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בחוברת זו , מטרת פעילות זו היא להעביר מסרי בטיחות בדרכים בדרך חווייתית

ליקטנו מספר פעילויות אשר יכולות להיות מועברות בבתי הספר היסודיים במהלך 

  .השנה

  .והיא יכולה להיות מועברת ברמות שונות' ו- 'הפעילות מותאמת לילדים בכיתות א

משרד , חינוך לבטיחות בדרכים בהפסקה הפעילה-ב"רת הפסקה כזמן זההחובחומרים אלה פותחו על בסיס 

  .2009ט "תשס, החינוך המינהל הפדגוגי אגף זהירות ובטיחות בדרכים

  

   אולם ספורט/ בית הספר חצר :מיקום

  תחנות פעילות 4 מהפעילות מורכבות  :אופן הפעילות

   דקות10 כ -זמן פעילות בכל תחנה  :זמן

   10 עד –בתחנה כמות ילדים  :כמות

  ) דקות לכל התחנות45=  תלמידים 40כיתה בת (

  .ב"מצ, יום לפני הפעילות" שעורי בית" חלוקת תפזורת מילים וכתב סתרים כ–פעילות מקדימה 

  

  :התחנות

  וחגורת בטיחות באמצעות ריצהת רכב עציר הדגמת   .1

  הדגמת אופן חצייה נכונה של כביש-  חציית כביש .2

 מרורים הכרת ת– תמרורים  .3

 חידון בטיחות בדרכים .4

  במידה ויש אפשרות מבחינת זמן ותקציב, בקובץ זה מצורפים רעיונות נוספים לפעילות** 

  

   –אופציונאלי 

בתחנות שבהן ) זהירות בדרכים(ב "צבירת מטבעות זה/ צבירת ניקוד בכל תחנה ומתן פרס בסוף היום �

  ..)מטבעות שוקולד(יש ניקוד על הצלחה 

 תחנותכרטיס סימון  �

  )מגנט למקרר, מדבקה, ארטיק (ופר לכל משתתף'חלוקת צ �
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  כתב סתרים בנושא בטיחות בדרכיםכתב סתרים בנושא בטיחות בדרכים
  .בעזרת המילון למטה, עליך לפענח את מה שכתוב כאן

  .שים לב לכל אות יש סימן אחר בכתב סתרים
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  :ב"תפזורת זה

מלמעלה למטה , מימין לשמאל(מצאו את המילים שמסתתרות בתפזורת 

  .לים בעיגול וחברו אותן למשפטים או לסיפורהקיפו את המי )ובאלכסון

  

  ג  מ  י  כ  ר  ד  ב  ת  ו  ח  י  ט  ב

  ל  ג  ר  כ  ל  ו  ה  ל  מ  ק  ח  ש  מ

  ג  ר  ו  ז  מ  ר  ה  ע  י  ס  נ  כ  ט

  ל  צ  ק  ד  ש  י  ב  כ  ש  ב  ז  א  ה

  י  פ  ר  ו  א  ר  י  ז  ח  מ  ל  ד  ת

  ת  ו  י  ר  ח  א  ר  ו  ד  כ  ר  ו  ח

  ק  ל  ה  צ  י  ר  ט  ש  ס  כ  א  מ  ש

  ס  ר  י  ה  ז  ק  ר  ו  ר  מ  ת  ל  ב

  ד  י  צ  ש  ת  י  נ  ו  כ  מ  ז  ט  ו

  ה  ג  ה  ט  ה  כ  ר  ד  מ  ת  פ  ש  ת

  

  

  :רשימת המילים החבויות בתפזורת

  

  

, שפת מדרכה, אחריות, נסיעה, כדור, הגה, מעבר חציה, ירוק, בטיחות בדרכים

, מכונית, אלכסון, התחשבות, כביש, זהיר, מחזיר אור, תמרור, רמזור, הולך רגל

  .גלגל, דהקס, משחק, דרך, ריצה, אדום
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  וחגורת בטיחות גוף האדם/ עצירת רכב-1תחנה 

  : מטרות "עצירה במקום"

