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בדפים אלו תמצאו מידע על כללי החצייה הבטוחה של הכביש וכמה הצעות להפעלת תלמידים בכיתות א'-ו'.

הצעות אלו הן תוספות לכל רעיון יצירתי בנושא בטיחות בדרכים שיעלה בדעתכם.

מטרות השיעור

התלמידים ירעננו את זיכרונם בכללי חצייה, יידעו להסביר אותם ויפנימו נכונות להתנהג לפיהם.	 

יבינו שאסור להפתיע את הנהגים ושחציית כביש היא פעולה מורכבת 	  התלמידים הצעירים )בכיתות א'-ג'( 
שצריך לעשותה בסיוע של הורים או של מבוגר מוכר.

כללי בטיחות להולכי רגל 

חציית הכביש היא פעולה מורכבת הדורשת הפעלה של כמה חושים שעדיין לא מפותחים אצל ילדים מתחת לגיל 9, 
12 ומעלה( או אדם מבוגר ובהשגחתו.  )בן  ייחצו את הכביש לבדם, אלא בלוויית ילד בוגר  9 לא  לפיכך ילדים עד גיל 

החצייה תתנהל בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים*, המבוגר אוחז ביד הילד בזמן החצייה.

מדרג המקומות לחציית כביש על-פי רמת בטיחותם:

גשר או מנהרה להולכי רגל  .1

מעבר חצייה מרומזר  .2

מעבר חצייה עם משמרות זה"ב  .3

מעבר חצייה מסומן ומתומרר  .4

קטע כביש ליד צומת, בלי מעבר חצייה  .5

קטע כביש בלי מעבר חצייה   .6

להולך רגל אסור להיות שאנן ולחוש "בטוח" במעבר חצייה. עליו לנקוט אמצעי בטיחות גם במעבר חצייה מסומן, מתומרר 
ומרומזר:

אין להתחיל בחציית כביש, אם רואים רכב מתקרב.

יש לתת זכות קדימה לרכב המתקרב למעבר חצייה שאין בו רמזור ולחצות רק אם הדרך פנויה.

יש להתבונן לכל הכיוונים ולהעריך את הפער שבין כלי רכב מתקרבים. 

אין לפרוץ פתאום למעבר חצייה ואין לחצות בריצה.

עדיף לחצות בקבוצה. נהג רואה קבוצת הולכי רגל טוב יותר וממרחק גדול יותר.

בלילה, וגם במזג אוויר סוער ומעורפל, הולך רגל צריך לבלוט על ידי שימוש במחזירי אור או בבגד בהיר. כך יוכל 
הנהג להבחין בו היטב גם בתנאי מזג אוויר וראות לקויים.

בכביש שבו קיימים נתיבים אחדים, חובה לוודא שכל כלי הרכב בכל הנתיבים עצרו, והם מאפשרים להולך הרגל 
לחצות. אין להסתמך רק על עצירת כלי הרכב שבנתיב הסמוך למדרכה. רצוי לחצות רק כשהכביש פנוי.

בדרך דו-מסלולית, שבה התנועה בכביש היא לשני הכיוונים, חשוב להקפיד לעצור באי-התנועה המיועד לכך, ורק 
כשברור שהדרך פנויה, יש להמשיך בחצייה.

תלמידי משמרות זה"ב ניצבים בחלק ממעברי החצייה ליד בתי ספר רק בזמן הלימודים ורק בשעות מסוימות 
לבדוק בעת  הולך הרגל  חובה על  אולם  זה"ב,  ובצהריים. מומלץ לחצות במקומות שיש בהם משמרות  בבוקר 
פתיחת המעבר ובזמן החצייה, אם הכביש פנוי, ואם אכן כל המכוניות עצרו. חשוב להבהיר לתלמידים כי כל הולך 
רגל אחראי לביטחונו, ועליהם להיות ערניים וזהירים גם במקום שבו מוצבים תלמידי משמרות הזה"ב וגם במעבר 

חצייה מרומזר.

ועוד אפשר לצפות בסרטון  ילדים בדרך, מגבלות, אימפולסיביות, כישורים קוגניטיביים  נוסף על התנהלות  * למידע 
.www.rsa.org.il לילדים אין בלמים" באתר הבית של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים"
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למחנכים שלום,



עשרה כללים לחצייה בטוחה של תלמידים

לכו תמיד על המדרכה, רצוי במרכזה ורחוק ככל האפשר מן הכביש.. 1

השתדלו ככל האפשר לחצות את הכביש במעבר חצייה הנמצא בקרבת מקום.. 2

אם אין מעבר חצייה בקרבת מקום, חצו במקום שממנו אפשר לראות את הכביש למרחק גדול.. 3

לפני חציית כביש יש לעמוד במרחק צעד אחד או שניים משפת המדרכה, להביט לכל הכיוונים ובתוך כך להאזין . 4
לקולות התנועה.

