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פתח דבר

לקראת חופשת הקיץ מגישה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ערכת הדרכה בנושא בטיחות בדרכים המיועדת 

לחופשת הקיץ ולחופשות בכלל.

ילדים כמשתמשי דרך, כהולכי רגל, כרוכבי אופניים וכנוסעים ברכב, מוגדרים על ידי הרשות הלאומית לבטיחות 

בדרכים כאוכלוסייה הנמצאת בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים. 

בדומה למבוגרים, הסיכוי של ילדים להיפגע בתאונות דרכים מושפע משימוש באמצעי בטיחות, ממהירות הנסיעה 

ברכב ומגורמים הקשורים לבטיחות הרכב ולסביבת הכביש. אולם, ישנם גורמי סיכון נוספים הייחודיים לילדים ונעוצים 

במאפיינים הפיזיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים שלהם.

מאפיינים אלה של הילדים יוצרים מגבלות ביכולת הריכוז שלהם והם מתקשים להתמקד בנעשה בכביש. דעתם 

מוסחת בקלות ויכולת עיבוד המידע שלהם עדיין לא בשלה כשל מבוגר, דבר המשפיע על יכולתם לבצע הערכת 

מרחק ביניהם לבין עצמים בסביבתם, במיוחד כאשר גם הם וגם העצם נמצאים בתנועה. ילדים אינם מודעים לסכנה 

המתקרבת מרכב נוסע, אינם מכירים את חוקי הדרך מספיק כדי להתנהל לפיהם, וחושי הראייה והשמיעה שלהם 

עדיין לא מפותחים דיים. נוסף על כך, התנהגותם של ילדים צעירים בכביש נוטה לאימפולסיביות ובמקרים רבים הם 

מתפרצים לכביש. 

גם העובדה שסביבת הכביש והדרכים מתוכננות תוך התאמה למבוגרים, ללא התחשבות במבנה הפיזי של הילדים, 

תורמת להיווצרותם של גורמי סיכון אלה. למעשה, היכולת לזהות מקומות כמסוכנים ולהפעיל שיקול דעת המאפשר, 

למשל, חציית כביש, מתפתחת רק בסביבות גיל 11. 

אחד מתהליכי המניעה החשובים הם תהליכי הדרכה ישירה לאוכלוסיית הילדים במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות 

שבהן הם שוהים, תוך התאמה של התכנים החינוכיים ליכולות וגיל הילדים.

מוגשת לכם ערכה להדרכה המספקת מידע בנושא בטיחות בדרכים לילדים. הכלים המוצעים מספקים העברת ידע 

ומסרים תוך פעילות חווייתית ומהנה המתאימה לימי החופש.

בהצלחה.

נורית בוריה אביטל אורים   
מנהלת תחום קהילה מנהלת תחום משפחה   
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לילדים



הקדמה  3-7

מערכי הדרכה  10

ילדים כנוסעים במושב האחורי  10-15

ילדים כרוכבי אופניים  16-18

ילדים כהולכי רגל  19-22

מקורות מידע  23 

נספח מספר 1  24 

תוכן העניינים



3

רציונל

בימי החופש מהלימודים במערכת החינוך הפורמאלית )חגים, חופש גדול(, מפעילות מסגרות בלתי פורמאליות קייטנות לילדים. 
הילדים מגיעים למרכזים קהילתיים, מרכזי הדרכה, מועדוניות ומסגרות אחרות לימי פעילות במתכונת של קייטנה. הדרכה 
בבטיחות בדרכים לילדים במסגרות אלו מאפשרת העברת מסרים באופן חווייתי ומשלבת השתתפות פעילה של הילדים בתכנים. 

לפיכך יש להכין עבורם מערכי הדרכה שיתאימו לסביבת הלמידה, לאווירה ולמשך זמן השהייה שלהם במסגרות אלו.

אוכלוסיית יעד

התכנית מיועדת לילדים בגילאי גן עד כיתה ג', המגיעים ליום פעילות במרכזים קהילתיים, מרכזי הדרכה, מועדוניות ומסגרות 
אחרות, במתכונת של קייטנה.

התכנית תתייחס לקבוצה הכוללת עד 40 ילדים.

מטרות:

הילדים יכירו באחריותם האישית להתנהגותם ולפעולותיהם בנסיעה ברכב פרטי   .1
וברכיבה על אופניים בהקשר של בטיחות בדרכים.

הילדים יהיו מודעים לקשיים ולבעיות בחציית כביש.  .2
הילדים יזהו את הגורמים לקשיים ולבעיות בעת חציית כביש, נסיעה ברכב פרטי    .3
ורכיבה על אופניים. הם יפתחו עמדות חיוביות למציאת פתרונות לקשיים ולבעיות 

אלה, ויגלו נכונות לעבוד על פתרונות אלה בשיתוף עם הגורמים
המעורבים בנושא.  

הילדים יקבלו כלים להתנהלות בטוחה בדרך.  .4
הילדים יגלו נכונות לפעול יחד למניעת תאונות ולשמירת הבטיחות בדרכים,   .5

וייזמו פעילויות לטיפוח סובלנות
הדדית וליצירת אווירה נעימה וחיובית בדרכים  

תכנית ההדרכה

תכנית ההדרכה כוללת שלושה נושאים: 
הילד כנוסע ברכב: מושבי בטיחות וחגורת בטיחות, מיקום ברכב, הסחת דעת הנהג בעת הנסיעה, יציאה וכניסה לרכב.  .1

ילדים כהולכי רגל: הליכה בטוחה בדרך, ילד עד גיל 9 לא חוצה לבד, התנהגות בחצייה נכונה עם מלווה.  .2
רכיבה על אופניים: מקומות מותרים לרכיבה - בהשגחת מבוגר בלבד. התאמת גובה האופניים לגובה הילד, חובת חבישת קסדה.  .3

לנושאים "ילדים כהולכי רגל" ו"רכיבה על אופניים" מוצעות 2 פעילויות - אחת בתוך הכיתה ואחת במגרש הדרכה בחוץ. לנושא 
"הילד כנוסע ברכב" מוצעת פעילות בתוך הכיתה בלבד. המוקד - למידה חווייתית.

הנושאים - חצייה נכונה ורכיבה על אופניים - ישולבו בזה אחר זה: בשניהם מתבצעת הפעילות בחוץ - במגרש.
תינתן חלופה לפעילות בתוך כיתה, כאשר מדובר בקייטנה שלא פועלת במרכז הדרכה. 	•

הילד כנוסע בכלי רכב - פעילות בתוך הכיתה, הכוללת פעילות יצירה. 	•

בטיחות בדרכים 
לילדים

מערכי הדרכה לימי החופש
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כלי ההדרכה

יש להכין מראש את כלי ההדרכה הנדרשים לכל שיעור. בתוך הערכה מצויים חלק מכלי ההדרכה, את שאר הכלים על 
המדריכים להכין לקראת יום ההדרכה, בהתאם להנחיות.

עבור כל שיעור שנעשה בתוך כיתה יש להכין מראש מכשיר להקרנת סרטונים 
)מחשב או טלוויזיה ומכשיר DVD ומקרן(.

משך הפעילות
יום פעילות בבטיחות בדרכים הכולל את שלושת הנושאים יימשך 4 שעות )כולל 

הפסקות(, משעה 8:30 עד 12:30. לכל נושא יוקדשו 60 דקות הדרכה.

מבוא למדריכים

הילד כנוסע ברכב  

חובת ישיבה במושב בטיחות, או במושב מגביה )בוסטר( מותאם, חלה על פי חוק על ילדים עד גיל 8. ולכן יש להושיב את הילד 
מגיל 0 עד 8 - ולפי ההמלצות אף עד גיל 9 - במושב בטיחות המתאים לגילו, גובהו ומשקלו. הוכח כי חגורת בטיחות מצילה 

חיים. המקום הבטוח יותר להסעת ילדים ברכב הוא המושב האחורי, מאחר שמרבית התאונות הן חזיתיות.