  :המחשת שלושה נושאים התרגיל מיועד ל

  .אי היכולת לעצור את הגוף שלנו מיד .1

 אי היכולת של רכב לעצור מיד .2

 .החשיבות של חגורת הבטיחות לנוסע ברכב .3

  .רצוי במגרש הספורט, חצר בית הספר :מקום ההפעלה

התלמידים יעמדו בשורה וייבחר מתוך הקבוצה תלמיד אחד שידגים ריצה  :ך הפעילותמהל

 ביניהם עד )ריצה מהירה=תחרות (להתחרות נאמר לכל הילדים לרוץ יחד ו– לחילופין /מהירה

  )קיר/כיסא/עץ/גדר (לנקודה שאותה נקבע מראש

מעים את השריקה בשנייה שהם שו. נאמר לילדים שבמהלך הריצה תישמע שריקה של המדריך

  ) שהמוסיקה נעצרתכ תכמו במשחק הכיסאו. (יהיה עליהם לעצור

  . ניתן להשמיע מוסיקה קצבית ולומר לילדים שיעצרו ברגע שהמוסיקה מפסיקה–לחילופין 

  )באופן חזק וברור שכל הילדים ישמעו(במהלך ריצתם של הילדים יבחר המדריך מתי לשרוק 

 לרוץ מעט כואלא ימשי,  לעצור מידו לא יצליחםסביר שהו צים אמורה להפתיע את הרהשריקה

  )מי פחות ומי יותר(יעצרו בטרם 

 והשני במקום  לעצורים התלמידואחד במקום שבו הצליח:  יסמן על המגרש שני קוויםדריך המ .1

 )זו הנקודה שבה היו צריכים לעצור(שבו שרק במשרוקית 

 למדוד את המרחק בין שני )תתף בריצהשלא הש(מהמדריך השני /  יבקש מתלמיד אחרדריךהמ .2

   )אין צורך במדידה מדויקת..אפשר למדוד בצעדים (ןהקווים שסימ

תחרות "עכשיו נספר לילדים שלמעשה זו לא הייתה תחרות ריצה אלא ? ה ממחישפעילותהמה 

  )רכב/גוף האדם= גוף  (.מיד/ע במהירות אינו יכול לעצור במקוםגוף הנ ונסביר להם ש"עצירה

מכונית נוסעת כש -וזה בדיוק מה שקורה לרכב   שהגוף נע מהר יותר קשה לו לעצור מידככל

הנהג המופתע אינו יכול לעצור את מכוניתו בבת . פתיע את הנהגמו וילד מתפרץ לכביש בכביש

  .והמכונית ממשיכה לנסוע מרחק מה נוסף עד לעצירתה המוחלטת, אחת

 הילד לא יצליח לבלום את עצמו –ומגיע למעבר חצייה אותו הדבר בנוגע לילד שרץ בקרבת הכביש 

  .במקום בו הוא עלול להידרס, על שפת המדרכה ועלול לעצור את עצמו רק בכביש

 כי כשהרכב בולם –כ חשוב לחגור חגורת בטיחות ברכב "ואותו ההסבר מראה לנו גם מדוע כ

ממשיך לנוע קדימה , ם ברכבהנוסעי, הגוף שלנו).. וגם בלימה מתונה ולא פתאומית(בפתאומיות 

ורק החגורה יכולה לבלום אותו ולקחת את הגוף אחרוה לכיוון ..) כמו הרץ שלא יכול להפסיק(

  .המושב
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  כביש במעבר חצייההתנסות בחציית  2 תחנה

  בליווי מבוגרהדגמה  9 מתחת לגיל / 9לילדים מעל גיל 

  התלמידים יתרגלו חציית כביש במעבר חצייה 

צייר את מעבר החצייה על מגרש בחצר בית הספר או לניתן ,  יור של מעבר חצייהצ: מה להכין

  .פסים מבריסטול לבן אשר יודבקו על בריסטול שחורלהכיר 

  

מבלי להסביר או להנחות את הילדים , ניתן לכל ילד להדגים כיצד הוא חוצה את מעבר החצייה .1

