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
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היסח דעת
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לאן אני הולך
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האם הקהילה
שלי שומרת
על בטיחות
בדרכים?

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
מחלקים את החניכים לשתי שורות ומעמידים אותם אחד מול השני
בשני צדדים שונים של החדר.
בקריאת המדריך על החניכים לחצות את החדר ולהגיע (ללא ריצה)
לצד השני אל המיקום המדויק של החניך ממולו.
במקביל המדריך שולח הודעה בקבוצה של החניכים ,רק החניך שענה
הכי מהר והגיע בבטחה לצד השני מנצח.
במידה וחניך נתקע בחניך אחר אותו חניך נפסל
משחקים מספר סיבובים.

משך זמן
 5דק'

 15דק'

איך הפעילות הזו קשורה לבטיחות בדרכים?
 20דקות
מחלקים לקבוצה דף לוז( .נספח )1
כל חניך בקבוצה ,ממלא בדף יום ממוצע בשבוע שלו.
בטור הימני נמלא את השעה ביום ,בטור האמצעי נמלא את התוכן
ביום ובטור השמאלי נתאר את האתגרים הקשורים לבטיחות בדרכים
אשר אנו עלולים להתקל בהם בשלב הזה של היום
לאחר שסיימו ,מבקשים מתנדב מהקבוצה.
על המתנדב לתאר לוז של יום ממוצע בשבוע שלו.
לאחר שרשמנו את הלוז של המתנדב על הלוח ,ננסה ביחד עם
הקבוצה להבין איפה אותו מתנדב נתקל בסיטואציות של בטיחות
בדרכים (לרדת לרמות מאוד ספציפיות כמו :חציית כבישים ,ירידה
ועליה לאוטובוס וכו')
 כמה בטיחות בדרכים סביבנו ביומיום?האם שמנו לב לזה בעבר?
 15דק'
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
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מה אפשר
לעשות?

סיכום

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
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:

חומרי יצירה

 20דק

 5דקות

70-90
דקות

להכין:
להדפיס נספח  ,1לנפח בלונים ,לפתוח עם
החניכים קבוצה בווטסאפ (במידה ואין)

נספחים
נספח 1

שעה ביום

תוכן ביום

בטיחות בדרכים