מהם התקני ריסון )מושב בטיחות, חגורת בטיחות( 
מושב בטיחות לתינוקות: מיועד לילדים בגילאי לידה עד שנה, וגם במשקל 9 ק"ג. מושב הבטיחות מעוגן במושב הרכב  	•
באמצעות חגורות הבטיחות או מתקן הקיים בגוף המושב - המיקום המועדף הוא המושב האחורי. מושב התינוק ממוקם 

כך שהוא מוצב נגד כיוון הנסיעה, ובכל מקרה לא מול כרית אוויר פעילה.
בתוך המושב שוכב התינוק בזווית של 45 מעלות, כשהוא חגור ברצועות הפנימיות של המושב היוצאות מתחת לכתפיו.   

הרצועות מהודקות באופן שלא ניתן לצבוט אותן.
מושב בטיחות לפעוטות: מיועד לפעוטות מגיל שנה עד 4 שנים, או עד 18 ק"ג )המאוחר מביניהם(. מושב הבטיחות מעוגן  	•
ברכב על פי הוראות היצרן באמצעות חגורות הבטיחות של הרכב. ההמלצה היא להמשיך ולהסיע פעוטות עד גיל שנתיים נגד 
כיוון הנסיעה, ועל כן ניתן להשתמש במושב בטיחות משולב )המאפשר הושבת הילד וחיבור המושב עם ונגד כיוון הנסיעה(. 

מושב מגביה )Booster(: מיועד לילדים עד לגובה 1.45 מ' לפחות, או עד גיל 9-8, בהתאם למימדי הילד. המושב המגביה  	•
מגביה את הילד למצב שבו חגורת הבטיחות של הרכב )המיועדת באופייה למבוגרים( מתאימה למימדיו. הילד יושב 
במושב המגביה וחגורת הבטיחות עוטפת אותו ואת המושב יחדיו. חגורת האגן עוברת על ובמקביל לעצמות האגן וחגורת 

הכתף עוברת במרכז עצם הבריח )מרכז הכתף(.
חגורת בטיחות רגילה: מיועדת לילדים )נוער(, בתנאי שהיא מתאימה למידות הילד החגור על פי 5 המדדים: הילד יושב  	•
זקוף במושב, רגליו יורדות בזווית של 90 מעלות כלפי מטה, חגורת האגן מונחת במקביל לעצמות האגן, חגורת הכתף 

עוברת בהצלבה במרכז הכתף והילד אינו מחליק במושב.

חשוב: התקני הריסון, מושבי הבטיחות חייבים לעמוד בדרישות התקן של משרד התחבורה. 
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בטיחות בדרכים לילדים       הקדמה

חגירה כהלכה
נוסעים חגורים תמיד. בכל נסיעה - גם בנסיעה קצרה, בכל מושב, מלפנים ומאחור, ולכל אורך הנסיעה - "לא זזים עד  	•

שכולם חגורים".
חגירה כהלכה. את החגורה חוגרים צמוד לגוף, אבל לא לחוץ. אין לשחרר את החגורה או למקמה מתחת לבית השחי. 	•

חוגרים את החגורה לפני תחילת הנסיעה ומשחררים אותה רק בתום הנסיעה, לאחר שהרכב עצר. 	•
לאחר חגירת החגורה - חשוב לוודא שגם הנוסע היושב לידך חגר.  	•

ילדים כהולכי רגל

תקנות התעבורה לשימוש במעברי חצייה
תקנות התעבורה קובעות כללים שלפיהם חייבים להתנהג כל המשתמשים בדרך. חוקי התעבורה מגדירים את כללי השימוש 

במעבר חצייה, ובין השאר קובעים כך:
חלה חובה על הולך רגל לחצות במעבר חצייה מסומן ומוגדר כשהמעבר זמין ובקרבת מקום.  .1

אסור להולך רגל לרדת מהמדרכה לכביש, אפילו למעבר חצייה, כשרכב נע במהירות ומתקרב בצורה המאיימת עליו. החוק   .2
נותן זכות קדימה לרכב.

כשהולך רגל כבר נמצא על הכביש, במעבר חצייה מסומן ומתומרר, חייב הנהג לאפשר לו לסיים את החצייה.   .3
חל איסור על הנהג לחנות, ואפילו לעצור לזמן קצר, לפני מעבר חצייה, אלא כדי לאפשר להולך רגל לחצות את הכביש.  .4

על הנהג מוטלת חובה לנהוג בזהירות, להאט ולהתכונן לבלימה בהתקרבו למעבר חצייה.  .5

עם זאת, אין חובה על הנהג לעצור במעבר חצייה ולכן על הולך הרגל לבחון את כל התנאים לחצייה בטוחה.

מאפייני מעבר החצייה
מעבר חצייה מסמן את המקום המיועד )והבטוח יותר( לחציית הכביש להולכי רגל. מעבר החצייה מנתב ומרכז את הולכי 
הרגל החוצים למקום אחד. מעבר חצייה מסמן לנהג באופן בולט את המקום שבו עשויים להימצא הולכי רגל על הכביש, 

שם עליו להיזהר משנה זהירות.

מעבר חצייה מסומן על הכביש בפסי זברה לבנים ומשולט בתמרור, ובכך מבליט את הולך הרגל לעיני הנהג.  .1
הימצאות הולך רגל בקרבת מעבר חצייה מאותתת לנהג שהוא עשוי לחצות את הכביש. אולם, אין לסמוך על כך שהנהג   .2

מבין את כוונת הולך הרגל, ואף ייתכן שכלל לא הבחין בו. 
לכאורה, הולך רגל חש בטוח יותר כשהוא חוצה במעבר חצייה. תחושה זו   .3
עלולה להיות מטעה או מופרזת משום שהולך הרגל סומך יתר על המידה 

על הנהגים. 
ייתכן מצב שבו מעבר החצייה מוסתר מעיני הנהג על ידי עצם זר או שהנהג   .4

אינו מבחין בו עקב תנאי ראות לקויים.
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מעבר חצייה הבנוי היטב באמצעים הנדסיים מקל על הולך הרגל: תאורה ייחודית בלילה, מדרכה היורדת עם לשונית   .5
לכיוון הכביש במקום שממנו יוצא מעבר החצייה ופיצול מעבר החצייה לשני חלקים בכביש רחב עם אי תנועה במרכזו.  
מעבר חצייה מנתב את הולכי הרגל ומרכז אותם לחצייה במקום אחד ובזמן אחד, ובכך מייעל את זרימת התנועה בכביש   .6

עם פחות עיכובים.
בהחלטה על מיקומו של מעבר חצייה מובאים בחשבון שיקולים בטיחותיים ושיקולים הנדסיים. חשוב במיוחד שהמקום   .7

ייראה היטב לנהגים ושהולך הרגל יוכל להבחין ברכב המתקרב.

כללים להליכה בשולי הכביש 
הולכי הרגל הולכים על המדרכה, אך במקום שבו אין מדרכה מותר ללכת בשולי הכביש. במקרה כזה יש להתנהל על פי 

מספר כללי זהירות:

יש ללכת בצמוד לשוליים רחוק ככל האפשר מהכביש. נהג ברכב הנוסע  	•
בכביש אינו מצפה להולך רגל הנמצא שם ולכן עלול לא להבחין בו או לסטות 
ממסלולו במהלך הנהיגה, לכן, ככל שהולכי הרגל רחוקים יותר מהכביש, כך 

הם יקטינו את הסיכון לפגיעה.
אם הכביש דו סטרי יש ללכת נגד כיוון התנועה. כך הולכי הרגל יוכלו לראות  	•
את כלי הרכב המתקרבים אליהם ויזהרו. כשהולכים בכביש החוק מחייב 

ללכת בצד שמאל של הכביש.
כשהולכים בקבוצה יש ללכת בטור ולא במפוזר. כאשר הולכים בצורה מפוזרת,  	•
יהיה תמיד מספר הולכי רגל שילכו קרוב לכביש. אם הולכים בטור, כולם 

יכולים להיות במרחק הגדול ביותר האפשרי מהכביש.
בהליכה בלילה או בעונת החורף כשהנראות נמוכה יש ללבוש לבוש בהיר, או  	•
לענוד מחזירי אור. קל יותר לראות בגדים בהירים. בנוסף, מחזירי אור יחזירו 

את האור של פנסי המכוניות, וכך לנהגים יהיה קל יותר להבחין בהולכי הרגל. אם הנהג יבחין בהולך הרגל, הוא ידע 
להיזהר כבר ממרחק רב.