  מראש בנוגע לאופן החצייה הנכון ביותר 

הארות על בסיס הקריטריונים /כה של התחנה תרשום הערות/חוצה המדריךבזמן שכל ילד  .2

 :הבאים

 האם הילד עצר על שפת המדרכה לפני החצייה �

 האם הילד התבונן לכל הכיוונים לפני החצייה �

יש לתאם (נבחר ילד עם פלאפון ונבקש ממנו לענות לשיחת טלפון תוך כדי חצייה  �

 ..)נבדוק את התגובה של שאר הילדים(ת ואז נציין את ההתנהגות הזו כטעו) מראש

 ה/ת משפיע על השני/ניתן לזוג ילדים לחצות יחד ונראה כיצד האחד �

אוטו "או , חבר שקורא לך לבוא אליו(בצד השני של מעבר החצייה " גירוי"נעמיד  �

  .ונבדוק האם התנהגותו של החוצה משתנה") גלידה
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   הכרת תמרורים– 3תחנה 

  ?מה להכין

  מבעוד מועד,  אשר ייתלו על הקיר בכיתהA3ים בגודל תמרור �

  ..)ספוג או אחר, טניס ( קטנים  כדורים2 �

  ?מה עושים

ה /ת ליד התמרור ומקריא/ המנחה עומד–נקריא לילדים את הפירוש של כל תמרור באופן הבא  .1

   פירושואת

חה המנ ( בתורו ויתבקש להקשיב להסבר של תמרור, כדורים2כל ילד יקבל בשלב הבא  .2

במידה וצדק צבר ( ולזרוק עליו את הכדור  ולהחליט לאיזה תמרור ההסבר מתאים)ה/מקריא

 )נקודה

כך הילדים יוכלו לחזור (שימו לב כי יש תמרורים שאינם מופנים להולכי הרגל אלא לנהגים  .3

  )הביתה ולוודא כי הוריהם נשמעים לתמרורים

  :התמרורים

 התמרור לוח הסבר

  :לנהג

 )ת קדימה לרכבים שעובריםותן זכו (!עצור

 

  :לרוכב אופניים

 אין מעבר לרוכבי אופנים/אסורה הכניסה

 

  :לנהג

  זהירות מעבר חצייה להולכי רגל לפניך
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  :לנהג

 זהירות  הולכי רגל בקרבת מקום

  

  :לנהג

 זהירות מתנועת אופניים
 

  :לרוכבי אופניים

 שביל לרוכבי אופניים בלבד

  

 מקום חניה לכלי רכב

 

  :לנהג

 חניה לרכב של נכה בלבד
 

  )מכוניות+אופנים+הולכי רגל(רחוב משולב 
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  !שביל להולכי רגל בלבד

  

  :לנהג

  זהירות ילדים בקרבת מקום

  

   עבודות בכביש–זהירות 

  

  

 

  !אסור לחנות כאן

  

  

 

  אין מעבר להולכי רגל
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    חידון בטיחות בדרכים -  4 תחנה

ב במשרד "זהגף לא מנהל חברה ונוער והאתבהוצ" נוער הורים ורמזורים: "מתוך

  .החינוך

  . ידיעת חוקים  ומושגים ודרכי התנהגות ראויה בדרכים:מטרה

   כרטיסיות עם תשובות+  לוח מחיק/ )לרישום נקודות(טושים , בריסטול :אמצעים

  :אופן ההפעלה

לחילופין ניתן להחליט כי המנחים / ייבחרו שני תלמידים היודעים להציג בצורה משכנעת .1

  ."םהמשכנעי"יהיו בתפקיד 

רק המנחה יודע מהי ) ב"מצ(לכל שאלה שתי תשובות  + למנחה יש דף בו שאלה .2

ומה " אמת"אסור שהמשכנעים ידעו מה , תשובת אמת ומהי תשובת שקר לשאלה

 "שקר"

  בכל קבוצה מספר זהה של ילדים–באופן שרירותי ,  קבוצותנחלק את הכיתה לשתי .3

 .ידון שיועד לכל קבוצהמנחה יציג לקבוצות בזו אחר זו שאלות מתוך החה .4

 .כל משכנע יקריא את התשובה שלו וינסה לשכנע את הקבוצה בנכונות תשובתו .5

 תמנה נציג אחד שיאמר בשם הקבוצה מהי לדעתם התשובה  שתורה להשיבקבוצהה .6

 את חשוב להדגים לילדים פעם אחת מההתחלה ועד הסוף. ( מבין השתייםהנכונה

 )מ לוודא הבנתם את המשחק"התהליך ע

  .צוברת את מספר הנקודות הרב ביותר ומנצחת" שקר"ו" אמת"הקבוצה שתזהה  .7

  

