
מטרות

משך השיעור

אמצעים דידקטיים

הולכי רגל – מערך 
לחטיבת הביניים

  תלמידים יהיו מודעים להתנהגות זהירה ובטוחה כהולכי רגל.

  התלמידים יכירו באחריותם האישית להתנהגותם ולפעולותיהם כהולכי רגל.

  התלמידים יפתחו עמדות חיוביות להתמודדות ולמציאת פתרונות בחציית כביש.

  התלמידים יגלו נכונות לפעול לשמירה על בטיחות ולטיפוח סובלנות הדדית כהולכי רגל.

45 דקות - הרצאה ודיון במליאה

45 דקות – עבודה בקבוצות – הכנת מסע הפרסום

הרצאה ודיון במליאה

עבודה בקבוצות: מסע פרסום להולכי רגל

1
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התכנית שלפניכם מוקדשת לנושא חצייה בטוחה ומציגה מערך שיעור שישמש מורים ומחנכים 
לתלמידים בחטיבת הביניים, כיתות ז-ט. מערך השיעור מתבסס על ידע קודם של התלמידים 

בבטיחות בדרכים בשילוב אירועים אקטואליים.

מבנה השיעור ומהלכו

השיעור יכלול שלושה חלקים ויתנהל במליאה.



  באיזו מידה ילדים מודעים לסכנות הטמונות בחצייה לא בטוחה?

  מהי האחריות של הנהג? כיצד תופסים הילדים את הנהג? מי אחראי לחיים שלכם?

המשמעות החוקית של חצייה בטוחה

  מהם המאפיינים של מעבר חצייה ומהם גורמי הסיכון בחציית כביש? 

  מהם כללי הבטיחות להולכי רגל בכלל ולילדים בפרט?

  מתי והיכן מתרחשים מפגשים בין ילדים כהולכי רגל לבין נהגים? האם יש זמן ומקום  
מוגדרים? מהי המשמעות שלהם?   

התמודדות עם הבעיה ופתרונות אפשריים בראייה מערכתית

  כיצד, לדעתכם, אפשר למנוע חצייה לא בטוחה של ילדים והתפרצות לכביש? 

  מיהם סוכני השינוי העשויים לסייע בנושא? מיהו סוכן השינוי המשמעותי ביותר?
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לאחר הקראת הכתבות יתנהל דיון שיעסוק בבחינת האופן שבו התלמידים מקבלים החלטות תוך 
שימת דגש בהשלכות של קבלת החלטה ותוצאותיה על חייהם. הדיון גם יעסוק בקבלת החלטות 
ובאחריות לתוצאות ההחלטה בכל הנוגע להיותם הולכי רגל )התייחסות לאחריות שלהם לחייהם 
וגם לאחריותם כלפי נהגים. למשל, הסכנות הטמונות בהתפרצות לכביש, דיבור בטלפון הנייד 

בעת חצייה, חצייה באור אדום בזמן שבסביבה נמצאים ילדים צעירים יותר וכיוצא באלה(.

הכתבות  הקראת  לאחר  שלהם  הרגשות  ואת  המחשבות  את  להביע  לתלמידים  לאפשר  יש 
ולבטאם בקול רם וללא חשש. מומלץ לעודד את התלמידים לקחת חלק פעיל בדיון.

חלק ראשון: פתיחה )25 דקות(

חלק שני: דיון לאחר קריאת 
כתבות )20 דקות(

לדוגמה, שאלות מנחות לדיון: 

המחנכים יפתחו את השיעור בסקירה קצרה של מטרת השיעור, 

רגל.            הולכי  של  היפגעות  בנושא  אקטואליות  כתבות  יקריאו  המחנכים  פתיחה  דברי  לאחר 
שתי כתבות לדוגמא בעמודים 10-11.
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  באילו ערוצים יש לפעול על מנת למנוע היפגעות ותאונות דרכים עקב חצייה לא  
בטוחה?  

  כיצד מעלים את המודעות בקרב התלמידים להתנהגות בטוחה בכביש?

דילמות, סוגיות ותובנות

  מהן התובנות העיקריות שלכם בעקבות קריאת הכתבות והדיון? 

  אילו דילמות מעורר הדיון? האם יש התנגשות בין ערכים/אמונות? 

  כיצד דיון בנושא ישפיע על ההתנהגות שלכם בהקשר של התנהגות בטוחה בכביש?
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המחנכים יחלקו את התלמידים לקבוצות בהתאם למספר התלמידים בכיתה. כל קבוצה תתכנן 
ותבנה מסע פרסום לקידום חצייה בטוחה במרחב העירוני. יושם דגש בחצייה זהירה ובטוחה, 
בחצייה במעבר חצייה )מרומזר או ללא רמזור(, במתן דוגמה אישית, באחריות של הולך הרגל, 
באחריות הנהגים וכיוצא בזה. בכל ההיבטים תינתן האפשרות לבנות את המסע באחת ממדיות 
הפרסום לפי בחירת הקבוצה: באנר, סלוגן, פרסום חוצות, פרסום באינטרנט, שיר, המחזה ועוד. 

נציג/ה מכל קבוצה יציגו את סיכומי הדיון שנערך בקבוצות. 

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

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.

חלק שלישי: עבודה בקבוצות: 
מסע פרסום לחצייה בטוחה 

)45 דקות(

סיכום כולל



נספחים - כתבות 

כתבה מס' 1

אמו  ירד מאוטובוס עם  בעיר,  ניצנים  בבי"ס  ג  כתה  9 תלמיד  בן  ילד   1.12.2011 ביום חמישי 
בתחנת ההסעה וחצה איתה את הכביש שלא במעבר חציה. לאחר שחצו את הנתיבים המובילים 
צפונה, חצו את אי התנועה וירדו לנתיבים המערביים, הילד כנראה שמט את ידו מיד אמו ורץ 
אל הכביש, רכב בכביש מצפון לדרום פגע בראשו. עזרה רפואית שהגיעה למקום לא הצליחה 

לסייע, ומותו נקבע במקום.

מקום הירידה
מהאוטובוס בתחנת

ההסעה

כיוון החצייה

צילום מזווית הנסיעה 
של הנהג.

הכתם הלבן על הכביש הינו חבילת אורז שאחז 
הילד בידו בשעת הפגיעה

4  --



כתבה מס' 2

יצא להזעיק עזרה לאחר התאונה ונדרס למוות

נהג הרכב שהתהפך נהרג לאחר שמכונית חולפת פגעה בו בשעה שצעד בשול הכביש כדי להזעיק 
עזרה. שלושת יושבי רכבו נפצעו בהתהפכות

בתאריך  6/11/2011 5:23 

אדם נהרג מפגיעת רכב חולף סמוך לבסיס תל-נוף, לאחר שמכוניתו התהפכה עם כל יושביה. 
הנהג, שהצליח להיחלץ מהרכב, החל לצעוד על שולי הכביש, ככל הנראה כדי להזעיק עזרה, 
אך נדרס למוות על ידי רכב שחלף על ידו. צוות מגן דוד אדום שהוזעק למקום התאונה קבע 
את מותו של האיש. גם שלושת נוסעי הרכב שהתהפך נפצעו ופונו על ידי אמבולנסים של מד"א 

לבית החולים קפלן ברחובות.
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