כללי בטיחות לילדים כהולכי רגל 

חציית הכביש היא פעולה מורכבת הדורשת הפעלה של מספר חושים שעדיין לא מפותחים אצל ילדים מתחת לגיל 9, לכן ילדים 
עד גיל 9 לא יחצו את הכביש לבדם, אלא עם ילד בוגר )בן 12 ומעלה( או עם אדם מבוגר ובהשגחתו - וגם אז, כשהמבוגר אוחז 

ביד הילד כשהם חוצים בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים*.

המקום הבטוח ביותר לחציית כביש הוא מנהרה או גשר המיועדים לכך )אם קיימים(.
המקום המועדף לחציית כביש הוא מעבר חצייה מרומזר.

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

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

10 כללים לחצייה בטוחה:
לך תמיד על המדרכה, רצוי במרכזה ורחוק ככל האפשר מן הכביש.  .1

השתדל ככל האפשר לחצות את הכביש במעבר חצייה הנמצא בקרבת מקום.  .2
אם אין מעבר חצייה בקרבת מקום, חצה במקום שממנו אפשר לראות את הכביש למרחק גדול.  .3
יש לתת זכות קדימה לרכב המתקרב למעבר חצייה שאין בו רמזור, ולחצות רק אם הדרך פנויה.  .4

לפני חציית כביש יש לעמוד במרחק צעד אחד או שניים משפת המדרכה, להביט לכל הכיוונים, ובתוך כך להאזין לקולות התנועה.   .5
ליצור קשר עין עם הנהג ורק אז לחצות.

כאשר הכביש פנוי, חצה בקו ישר ובהליכה מהירה )לא בריצה(.  .6
גם בזמן החצייה המשך להביט לצדדים.  .7

במעבר חצייה מרומזר התחל בחצייה רק באור ירוק. גם כשהאור ירוק יש להביט לכל הכיוונים ולחצות רק כשהכביש   .8
פנוי או כשכלי הרכב עוצרים.

לאחר שהתחלת לחצות, השלם את החצייה בזריזות. גם אם במהלך החצייה התחלף האור הירוק ברמזור לאור אדום,   .9
המשך ללכת והשלם את החצייה בזריזות.

יש לחצות את הכביש בקו ישר ולא באלכסון.  .10
כשכלי רכב עוצר ומאפשר לך לעבור, הסתכל היטב וודא שאין כלי רכב אחר שעוקף אותו. אם הראות מוגבלת, אל תחצה.  .11

עדיף לחצות בקבוצה. נהג רואה קבוצת הולכי רגל טוב יותר וממרחק גדול יותר.  .12
בלילה, וגם במזג אוויר סוער ומעורפל, הולך רגל צריך לבלוט על ידי שימוש במחזירי אור או בבגד בהיר, כך שהנהג יוכל   .13

להבחין בו היטב גם בתנאי מזג אוויר וראות לקויים.

רכיבה בטוחה על אופניים

ילד עד גיל 9 לא רוכב ללא השגחת מבוגר. המקומות המועדפים לרכיבה על אופניים הם שבילים המיועדים לרכיבה, גנים 
ציבוריים, רחובות משולבים ומדרכות המסומנות כמותרות לרכיבה. לפני התחלת הרכיבה על האופניים חובה לבדוק את תקינותם 

ולוודא שכל האביזרים הנדרשים קיימים. בעת הרכיבה על האופניים חובה לחבוש קסדה.

שימושי האופניים:
כלי שעשוע )משמשים למשחק ולהנאה(.  	•

כלי תחבורה )משמשים לרכיבה ממקום למקום( . 	•
כלי ספורט )אם רוכבים באופן קבוע משפרים את הכושר ומחזקים את השרירים(. 	•

רכיבה על אופניים היא פעילות בריאה ומהנה, אך יש לוודא שלא רוכבים בקרבת כלי רכב ושהרכיבה אינה מסכנת הולכי 
רגל ואת רוכב האופניים עצמו. בדרכים בינעירוניות אמנם מותר לרכוב בכביש, אך רצוי לרכוב בשוליים ולא בכביש, ולרכוב 
זה אחרי זה ולא זה ליד זה. בכל מקרה, רכיבה בדרכים בינעירוניות אינה מומלצת לילדים. רצוי ללבוש אפוד צהוב מחזיר 

אור או גופייה או חולצה בצבע בולט מאוד )לבן, צהוב או כתום(, כדי להיראות על ידי הנהגים. 
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הקדמה       בטיחות בדרכים לילדים       

רכיבה בלילה - רכיבה על אופניים בלילה מסוכנת מכיוון שהאופניים אינם מוארים היטב לא מלפנים ולא מאחור. רצוי לא 
לרכוב בלילה כלל, גם באזור מואר, בגלל הסיכון הרב ברכיבה כזו. לגבי מבוגרים הרוכבים בלילה, החוק מחייב פנס המפיץ 
אור לבן מלפנים ופנס המפיץ אור אדום מאחור. השימוש במחזיר אור אינו מספיק, אלא חובה להפעיל פנס אדום מאחור.

על האופניים להיות מאובזרים במחזירי אור )ראה בנפרד(, כדי שהרוכב ייראה לעיני הנהגים המתקרבים - מלפנים, מאחור 
ובניצב לכיוון הנסיעה.

הרכבה על אופניים - הרכבה היא הסעת נוסע נוסף על האופניים, חוץ מהרוכב עצמו. מותר אמנם להרכיב נוסע, אבל:
על המרכיב להיות בן 14 לפחות. 	•

על הרוכב להיות צעיר מגיל 8. 	•
ההרכבה תהיה רק על מושב מיוחד לכך, המותקן באופניים. 	•

גם כשמרכיבים כחוק, הדבר מפריע לרכיבה ורצוי מאוד לא להרכיב כלל.

קסדות לרוכבי אופניים - על פי החוק, כל ילד עד גיל 18 חייב לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים. קסדה שומרת על 
שלמות ראשו של רוכב האופניים ומפחיתה פגיעות ראש במקרה של נפילה. הקסדה צריכה להיות רכוסה ומהודקת אל 
הראש באופן שלא תישמט ממנו בעת הרכיבה או בעת נפילה. רוכבי אופניים החבושים בקסדות בטוחים יותר ברכיבתם 

מרוכבים שאינם חובשים קסדות. 

קסדת האופניים
על פי הספרות, ילדים נמצאים בסיכון הגבוה ביותר להיפגע כתוצאה מרכיבה על אופניים. ילדים רבים נפגעים בראשם 
בעקבות נפילה מהאופניים. פגיעות בראש במהלך רכיבה על אופניים עלולות להיגרם בכל עת ובכל מקום עקב איבוד שיווי 
המשקל או היתקלות בעצם כלשהו. חבישת קסדה עשויה למנוע 90% מהפגיעות הקשות בראש. הקסדה היא אמצעי יעיל 

וזול למניעת פגיעה בילדים. הקסדה ממתנת את החבטה ותכופות היא מונעת חבלות קשות.  

מחזירי אור - מחזיר אור הוא אביזר הצמוד לאופניים בכמה מקומות ומנצנץ כשמאירים עליו בלילה. ישנם מחזירי אור 
לבנים על חישורי הגלגלים )שפיצים(, ישנם מחזירי אור כתומים על הדוושות וישנם מחזירי אור אדומים על הכנף האחורית 

או מתחת למושב, המופנים לאחור.
מחזירי האור הם אביזר בטיחות חשוב לנסיעה בלילה, ואם הרוכב לבוש גם באפוד צהוב מחזיר אור, הרבה יותר קל להבחין בו בלילה.