  השאלות

  -1קבוצה 

כאשר ראה מימינו ילדה ממתינה . נהג נסע במכונית הפרטית שלו בנתיב הימני של הכביש .1

  . עצר את רכבו וסימן לה ביד לחצות את הכביש, על המדרכה ליד מעבר חציה

  ?     האם נהג הנהג כיאות

  הסימון ביד עלול לגרום . לסמן בידו, אסור לנהג הנותן זכות קדימה להולך רגל. לא: אמת

  הוא יסמוך על הנהג                                    .( שהולך הרגל יחצה את הכביש בלי לוודא שהכביש פנוי , ךכ          ל

  ובזמן שהולך הרגל יחצה , )נוי             שסימן לו לעבור ויחשוב כי הסימון מעיד על כביש פ

  .עלולה להיגרם תאונה מרכב שיעקוף את הרכב הממתין לה,              את הכביש

הוא גם עצר לפני מעבר חציה וגם סימן להולכת הרגל שהוא                                                          . הנהג נהג כיאות, כן: שקר

  .שהיא יכולה לחצות את הכביש, ענה             עצר למ
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  2קבוצה 

חנו מכוניות בזו אחר , סמוך למדרכה, רפי רצה לחצות רחוב שלאורכו .2

 ?מהי הדרך היעילה והבטוחה ביותר שבה היה עליו לחצות .זו

להביט , להגיע עד לרווח, היה עליו לחפש את הרווח הגדול ביותר בין שתי מכוניות חונות: שקר

  .לוודא שהכביש פנוי ואז לחצות, םלכל הכיווני

כדי לשמור על חייו הוא צריך ללכת למקום שבו אין . אסור לו לחצות את הכביש במקום כזה :אמת

  .ורק שם לחצות, מכוניות חונות ויש מעבר חציה

  1קבוצה 

   :משום שחציית כביש באלכסון מסוכנת  .3

הולך הרגל חייב להפנות את ו, שדה הראייה מצטמצם מצד אחד, כאשר חוצים באלכסון: אמת

השהייה על , כמו כן. ראשו לאחור כדי לראות מכוניות הבאות מהצד המנוגד לזה שבו הוא הולך

  .הכביש נמשכת זמן רב יותר מאשר בחצייה בקו ישר

  .הבעיה היחידה היא הארכת הדרך של הולך הרגל. אין שום בעיה של שדה ראייה: שקר

  2קבוצה 

  :הדרך הנכונה להליכה היא, במקום שאין בו מדרכה .4

  .וזאת כדי לראות את הנעשה על הכביש, כלומר עם הפנים לתנועה, בניגוד לכיוון התנועה: אמת

  .עם כיוון הנסיעה של המכוניות, צריך ללכת עם כיוון התנועה: שקר

  1קבוצה 

 אחד לבש חולצה -וכל אחד מהם לבש חולצה בצבע שונה, ארבעה ילדים הלכו בלילה .5

באיזה . אחד חולצה אדומה ואחד חולצה שחורה עם פסים זוהרים, חד חולצה לבנהא, כתומה

  ?סדר הם יראו בעיני נהג מתקרב

אחריו יראה הילד הלובש חולצה , הילד הלובש חולצה שחורה עם פסים זוהרים ייראה ראשו: אמת

  .אחריו הלובש חולצה כתומה ולבסוף הילד הלובש חולצה אדומה, לבנה

, אחריו הלובש חולצה שחורה עם פסים זוהרים, בש חולצה לבנה ייראה ראשוןהילד הלו: שקר

  .אחריו הלובש חולצה אדומה ולבסוף הילד הלובש חולצה כתומה

  2קבוצה 

נשים , נכים, קשישים: פנה את מושבך באוטובוס לאנשים הזקוקים לו יותר ממך" .6

  ?האם זהו כלל הקשור לבטיחות בדרכים ".בהריון או ילדים קטנים

 חשופה לסכנה גדולה יותר מנערות או מנערים שהם אלההרי קבוצת האנשים ה,  שכןדאיבו: אמת

