מערך פעולה
הנושא /הרעיון הגדול

בטיחות בדרכים
רציונל למדריכים /למה בחרנו בנושא?
אומנם החניכים שלנו אינם נוהגים ,אבל הם חוצים כבישים ,הם נמצאים ברכבים עם בני
משפחתם או חבריהם .כמו שאר האוכלוסיה גם הם עלולים להמצא בסכנה בכל הקשור
לבטיחות בדרכים ,וגם להם יש אחריות להיות זהירים ולא פזיזים בכל הקשור לכביש.
לא תמיד הם ידעו איפה הסכנה נמצאת ,עלינו להדריך אותם לשים לב לסביבתם גם בחיי היום
יום שלהם

השאלה המובילה:
איך נמנעים מתאונות דרכים?





שאלות ביניים:
האם יש לי אחריות בדרכים?
איך בטיחות בדרכים קשור אליי?
האם הקהילה שלי נוהגת בזהירות
התוצר:
קמפיין זהירות בדרכים

ידע
איך עליי להתנהג בדרכים

מיומנויות
זיהוי נקודות דרכים מסוכנות בישוב

נורמות (חברתיות ומשימתיות)
התנהגות זהירה בדרכים

שימו לב לבנות פעולה בטיחותית ובטוחה לכולם!

היערכות מוקדמת:

שלבים
פתיחה

-1

איפה אני גר

-2

לאן אני הולך

-3

האם הקהילה
שלי שומרת
על בטיחות
בדרכים?

-4

מה אפשר
לעשות?

פירוט השלב
משחק פתיחה – תופסת תאונות דרכים
מבקשים מהחניכים להסתובב בחדר שבתוכו בלונים ,מבלי לגעת
בבלונים ובלי לגעת אחד בשני ,ככל שהזמן עובר מבקשים מהחניכים
ללכת מהר יותר ומהר יותר (לא לרוץ) חניך שנגע בבלון או במישהו
אחר .צריך לעמוד במקום ולא לזוז .החניך האחרון שנשאר זז מנצח
מבקשים מהחניכים לצייר מפה של הישוב  /קיבוץ  /מושב שלהם על
בריסטול גדול .דגש על מקומות ציבוריים כמו ביה"ס ,גן ציבורי ,סניף,
בית עם וכו') (שווה לבוא מראש עם מפה של הישוב כדי לעזור
לחניכים במידה והם מסתבכים)
לאחר שסיימו מבקשים מכל חניך לסמן עם סיכה היכן הוא גר.
לאחר מכן מבקשים מהחניכים לסמן על המפה היכן הם מרגישים
שצריכים להיות מעברי חציה בישוב ,פסי האטה  ,תורנות זה"ב
(במידה ורלוונטי)
מבקשים מתנדב מהקבוצה שיגש לבריסטול ושואלים אותו לאן הוא
מרבה ללכת ברגל או לרכב על אופניים .לאחר שהחניך בחר מיקום,
המדריך ביחד עם הקבוצה מלווים את דרכו של החניך על המפה
מביתו אל יעדו ,כאשר בדרך מציינים מקומות שיש להזהר בהם
(חציות כבישים – מסתכלים לשני הכיוונים ,חניית ביה"ס ,מקומות
ביישוב עם תנועת רכבים רבה ,צמתים מרכזיות וכו')
אפשר לעשות עם כמה מתנדבים
שואלים את החניכים שאלות על הקהילה:
 האם לדעתנו אנשים בישוב נוהגים מהר? למה לדעתנו זהככה?
 האם ההורים שלי או אחיי הגדולים מקפידים לנהוג בזהירות?אם כן למה? אם לא למה?
 האם שמענו על מקרה של תאונת דרכים בישוב או מחוצה לו?למה לדעתנו מקרה זה קרה?
 איפה אני אחראי להיות זהיר? כשאני חוצה כביש
 כשאני נוסע עם אחד מבני המשפחה שלי
שואלים את החניכים איך הם היו רוצים לשפר את תחום הבטיחות
בדרכים לקהילה ,ועוזרים להם להוציא תוצר בנושא.
דוגמאות לתוצרים:
שילוט בנושא בטיחות בדרכים בישוב
צילום סירטון הסברה
הכנה וחלוקת צ'ופרים בנושא בטיחות בדרכים לחניכי הסניף

משך זמן
 5דק'

 20דק'

15-30
דקות

 15דק'

 20דק

סיכום

שואלים את החניכים שאלות הבנה:
האם למדתי משהו חדש בנושא בטיחות בדרכים?
האם למדתי משהו חדש על הישוב?
האם יש דברים שאבחר לעשות אחרת בנושא בטיחות בדרכים?
סה"כ זמן פעילות:

להביא:
מפת הישוב ,בריסטול גדול ,חומרי יצירה

להכין:
ניפוח בלונים

 5דקות

70-90
דקות