שבילי אופניים - שבילים סלולים המשמשים לרכיבה בטוחה יותר על אופניים. 
שביל אופניים - רצועה המיועדת לתנועת אופניים מחוץ למסלולים המיועדים לתנועת כלי הרכב המנועיים. ישנם שבילי  	•

אופניים משולבים המיועדים להולכי רגל ורוכבי אופניים. בעיר, חלק מהשבילים הללו מסומנים על מדרכות.
נתיב אופניים - רצועה מהכביש המוקצית לתנועה חד סטרית של אופניים. 	•
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מערכי הדרכה
לימי החופש
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מערכי הדרכה:

ילדים כנוסעים
במושב האחורי

משך הפעילות: 60 דקות
פעילות בתוך כיתת לימוד

אפשרות 1:

נסיכות ונסיכים בנסיעה חגורים
חלק ראשון: היכרות עם נושא מושבי הבטיחות

הקרנת קליפ נסיך ונסיכה )10 דקות(
לאחר הקרנה המדריכים ישאלו את הילדים שאלות רלוונטיות: 

תשובהשאלה

חגורת הבטיחות נמצאת ברכב, וחובה לחגור אותה בכל נסיעה.מי יודע מהי חגורת בטיחות?

החגורה שומרת על הבטיחות שלנו כנוסעים. במקרה של תאונה, חלילה, מי רוצה לנחש מדוע היא נקראת כך?
בגלל ההדף והמכה שהרכב סופג, ללא חגורה אפשר להיזרק מחוץ לרכב, 

או להיפגע קשה.

היכן אתם יושבים ברכב המשפחתי? מלפנים 
או מאחור?

הכוונה חופשית של המדריך. 

המקום הבטוח לישיבה ברכב בכלל הוא המושב האחורי, ובמיוחד לילדים היכן אתם צריכים לשבת?
בטוח יותר לשבת מאחור, מאחר שמרבית התאונות הן תאונות חזית )הרכב 

סופג את המכה בקדמתו(.

הכוונה חופשית של המדריך.האם אתם יושבים במושב מיוחד?
חשוב לשבת במושב בטיחות מתאים הנקרא בוסטר או מגביה עד גיל 8.

)הערה: כדאי לקרוא את הכללים המפורטים בעמוד 3 ביחס להתאמה לישיבה 
במושב מגביה או מעבר לחגורת בטיחות(.
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בטיחות בדרכים לילדים       מערכי הדרכה לימי החופש

מי אחראי לכך שכולם ברכב יהיו חגורים, 
אבא או אמא או כל אחד לעצמו?

הכוונה חופשית לדיון, ולאחר מכן להבהיר שהאחריות היא של ההורה או מבוגר 
אחר  שנוהג ברכב, אך גם אתם כילדים יכולים להזכיר להורים שחשוב לחגור 

אתכם, ואם אתם יכולים, תחגרו בעצמכם.

למי שיש אח צעיר ממנו - היכן הוא יושב? 
האם יש לו מושב מיוחד?

הכוונה של המנחה )ניתן להיעזר במידע על מושבי הבטיחות המצורף 
למערך(.

מי יודע באיזה שלב חייבים לחגור את חגורת 
הבטיחות?

מתחילת הנסיעה ועד סופה, גם אם זו נסיעה קצרה וגם אם הנסיעה בסמוך 
לבית.

חלק שני: סיפור ודיון: נסיך במושב האחורי )15 דקות(

נסיך החכם במושב האחורי
היה היה פעם נסיך. 

ולנסיך היה סוס.
והסוס היה לבן.

)חוץ משערה של כסף בזנב, אבל הוא תמיד הסתרק ככה שלא יראו אותה.(
הנסיך הרבה לחלום על הרגע שבו ירכב על הסוס כדי להציל נסיכה בממלכה הסמוכה, 

ללחום בדרקון שיאיים על הארמון, או להצטלם לעיתון של יום שישי.
אבל יום אחד באו אליו אבא ואמא שלו, המלך והמלכה, ואמרו לו שהסוס הלבן אף 

פעם לא יצא מהארמון.
הטיולים בדרכים, הם הסבירו, כבר לא כל כך בטוחים לסוסים. 

הכביש מסוכן )לסוסים, כמובן(. 
ועל המדרכה אין כל כך הרבה מקום לסוס.

ובכלל, לא כל כך נעים כשסוסים רעבים עוברים בעיר ורואים כובע של קש או חנות 
פרחים. 

למחרת בבוקר גילה הנסיך שבחצר ממתינה מכונית לבנה.
עלה הנסיך על הגג שלה, התיישב עליו וקרא: "דיו! נצא לטייל!"

המכונית לא זזה. 
"נו!" קרא הנסיך.

המכונית אפילו לא מצמצה בפנסים שלה. במקום זאת אמרה פתאום: "רד ממני, ילד."
הנסיך לא הופתע לשמוע אותה מדברת: גם הסוס הלבן שלו היה פטפטן לא קטן. הוא פשוט ירד מהגג, נכנס לתוכה, התיישב 

ליד ההגה ואמר:
"קדימה, נצא לעשות פיקניק!"

אבל המכונית לא זזה.
"פיקניק," ניסה הנסיך שוב. "טיול, שדה, ים, פרחים, גלידה, כיף - "

"אני לא אוהבת גלידה," קטעה אותו המכונית. היא הייתה מכונית מאוד לא מנומסת. 
"לאן את כן רוצה לנסוע?"

"בינתיים, לשום מקום. כשאתה מאחורי ההגה, אני נשארת כאן."
בדיוק אז הגיעה אמא המלכה אל המכונית וצחקה. "החלטת להיות נהג? תפנה לי את המושב בבקשה."

"כן," התערבה הפטפטנית. "אילו אמא שלך ידעה כמה פעמים כבר אמרתי לך את זה..."
"רק פעם אחת," העיר הנסיך.

"מה?" שאלה אמא. 
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הנסיך עבר לשבת במושב האחורי. אמא המלכה הבטיחה לחזור בעוד רגע והלכה להביא כריכים ומים ושמיכה ואוהל ואת אבא.
בינתיים המכונית אמרה:

"אם אתה רוצה בי בתור חברה, תשים בבקשה את החגורה."
"החגורה?"

"עד היום, כשעלית על הסוס, ישבת על אוכף כדי לרכוב בבטחה. אצלי המושב האחורי הוא האוכף, וחגורת הבטיחות היא 
חלק מהאוכף הזה."

"אבל אני נסיך! זה לא נראה לי מתאים - "
"אפילו לא-נסיכים ששמים חגורה נעשים נסיכים: ילדים, מבוגרים וגם... צפרדעים!"

המלכה והמלך הגיעו ונכנסו למכונית. 
"נו!" זירזה המכונית את הנסיך. "כמה זמן צריך לחכות לך?"

הנסיך קירב את שני חלקי חגורת הבטיחות זה לזה, והחגורה נסגרה בקול "קליק" נעים. 
"איזה יופי!" חייך אבא. "חשבתי שנצטרך להסביר עד כמה חגורה היא דבר חשוב, אבל אני רואה שאתה  - "

"אמרתי לך שהוא חכם כמו נסיך!" אמרה אמא המלכה לאבא המלך בגאווה. 
"אפילו יותר. הוא חכם כמעט כמוני!" זהרו הפנסים של המכונית בסיפוק. 

"למה רק כמעט?" שאל הנסיך את המכונית. 
"מה?" שאלה אמא.

המכונית יצאה לדרכה בשקט, ופתאום הנסיך שם לב שהיא צודקת:  
כשרואים את הנוף היפה חולף מבעד לחלון, חגורים בחגורת בטיחות ויודעים שנוסעים למקום נחמד - מרגישים בטוחים, 

נינוחים ושמחים ובהחלט ממשיכים להיות נסיכים.
סוס לבן בשביל זה - באמת לא צריכים*.

שאלות לאחר הקראת הסיפור:
מה למדתם מהסיפור? 	•

מה היתרונות שאתם יכולים למצוא, בעקבות קריאת הסיפור, לישיבה במושב הבטיחות, לבד מההגנה שהמושב והחגורה  	•
מספקים? 

האם מישהו מבין הילדים רוצה לספר על חוויה מנסיעה ברכב עם המשפחה או נסיעה אחרת שקשורה למושבי הבטיחות  	•
או חגורות הבטיחות?