  .יציבים יותר

  .זהו כלל בנימוסים והליכות ואין לו שום קשר לבטיחות בדרכים, בוודאי שלא: שקר
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  1קבוצה 

  

  ?היכן עדיף לחצות את הכביש כאשר יורדים מן האוטובוס .7

מכיוון שגם , רכה ולחצות את הכביש רק לאחר שהאוטובוס מתרחקעדיף להמתין על המד: אמת

גם להולך . מלפניו וגם מאחוריו קשה לנהג לראות את המתרחש בקטע הכביש הסמוך לאוטובוס

  .משום שהאוטובוס חוסם בפניו את שדה הראייה, הרגל יש בעיה

יחצה את הכביש ורק כי הנהג רואה את הולך הרגל ומחכה ש, עדיף לחצות מלפני האוטובוס: שקר

  .אז נוסע

  2קבוצה 

ולכן חלים על הרוחב כל כללי , האם נכון כי אופניים מוגדרים בחוק ככלי רכב .8

  ?התנועה

ולכן הוא חייב לציית לכל חוקי התנועה , על פי החוק נוסע רוכב אופניים בכלי רכב. נכון מאוד: אמת

  .כפי שחייב נהג במכונית

לכן אינם יכולים להיות , אוד מכלי הרכב האחרים המוכרים לנואופניים שונים מ. לא נכון: שקר

הרוכב עליהם אינו חייב לציית לכל חוקי התנועה החלים על נהגי כלי רכב , מוגדרים ככלי רכב

  .אליו לציית רק לחוקים המיוחדים לרוכבי אופניים. אחרים

  1קבוצה 

  ?באיזה גיל מותר להרכיב על אופניים נוסע נוסף .9

.  שנים8להרכיב נוסע שגילו אינו עולה על , 14החוק רשאי רוכב אופניים שגילו מעל על פי : אמת

  .האופניים צריכים להיות מצוידים במושב הרכבה, כמו כן

כמו כן .  ומטה6והמורכב צריך להיות בגיל ,  ומעלה12הרוכב צריך להיות בגיל , על פי החוק: שקר

  . רגליותצריכות להיות באופניים מלבד מושב להרכבה גם

  2קבוצה 

  ?"אופניים מותאמים לגובה הרוכב"מה זאת אומרת .10

  .,אופניים שהרוכב עליהם יושב על הכיסא ויכול לגעת בקרקע בשתי רגליו: אמת

  ).פדלים(בשתי רגליו לדוושות , בזמן הישיבה על הכיסא, אופניים שבהם הרוכב יכול להגיע: שקר

  1קבוצה 

  ?צים לאופנייםמהם אביזרי הבטיחות הנחו. 11 

  .פעמון, דגלון, פנס, מחזירי אור: אמת

  .מחזירי אור ופנס, שרשרת תקינה ומשומנת, צמיגים תקינים, בלמים תקינים: שקר

  2קבוצה 

  ? על אופנייםבאיזה צד של הדרך צריך לרכוב. 12
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  .בצד ימין של הדרך כמו שנוהגים בכל כלי הרכב: אמת

  .ון תנועת כלי רכבבצד שמאל עם הפנים בניגוד לכיו: שקר

  

  

  

  

  

  

  :פעילות נוספת מומלצת

  -ציור על חולצות

  .התלמידים יציירו על חולצות בצבע לבן ציורים הקשורים בבטיחות בדרכים

מארגני ההפסקה הפעילה ירכשו חולצות בגדלים מתאימים לתלמידים או שהתלמידים יביאו 

או יכתבו מסרים בדבר , בטיחות בדרכיםמהבית חולצות בצבע לבן ועליהן יציירו ציורים הקשורים ב

  .התנהגות ראויה בדרך

  

   - ציורים

  ברחבי בית הספר/יםבאזור מסו/ם בנושא ותלייתם בכיתהציור ציורי

  

  -סלוגנים

 תחרות סלוגנים סביב הנושא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