כאשר הכביש פנוי, חצו בקו ישר ובהליכה מהירה )לא בריצה(.. 5

גם בזמן החצייה המשיכו להביט לצדדים.. 6

במעבר חצייה מרומזר התחילו לחצות רק באור ירוק. גם כשהאור ירוק, יש להביט לכל הכיוונים ולחצות רק אם . 7
הכביש פנוי או אם כלי הרכב עוצרים.

יש לחצות את הכביש בקו ישר ולא באלכסון.. 8

ברמזור . 9 הירוק  האור  גם אם במהלך החצייה התחלף  בזריזות.  לחצות, השלימו את החצייה  לאחר שהתחלתם 
לאדום, המשיכו ללכת והשלימו את החצייה בזריזות.

אין  לעבור עד שהכביש יהא פנוי לחלוטין.. 10

11 ..

פעילויות

לפניכם פעילויות אחדות. כל אחת מהן מותאמת לחתכי גיל שונים.

כל אחת מהפעילויות תיפתח בדיון ובחזרה על כללי החצייה הבטוחה ותכלול שיח עם תלמידים על סכנות אפשריות 
בעת חצייה, הדגשת הכלל שילד עד גיל 9 לא חוצה לבד ומתן אפשרות לתלמידים לספר על חוויות אישיות בעת חציית 

כביש.

החלק השני ישלב פעילות חווייתית, ובה יביאו התלמידים לידי ביטוי את מה שלמדו באופן יצירתי. 

אפשרות 1: ספרון בטיחות, לכיתות א-ג

בטיחותית  והתנהגות  בהליכה  בטיחותית  התנהגות  בנושאים:  בטיחות  הוראות  ובו  קטן  ספרון  התלמידים  עם  הכינו 
במקומות בטוחים למשחק. )פרטו אילו סוגי משחק מותרים ומתאימים בכל אחד מהמקומות ומהן הסכנות במקומות 

אחרים.( למשל, מחבואים, מסוכן במגרש חנייה, מותר ומתאים בגן ציבורי. 

הצעה: מוצע לקיים פעילות זו בשיתוף ההורים. 

אפשרות 2: משחק דירוג של מקומות חצייה, לכיתות א'-ג'

חומרים: 6 קלפים, על כל אחד מהם מצויר מקום חצייה אחד )על-פי הדירוג המפורט לעיל(

לוח ריק עם מספרים ועליו הכיתוב: דירוג מקומות לחצייה בטוחה

הוראות הפעלה:

דרגו את המקומות לחצייה לפי רמת בטיחותם )1 – הבטוח ביותר(.

הניחו את הקלפים במקומות המתאימים.

אפשר להציע לתלמידים לצייר על גבי הקלף את מקום החצייה ולשאול: כיצד תחצו את הכביש במקום זה?	 

אפשרות 3: ציורים וססמאות, לכיתות ב'-ו'

חלקו את הכיתה לקבוצות )אפשר גם לעבוד ביחידים(. בקשו מכל קבוצה לכתוב כלל אחד, שעליו כל חברי הקבוצה 
ייצור מעין אמנה כיתתית  מתחייבים בעת החצייה. בנושא הכלל יכינו התלמידים ציור וססמאות. שילוב כל הכללים 

שאפשר לתלות על כרזה בכיתה יחד עם הציורים.

אפשרות 4: מסע פרסום, לכיתות ג'-ו'

המחנכים יחלקו את התלמידים לקבוצות בהתאם למספר התלמידים בכיתה. כל קבוצה תתכנן ותבנה מסע פרסום 
לקידום חצייה בטוחה במרחב העירוני. 
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)מרומזר או לא מרומזר(, מתן דוגמה אישית,  ובטוחה, חצייה במעבר חצייה  זהירה  הדגשים במסע הפרסום: חצייה 
אחריות הולך הרגל, אחריות הנהגים וכיוצא באלה. 

בכל ההיבטים תינתן האפשרות לבנות את מסע הפרסום באחת ממדיות הפרסום לפי בחירת הקבוצה: באנר, סלוגן, 
פרסום חוצות, פרסום באינטרנט, שיר, המחזה ועוד. נציג/ה מכל קבוצה יציג/תציג את סיכומי הדיון שנערך בקבוצות. 

ואת ההתמודדות  וידגישו את התובנות, את הדילמות  יסכמו בקצרה את התוצרים של העבודה בקבוצות  המחנכים 
בראייה מערכתית.

סיכום כולל,

התוצר המשמעותי לאחר הדיון והפעילות הפדגוגית: למידה משמעותית של הנושא התנהגות בכביש בכלל וחציית כביש 
בפרט, הבנה והפנמה של הנושא, קבלת אחריות אישית להתנהגות בטוחה בכביש והצבת שמירת החיים של הפרט ושל 

הקבוצה כערך עליון.

ספרים מומלצים לקריאה משותפת עם ההורים עבור ילדים בכיתות א'-ג':

מעשה שהיה במעבר חצייה, נירה הראל	 

הצב שרצה לחצות את הכביש, יעל בן ברוך	 

מעבר חצייה המצאה נהדרת, דתיה בן-דור	 

חגיגה בשחור לבן, אסתי עצמוני	 