* ניתן לחלק את הסיםור לילדים הביתה ולהציע להמשיך ולשוחח על הנושא עם ההורים בבית.
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חלק שלישי: שינון הכללים בשיר הקליפ הנסיך והנסיכה:
חלוקת מילות השיר לילדים והקרנה חוזרת של הקליפ )5 דקות(

ַהּנִָסיְך וְַהּנְִסיָכה

ַּבּמֹוָׁשב ָהֲאחֹוִרי, ְּבִכֵּסא ַהְּבִטיחּות 

ֲאנִי ִמְתיֵַּׁשב ְּכמֹו נִָסיְך 

ַהּכֹוַבע ֶׁשְּלֹראִׁשי הּוא ֶּכֶתר ַמְלכּות

ּוְביִָדי ִמְתנֹוֵפף ַׁשְרִביט

ֶרגַע, ַחּכּו, ִלְפנֵי ֶׁשּנֹוְסִעים

ֻּכָּלם ַחּיִָבים ְלַהְקִליק

ְקִליק וְעֹוד ְקַלק וְֻכָּלם ֲחגּוִרים

ָאז ָקִדיָמה, ַלֶּדֶרְך, ַלְּכִביׁש 

ֲאנִי ַמְקִליק 

וֲַאנִי ַמְקִליָקה 

ָּכָכה נֹוֶהגֶת

ִמְׁשָּפָחה ְּבטּוָחה

ְּבִכֵּסא ַהְּבִטיחּות, ַּבּמֹוָׁשב ָהֲאחֹוִרי

ִהְתיַַּׁשְבִּתי ְּכמֹו נְִסיָכה

הּוא ּגָבֹוַּה וְנֹוַח וְֶאת ָּכל ַהּנֹוף רֹוִאים 

ִמָּׁשַמיִם וְַעד ִמְדָרָכה

ִמי ֶׁשרֹוָצה ַלֲהפְֹך ִלנְִסיָכה 

ַמְכִריזָה: ַחּיִָבים ְלַהְקִליק

ְקִליק וְעֹוד ְקַלק, ִאם ֻּכָּלם ֲחגּוִרים

ָאז ָקִדיָמה, ַלֶּדֶרְך, ַלְּכִביׁש 

ַמְקִליק ַהּנִָסיְך

ַמְקִליָקה נְִסיָכה

ָּכָכה נֹוֶהגֶת

ִמְׁשָּפָחה ְּבטּוָחה

ֲאנִי ַמְקִליק 

וֲַאנִי ַמְקִליָקה 

וֲַאנְַחנּו ַההֹוִרים ֶׁשל

ַהּנִָסיְך וְַהּנְִסיָכה

ֲאנִי ַהּנִָסיְך

וֲַאנִי ַהּנְִסיָכה

וְֻכָּלנּו ְּביַַחד

ִמְׁשָּפָחה ְּבטּוָחה

ָּכָכה נֹוֶהגֶת

ִמְׁשָּפָחה ְּבטּוָחה

ֶׁשּיֹוֵצאת ִלנְִסיָעה

ַעִּליזָה ּוְׂשֵמָחה
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חלק רביעי: הדגמה באמצעות מתקן המשכנע*:
הדגמת חשיבות חגורת הבטיחות באמצעות סימולאטור המשכנע )5-10 דקות(. המסר: חגורת בטיחות מצילה חיים.

חלק חמישי: פעילות יצירה אישית:
יצירת כלי רכב שבו כולם חגורים )20-15 דקות(.

אוירת נסיעה ברכב
אם נותר זמן ניתן לקיים שיח על התנהגות ברכב הגורמת להיסח הדעת של הנהג. יש להבהיר שהנהג נדרש לבצע מספר 
פעולות מורכבות בעת הנהיגה, והרעש מצד הנוסעים או עיסוק בפעולות מעבר לריכוז בנהיגה יכולים להסיח את דעתו 
ולגרום חלילה לנהיגה בעייתית בכביש. אפשר לשאול את הילדים האם בעת הנסיעה ברכב הם מרעישים, מתווכחים ורבים 

עם אחים/חברים, מפריעים לנהג בבקשות שונות וכד'.

אז מה ניתן לעשות על מנת לא להטריד את ההורה ללא צורך?
יש לשבת במושב הבטיחות חגורים, מבלי לנסות להשתחרר. 	•

אפשר לקחת לנסיעה עיסוק כלשהו שמעניין אתכם: משחק מחשב נייד, ספר, קובייה הונגרית ועוד. 	•
אם אתם האחים הבוגרים - קבלו אחריות על ההתנהגות שלכם ושל אחיכם. 	•

כדאי להצטייד בדברי מאכל ובשתייה זמינה במושב האחורי.  	•

כלי ההדרכה
קליפ "נסיך ונסיכה" מתוך הדיסק המצורף.  .1

דף מצולם מהערכה לכל ילד ובו מילות השיר מהקליפ.  .2
יצירה של כלי רכב בו כולם חגורים + דבק, מספריים.  .3

כל ילד מקבל חוברת 'אדום, צהוב, ירוק' - נסיך במושב האחורי כדף פעילות   .4
לבית.

"משכנע".  .5

אפשרות 2:

ברכב חגורים
חלק ראשון: היכרות עם הנושא: )10 דקות( 

לפתוח את המפגש בשאלות על השימוש האישי של הילדים בחגורות הבטיחות לפי הטבלה המצורפת להלן: 

תשובהשאלה

חגורת הבטיחות נמצאת ברכב, וחשוב לחגור אותה בכל נסיעה.מי יודע מהי חגורת בטיחות?

החגורה שומרת על הבטיחות שלנו כנוסעים. במקרה של תאונה, חלילה, מי רוצה לנחש מדוע היא נקראת כך?
בגלל ההדף והמכה שהרכב סופג, ללא חגורה אפשר להיזרק מחוץ לרכב, 

או להיפגע קשה.

היכן אתם יושבים ברכב המשפחתי? מלפנים 
או מאחור?

הכוונה חופשית של המדריך. 

המקום הבטוח לישיבה ברכב בכלל הוא המושב האחורי, ובמיוחד לילדים היכן אתם צריכים לשבת?
בטוח יותר לשבת מאחור, מאחר שמרבית התאונות הן תאונות חזית )הרכב 

סופג את המכה בקדמתו(.

* אם אין ברשותכם את המשכנע, ניתן להאריך את הזמן הניתן לפעילות היצירה.
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* אם אין ברשותכם את המשכנע, ניתן להאריך את הזמן הניתן לפעילות היצירה.

תשובהשאלה

חשוב לשבת במושב בטיחות מתאים לנתוני הילד. האם אתם יושבים במושב מיוחד?

מי אחראי לכך שכולם ברכב יהיו חגורים, 
אבא או אמא או כל אחד לעצמו?

הכוונה חופשית לדיון, ולאחר מכן להבהיר שהאחריות היא של ההורה או מבוגר 
אחר  שנוהג ברכב, אך גם אתם כילדים יכולים להזכיר להורים שחשוב לחגור 

אתכם, ואם אתם יכולים, תחגרו בעצמכם.

למי שיש אח צעיר ממנו - היכן הוא יושב? 
האם יש לו מושב מיוחד?

הכוונה של המנחה )ניתן להיעזר במידע על מושבי הבטיחות המצורף 
למערך(.

מי יודע באיזה שלב חייבים לחגור את חגורת 
הבטיחות?

מתחילת הנסיעה ועד סופה, גם אם זו נסיעה קצרה וגם אם הנסיעה בסמוך 
לבית.

חלק שני: הקרנת סרטון הקונצונים ודיון: )15 דקות(
הקרנת הקונצונים - מושבי בטיחות. אורך סרטון ההדרכה: 3 דקות.

דיון על הסרט: התמקדות בחגירה נכונה של החגורה.

תשובהשאלה

בכל נסיעה - גם קצרה וגם ארוכה, מרגע תחילתה ועד סופה - "לא זזים עד מתי חייבים לחגור את חגורת הבטיחות?

שכולם חגורים"! חגורת הבטיחות תגן עלינו בעת בלימה גם אם הרכב נסע 

לאט - כי גם אז, אם לא נהיה חגורים, אנחנו יכולים להיזרק ולהיפגע.

החגורה מורכבת משני חלקים: חגורת אגן וחגורת כתף.היכן על הגוף יש למקם את החגורה?

על חגורת האגן להיות מונחת במקביל לעצמות האגן )המדריך ידגים את 

המיקום(, וחגורת הכתף תהיה מונחת בהצלבה על הגוף, כשהיא עוברת 

במרכז הכתף )המדריך ידגים את המיקום הנדרש( - אלו מקומות חזקים 

בשלד גוף האדם.

האם מותר להניח את חגורת הכתף מתחת 
לבית השחי? האם מישהו עושה את זה 

לפעמים?

הכוונה חופשית
אסור למקם את חגורת הכתף מתחת לבית השחי! מכיוון שאז העצמות החזקות 
- שבעת התאונה סופגות את העוצמה של המכה - לא תומכות בה. המכה 

תפגע באברים הרכים הנמצאים בגוף, והפגיעה תהיה קשה יותר!

על מה עוד חשוב להקפיד כשחוגרים את 

חגורת הבטיחות?

חשוב להקפיד להכניס את אבזם החגורה למנגנון במושב, כך שנשמע קליק. 

קול זה יבטיח לנו שהחגורה נעולה ותגן עלינו כנדרש בעת הצורך.

חלק שלישי: הדגמה באמצעות מתקן המשכנע*: )10-5 דקות(
הדגמת חשיבות חגורת הבטיחות באמצעות סימולאטור המשכנע. המסר: חגורת בטיחות מצילה חיים.

חלק רביעי: פעילות יצירה: יצירת מכונית משפחתית שבה כולם חגורים )20-25 דקות(
המדריכים יחלקו את עלוני היצירה ויכוונו את הילדים בעת הפעילות.

כלי ההדרכה
סרטון הקונצונים "מושבי בטיחות" מתוך הדיסק המצורף.  .1

יצירה של רכב בו כולם חגורים + דבק, מספריים.  .2
"משכנע".  .3
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מערכי הדרכה:

ילדים כרוכבי 
אופניים

אורך הפעילות: 60 דקות
פעילות ראשונה בנויה כפעילות מחוץ לכיתה )עבור מרכזי הדרכה(.

פעילות שנייה בתוך הכיתה.

אפשרות 1:

רכיבה בטוחה - פעילות מחוץ לכיתה 

חלק ראשון: היכרות עם חלקי האופניים, אביזרי מיגון ומקומות נכונים לרכיבה בטוחה: )15 דקות(.
דיון באמצעות לוח עם אופניים ואביזרי בטיחות לאופניים ולרוכב/ת  .1

המדריכים יראו לילדים את אביזרי הבטיחות שיש לשים על הגוף לפני הרכיבה )קסדה ומגני ידיים וברכיים(, ואת אביזרי   
המיגון והנראות שחשוב לבדוק באופניים לפני יציאה לרכיבה וידגישו את חשיבות פעילות זו לשלומם; ולאחר מכן יזמינו 

את הילדים לסדר את חלקי האופניים ואביזרי המיגון על גבי הלוח.
המלצה: ניתן לסדר את חלקי האביזרים בלוח במשחק "פרה עיוורת", כדי ליצור אווירה משעשת לאחר ההסברים.

דיון בכל הקשור למקומות מותרים ואסורים לרכיבה, ובעיקר: עד גיל 9 אסור לרכוב ללא השגחת מבוגר  .2
שאלות לדוגמה: 

איפה אתם רוכבים?  	•
מי משגיח עליכם בזמן שאתם רוכבים?  	•

מי חובש קסדה בזמן הרכיבה על האופניים?  	•

חלק שני: הצגת האופניים והקסדות: )10 דקות( 
הדגמה של חבישה נכונה של הקסדה )הקסדה צריכה להיות צמודה לראשו 
של רוכב האופניים באמצעות רצועות הסנטר כך שלא תהיה אפשרות לתזוזה 
לצדדים, מלפנים ומאחור(, התאמת גובה האופניים לגובה הילד והבהרת 
הצורך בשימוש בגלגלי עזר במקרה שאין עדיין שליטה מוחלטת ברכיבה 

על אופניים. 

חלק שלישי: רכיבה מעשית ולמידה באמצעות יצירה )35 דקות(
חלוקת הילדים לשתי קבוצות

קבוצה א': הדרכה לפני יציאה לרכיבה על האופניים - בדיקת תקינות האופניים, 
חבישת קסדה ולבישת אביזרי המיגון, היכרות עם מגרש ההדרכה, היכרות 
עם התמרורים במגרש, התאמת אופניים לילדים, והתנסות מעשית ברכיבה 

לשיפור מיומנויות וללמידת רכיבה בטיחותית.
קבוצה ב': צביעת גרפיטי )אפשרי שיהיו בו זמנית שתי קבוצות צביעה - תלוי 

בגודל קבוצת הילדים(. 

המלצה: במהלך הפעילות הקבוצתית אפשר להשמיע את הקליפ "קסדה 
שומרת ראש צמודה".
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כלי ההדרכה
לוח לבד ועליו ציור של ילד רוכב על אופניים + אביזרים ניתנים להדבקה/סקוץ'.  .1

האביזרים להדבקה על הילד: קסדה ומגני ידיים וברכיים, פס זוהר על החולצה.  
האביזרים להדבקה על האופניים: פעמון, מחזיר אור אדום על אחורי האופניים, פנס קבוע מלפנים, מחזירי אור על הדוושות,   

מחזירי אור על החישורים, בלם יד.
מצורפת תמונה ובה פתרון לפעילות.  

מטפחת לכיסוי העיניים.  .2
קסדת אופניים להדגמה, המתאימה לגילאי הילדים בקייטנה.  .3

איור גרפיטי.  .4
צבעי גואש, מברשות וסינרים לילדים.  .5

השיר "קסדה שומרת ראש צמודה" מתוך הדיסק המצורף לערכה.  .6

אפשרות 2:

רכיבה בטוחה - פעילות בתוך הכיתה 
חלק ראשון: הקרנת סרטון קונצונים + דיון: )15 דקות(

הקרנת סרטון הקונצונים: ציקי יוצא לרכוב על אופניים. )אורך הסרט 3   .1
דקות.( 

המדריך ינהל דיון בהתאם לתכנים שעלו בסרטון.  .2

שאלות ותשובות שיסייעו בניהול הדיון:

תשובהשאלה

אופניים שיש בהם את כל האביזרים הנדרשים - פעמון, פנס ומחזיר אור. כמו מהם אופניים תקינים לרכיבה?
כן, חשוב לבדוק שהגלגלים מנופחים היטב ושהבלמים עובדים כשורה.

ניתן להשתמש בפעמון על מנת להתריע על הגעה של רוכב האופניים, למה משמש הפעמון?
כאמצעי אזהרה.

מחזיר אור הוא אביזר המוצמד לאופניים בכמה מקומות והוא מנצנץ כשמאירים למה משמש מחזיר האור?
עליו בלילה. יש מחזירי אור כתומים על הדוושות ויש מחזירי אור אדומים על 
הכנף האחורית או מתחת למושב המשמשים להגברת הנראות של רוכב 

האופניים לנוסעים מאחוריו.

הפנס משמש להגברת הנראות של האופניים לרכב הבא מולו, והוא מאיר למה משמש הפנס?
את הדרך לרוכב.

שבילים סלולים ייעודיים המשמשים לרכיבה על אופניים. גני משחקים מהו מקום הרכיבה הבטוח ביותר?
ופארקים.

מהו שביל אופניים והיכן קיימים שבילים 
כאלה?

שביל אופניים - רצועה המיועדת לתנועת אופניים מחוץ למסלולים המיועדים 
לתנועת כלי הרכב המנועיים. ישנם שבילי אופניים משולבים המיועדים להולכי 

רגל ורוכבי אופניים. בעיר, חלק מהשבילים הללו מסומנים על מדרכות
וחלקם נסללים כדרך ייחודית לרכיבה.
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מערכי הדרכה לימי החופש       בטיחות בדרכים לילדים       

תשובהשאלה

לשם מה חשוב לחבוש קסדה על הראש 
בעת הרכיבה?

ראשית, קיים חוק המחייב אותנו לחבוש קסדה בעת הרכיבה על האופניים 
בכל מקום. הסיבה לכך היא שהקסדה מגנה על הראש בעת נפילה. נפילה 

יכולה להתרחש גם בעת רכיבה אטית, וגם במקומות ייעודיים לרכיבה.

מה רצוי ללבוש בעת רכיבה על אופניים - 
בעיקר בשעות אחר הצהריים והחשיכה? 

רצוי ללבוש חולצה בהירה - לבנה או צהובה - או אפודה מחזירה אור, כדי 
להגביר את נראות רוכב האופניים לסביבה.

חלק שני: היכרות עם חלקי האופניים, אביזרי מיגון ומקומות נכונים לרכיבה בטוחה: )15 דקות(
דיון באמצעות לוח אופניים ואביזרי בטיחות לאופניים ולרוכב/ת.

המדריכים יראו לילדים את אביזרי הבטיחות שיש לשים על הגוף לפני הרכיבה )קסדה ומגני ידיים וברכיים(, ואת אביזרי  	•
המיגון והנראות שחשוב לבדוק לפני יציאה לרכיבה. לאחר מכן יזמינו את הילדים לסדר את חלקי האופניים ואביזרי 

המיגון על גבי הלוח.
המלצה: אפשר לסדר את חלקי האביזרים על הלוח באמצעות משחק "פרה עיוורת" )עיניהם של הילדים הניגשים ללוח   

קשורות במטפחת, ושאר הילדים מכוונים אותם למיקום הנכון(, כדי ליצור אווירה משעשת לאחר ההסברים.

דיון על מקומות מותרים ואסורים לרכיבה, ובעיקר: עד גיל 9 אסור לרכוב ללא השגחת מבוגר. שאלות לדוגמה: 
איפה אתם רוכבים?  	•

מי משגיח עליכם בזמן שאתם רוכבים?  	•
מי חובש קסדה בזמן הרכיבה על האופניים?  	•

חלק שלישי: קיר גרפיטי: )30 דקות(
צביעת גרפיטי )אפשר שיהיו בו זמנית 3-2 קבוצות צביעה - תלוי בגודל קבוצת הילדים(. 

הצעה: במהלך הפעילות הקבוצתית אפשר להשמיע את הקליפ "קסדה שומרת ראש צמודה".

כלי ההדרכה
סרטון הקונצונים "ציקי יוצא לרכוב".  .1

לוח לבד ועליו ציור של ילד רוכב על אופניים + אביזרים ניתנים להדבקה/סקוץ'.  .2
האביזרים להדבקה על הילד: קסדה ומגני ידיים וברכיים, פס זוהר על   

החולצה.
האביזרים להדבקה על האופניים: פעמון, מחזיר אור אדום על אחורי האופניים,   
פנס קבוע מלפנים, מחזירי אור על הדוושות, מחזירי אור על החישורים, בלם 

יד.
* מצורפת תמונה ובה פתרון לפעילות.  

מטפחת לכיסוי העיניים.  .3
קסדת אופניים להדגמה, המתאימה לגילאי הילדים בקייטנה.  .4

איור גרפיטי.  .5
צבעי גואש, מברשות וסינרים לילדים.  .6

השיר "קסדה שומרת ראש צמודה" מתוך הדיסק המצורף לערכה.  .7
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מערכי הדרכה:

ילדים
כהולכי רגל

משך הפעילות: 60 דקות
פעילות מחוץ לכיתה

אפשרות 1:

הליכה בטוחה ברחוב 

חלק ראשון: היכרות עם הנושא: )20-10 דקות(
הצגת הנושא באמצעות שאלות המוטמנות בתוך חבילה במשחק "חבילה עוברת" )אפשר לצלם את השאלות המופיעות 

בטור הימני בטבלה שלהלן, לחלק לרצועות ולשלב בחבילת המשחק(.
בנספח מספר 1 אפשר למצוא היגדים נוספים שניתן לשלב בחבילת המשחק. הוסיפו היגדים בהתאם לגיל הילדים  	•

בקבוצה המגיעה לפעילות.

אם הילדים אינם יודעים לקרוא - המדריכים יקריאו להם ויהיה עליהם לענות. 	•

תשובהשאלה

עד גיל 9 אסור לחצות כביש לבד. חובה לאחוז בידו של מבוגר בעת החצייה.מי יודע עד איזה גיל אסור לחצות כביש לבד?

הכוונה של המנחה.מי מביא אתכם לבית הספר?

הכוונה של המנחה.כיצד אתם חוצים את הכביש?

האם יש ילד שרוצה להדגים לנו כיצד יש 
לחצות כביש?

הכוונה של המנחה.

מדוע חשוב להסתכל שמאלה וימינה ולכל 
הכיוונים לפני שחוצים את הכביש, וגם במהלך 

החצייה?

חשוב להסתכל ימינה, שמאלה ולכל הכיוונים, כדי להיות בטוחים שהכביש 
פנוי לחצייה, מכיוון שלעתים יכול להגיח רכב מאחור )למשל, מיציאה מחנייה 
או מכביש אחורי!(. גם בזמן החצייה חשוב להמשיך ולהביט לכל הכיוונים, כדי 

לוודא שאף רכב לא מגיע בפתאומיות. 

הרמזור הירוק מכוון לחצית כביש - בירוק מותר לחצות, כמובן לפי כל כללי מה אומר הרמזור הירוק?
הזהירות.

רמזור אדום מסמן "עצור על המדרכה, אסור לחצות".מה אומר הרמזור האדום?

יש לבדוק שהכביש פנוי, לחצות עם מבוגר, להמשיך להביט לכל הכיוונים כיצד יש לנהוג כשהאור ברמזור ירוק?
ולסיים את החציה במהירות האפשרית.

יש להמתין רחוק משפת הכביש, רצוי במרחק שני צעדים מהשפה, עד שיתחלף כיצד יש לנהוג כשהאור ברמזור אדום?
האור מאדום לירוק - ורק אז מותר להתחיל לחצות.

רחוק מסף הכביש, במקום בטוח. אם המדרכה או אי התנועה רחבים מספיק, היכן עומדים כשממתינים לאור הירוק?
יש לעמוד במרחק שתי פסיעות מהשפה, כך שעדיין ניתן לראות את הרמזור 

ואת התנועה.
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תשובהשאלה

מעבר החצייה מסמן לנהגים ולהולכי רגל שכאן קיים מקום המיועד לחצייה. מה תפקידו של מעבר החצייה?
עם זאת, אין זה הופך את החצייה לבטוחה לחלוטין. לחצייה בטוחה, יש לחפש 
מעבר חצייה עם רמזור, ולחצות בו לפי כל הכללים, תוך וידוא שהדרך פנויה 

ובטוחה לחצייה.

הכוונה של המנחה.האם אתם מכירים את משמרות הזהב? 

מי חוצה בדרך לבית הספר עם
משמרות הזהב?

הכוונה של המנחה.

כיצד חשוב להתנהג כשחוצים במעבר חצייה 
שבו עומדים ילדי משמרות הזהב?

חשוב להקשיב לילדי משמרות הזהב, וכאשר הם מכוונים
אתכם לחצות, יש לחצות מהר ובבטחה.

בשלב זה מחלקים את הקבוצה לשניים: קבוצה אחת לפעילות במגרש ההדרכה וקבוצה שנייה למשחק. לאחר מכן הקבוצות 
מחלפות ביניהן.

חלק שני: הצגת המגרש והתמרורים להולכי רגל/משחק הזיכרון: )40-50 דקות(
חלוקה לשתי קבוצות:

קבוצה 1 - ילדים מתנסים בחצייה נכונה במעבר חצייה. חלק מילדי הקבוצה מתחפשים למבוגרים שאחראים על הילדים הקטנים. 
הילדים ישתמשו במטפחות/כובעים או אביזר אחר.

קבוצה 2 - קבוצת ילדים משחקת במשחק הזיכרון. באמצעות הקלפים יבינו הילדים את כללי ההתנהלות בדרך. 
אופן המשחק: הילדים יושבים במעגל. במרכז המעגל מפזרים את תמונות משחק הזיכרון עם הפנים כלפי מטה. המדריכים 
מזמינים בכל פעם ילד אחר להפוך צמד תמונות. התמונות מציינות את אותה התנהלות בדרך. תמונה ירוקה מסמלת את 
ההתנהגות הנכונה ותמונה אדומה מסמלת התנהגות מסוכנת. הילד יסביר מה הוא רואה בכל תמונה - האם ההתנהגות 
המופיעה בה נכונה או לא - ויתקיים דיון קצר בהנחיות המדריך. ילד שיצליח להפוך זוג תואם )התנהגות נכונה והתנהגות 

אסורה בהתאם(, יקבל נקודה. הילד שיצבור מספר נקודות הגבוהה ביותר הוא הזוכה במשחק.

במהלך הפעילות הקבוצות מתחלפות ביניהן.

כלי ההדרכה
הכנת רצועות עם שאלות ועיתונים ישנים למשחק "חבילה עוברת" -   .1

השאלות יהיו מתוך הטבלה לעיל, ויוטמנו בתוך החבילה.
משחק זיכרון באמצעות מדרשי תמונה.  .2

מטפחות וכובעים.  .3

אפשרות 2:

הליכה בטוחה ברחוב
חלק ראשון: היכרות עם הנושא: )20-10 דקות(

הצגת הנושא באמצעות שאלות הטמונות במשחק "חבילה עוברת" - ניתן לצלם את 
השאלות המופיעות בטבלה שלהלן, לחלק לרצועות ולשלב בחבילת המשחק. 

אם הילדים אינם יודעים לקרוא - המדריכים יקראו עבורם ויהיה עליהם  	•
לענות.
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בטיחות בדרכים לילדים       מערכי הדרכה לימי החופש

תשובהשאלה

עד גיל 9 אסור לחצות לבד כביש, חובה לאחוז בידו של מבוגר בעת חציה.מי יודע עד איזה גיל אסור לחצות לבד כביש?

הכוונה של המנחה.מי מביא אתכם לבית הספר?

הכוונה של המנחה.כיצד אתם חוצים את הכביש?

האם יש ילד שרוצה להדגים לנו כיצד צריך 
לחצות?

הכוונה של המנחה.

מדוע חשוב להסתכל שמאלה וימינה ולכל 
הכיוונים לפני שחוצים את הכביש וגם במהלך 

החצייה?

חשוב להסתכל ימינה, שמאלה ולכל הכיוונים, כדי להיות בטוחים שהכביש 
פנוי לחצייה, מכיוון שלעתים יכול להגיח רכב מאחור )למשל, יציאה מחנייה 
או כביש אחורי!(. גם בזמן החצייה חשוב להמשיך ולהביט לכל הכיוונים, כדי 

לוודא שאף רכב לא מגיע בפתאומיות.

הרמזור הירוק מכוון לחצית כביש - בירוק מותר לחצות, כמובן לפי כל כללי מה אומר הרמזור הירוק?
הזהירות.

רמזור אדום מסמן "עצור על המדרכה, אסור לחצות".מה אומר הרמזור האדום?

יש לבדוק שהכביש פנוי, לחצות עם מבוגר, ולהמשיך להביט לכל הכיוונים כיצד יש לנהוג כשהאור ברמזור ירוק?
ולסיים את החצייה מהר ככל הניתן.

יש להמתין רחוק משפת הכביש, רצוי במרחק שני צעדים מהשפה, עד שיתחלף כיצד יש לנהוג כשהאור ברמזור אדום?
האור מאדום לירוק - ורק אז מותר להתחיל לחצות.

רחוק מסף הכביש, במקום בטוח. אם המדרכה או אי התנועה רחבים מספיק, היכן עומדים כשממתינים לאור הירוק?
יש לעמוד במרחק שתי פסיעות מהשפה, כך שעדיין ניתן לראות את הרמזור 

ואת התנועה.

מעבר החצייה מסמן לנהגים ולהולכי רגל שכאן קיים מקום המיועד לחצייה. מה תפקידו של מעבר החצייה?
עם זאת, אין זה הופך את החצייה לבטוחה לחלוטין. לחצייה בטוחה, יש לחפש 
מעבר חצייה עם רמזור, ולחצות בו לפי כל הכללים, תוך וידוא שהדרך פנויה 

ובטוחה לחצייה.

הכוונה של המנחה.האם אתם מכירים את משמרות הזהב? 

הכוונה של המנחה.מי חוצה בדרך לבית הספר עם משמרות הזהב?

כיצד חשוב להתנהג כשחוצים במעבר חצייה 
שבו עומדים ילדי משמרות הזהב?

חשוב להקשיב לילדי משמרות הזהב, וכשהם מכוונים אתכם לחצות, יש 
לחצות מהר ובבטחה.
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חלק שני: משחק זיכרון - באמצעות מדרשי תמונה: )15 דקות(
אופן המשחק: הילדים יושבים במעגל. במרכז המעגל מפזרים את תמונות משחק הזיכרון עם הפנים כלפי מטה. המדריכים 
מזמינים בכל פעם ילד אחר להפוך צמד תמונות. התמונות מציינות את אותה התנהלות בדרך. תמונה ירוקה מסמלת את 
ההתנהגות הנכונה ותמונה אדומה מסמלת התנהגות מסוכנת. הילד יסביר מה הוא רואה בכל תמונה - האם ההתנהגות 
המופיעה בה נכונה או לא - ויתקיים דיון קצר בהנחיות המדריך. ילד שיצליח להפוך זוג תואם )התנהגות נכונה והתנהגות 

אסורה בהתאם(, יקבל נקודה. הילד שיצבור מספר נקודות הגבוהה ביותר הוא הזוכה במשחק.

חלק שלישי: מיצג קבוצתי: )35 דקות( 
המיצג יעסוק בתכנון ובבנייה של דגמים בנושא בטיחות בדרכים המותאמים לסביבת המגורים של הילדים. 

המדריכים יעמידו לרשות הילדים חומרי מיחזור שונים וכלים נוספים בהתאם. הילדים יכולים לעבוד ביחידות, בזוגות או 
בקבוצה, בהתאם לבחירתם. כל ילד/זוג/קבוצה יבחר נושא מוגדר ויתחיל לתכנן ולבנות את הדגם שלו. רעיונות לבניית 
דגמים: "שכונה בטוחה בדרכים" או "רחוב בטוח בדרכים", שבהם נראה ילד חוצה במעבר חצייה בליווי מבוגר, או יושב חגור 

על מושב בטיחות, מסלול לרוכבי אופניים וכד'. 

כלי ההדרכה
הכנת רצועות עם שאלות ועיתונים ישנים למשחק “חבילה עוברת” - השאלות יהיו מתוך הטבלה לעיל, ויוטמנו בתוך   .1

החבילה.
משחק זיכרון באמצעות מדרשי תמונה.  .2

מטפחות וכובעים.  .3
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מערכי הדרכה לימי החופש       בטיחות בדרכים לילדים       

נספח מספר 1 

שאלות לפעילות חבילה עוברת בנושא התנהלות כהולכי רגל

עד גיל ........................ צריך לחצות עם מבוגר. 	•

כיצד עדיף לחצות - לבד או בקבוצה? 	•

מהי הדרך הטובה ביותר לנשיאת כדור בעת הליכה בדרך? 	•

מהי הסכנה הכרוכה בדיבור בטלפון הנייד בעת חציית כביש? 	•

האם כדאי ללכת בדרך ולחצות כביש כשעל האוזניים אוזניות המשמיעות מוזיקה? מדוע? 	•

מהו המקום הבטוח ביותר לחציית כביש? 	•

אם אין גשר או מנהרה המיועדים לחציית כביש, היכן רצוי לחצות? 	•

מהן הפעולות שעליך לבצע לפני חציית כביש? 	•

אדום ברמזור מראה ........................................................ 	•

ירוק ברמזור מראה .......................................................... 	•

כיצד עדיף לחצות - באלכסון או בקו ישר? 	•

באיזה מקום על המדרכה רצוי ללכת? בחר אחת משלוש האפשרויות:1. בצמוד לסף הכביש, שם כיף יותר, כי אפשר  	•
לדלג בין הסימונים של צבעי האדום והלבן. 2. במרכז המדרכה. 3. אפשר לרדת ולעלות למדרכה.

מהו סף המדרכה? 	•

קיימים שני סימונים למעבר החצייה - האם אתה יודע מהם? 	•

התפרצות לכביש היא סכנה! מדוע? הסבר. 	•

כדור התגלגל לכביש, מה עליך לעשות? 	•

הדגם את התנועה של האיש ברמזור כשמופיע אור ירוק. מה כוונת תנועה זו? 	•

הדגם את התנועה של האיש ברמזור כשמופיע אור אדום. מה כוונת תנועה זו? 	•


