מערך פעולה
הנושא /הרעיון הגדול

בטיחות בדרכים
רציונל למדריכים /למה בחרנו בנושא?
בטיחות בדרכים הוא נושא חשוב המתקשר לחיי היום יום של חניכינו .מאז קום המדינה ,מתו
בדרכים כ 33,358בני אדם – יותר הרוגים מאשר בכל מלחמות ישראל.
חניכי השכבה הבוגרת פוגשים את נושא הבטיחות בדרכים גם כנוהגים ,בין אם רוכבי אופניים
ובין אם נהגים חדשים ,אבל לא תמיד מודעים לסכנות בכביש או על השלכות של עבירות תנועה
שונות

השאלה המובילה:
איך שומרים על חיינו ביומיום

שאלות ביניים:




מהם הסכנות בדרכים
איפה אנו פוגשים סכנות יומיומיות בדרכים
מהם ההשלכות של חוסר זהירות בדרכים
התוצר:
לוז זהירות בדרכים יומי?

מיומנויות

ידע
סטטיסטיקות תאונות דרכים ונפגעים

זיהוי סכנות בדרכים

נורמות (חברתיות ומשימתיות)
בטיחות בדרכים

שימו לב לבנות פעולה בטיחותית ובטוחה לכולם!

היערכות מוקדמת:

שלבים
פתיחה

-1

דיון פתיחה

-2

האם אני זהיר

פירוט השלב
החניכים מסתובבים בחדר ומתבוננים בדפים עם עובדות הקשורות
לתאונות דרכים( .נספח )1
ברקע מושמע השיר "מרכבות המוות" של מוקי ,שנכתב ע"י חיים חפר
אפשר גם לשים סרטון מיוטיוב המציג תאונות דרכים יומיומיות
מכנסים בחזרה את החניכים למעגל ומקיימים דיון בנושא העובדות:
 איזו עובדה הכי משכה את תשומת ליבי? איזו עובדה הפתיעה אותי? עובדה שלא הכרתי? איזו עובדה קשורה אליי באופן אישי?מחלקים לחניכים את השיר מרכבות המוות (נספח )2
ומבקשים מהם לקרוא אותו במשך כמה דקות
 מה הכי זעזעה אתכם בשיר? אתם מרגישים שהשיר מדבר אליכם?" -אל תגיד לי די ,עזוב ,

משך זמן
 5דקות

 15דקות

אל תאמר לי מהנושא הזה לרדת ,
אני אומר לך אנחנו מתים מוות סתם ,
לא למען אידיאל ,
לא למען המולדת ,
מוות על פארש בשנייה אחת מהירה ,
מוות ללא טעם ,בשנייה אחת מהירה ,
נמות בשביל דאווין בשנייה אחת מהירה ,
בשניה אחת מהירה ".

מה הפסקה הזאת אומרת לכם?
מראים לחניכים כתבה מערוץ  10בנושא אופניים חשמליים (נספח )3
איך הכתבה הזו קשורה אליי?
משחקים את משחק ההתקדמות
כל החניכים עומדים בשורה ,אומרים לחניכים משפטים הקשורים
לבטיחות בדרכים ,חניך אשר מרגיש שהמשפט רלוונטי לגביו מתקדם
צעד אחד קדימה:
-

חציתי כביש לא במעבר חצייה
אני נוסע על אופניים ו/או אופניים חשמליים
יש לי רישיון
אני לא מכיר לפרטי פרטים את כל חוקי הכביש
ראיתי תאונת דרכים
עברתי באדום (רכב ,אופניים ,רגלית)
כמעט נדרסתי
כמעט השתתפתי בתאונת דרכים
אני מכיר מישהו שנפגע בתאונת דרכים

 25דקות

-3

יום בחיי

-4

פרסומות

 הייתי ברכב שהשתתף בתאונת דרכים גרמתי לתאונת דרכים אני אוהב לנהוג  /לרכב מהרהאם התקדמתי הרבה? למה?
האם מישהו רוצה להתייחס לאחת מהשאלות?
 האם אני מרגיש בטוח ברכב /על האופניים? מה בחוקי הכביש אני לא מכיר? אני מכיר את כל התמרורים? מתי עברתי באדום? למה? למה אני נוהג /רוכב מהר? איזו תאונה ראיתי  /השתתפתי  /מכיר מישהו שהיה בה? למההיא התרחשה? איך היה אפשר למנוע?
 20דקות
מחלקים לקבוצה דף לוז( .נספח )4
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? 20דקות
מראים לחניכים פרסומות מארצות שונות למניעת תאונות דרכים
(נספח  ,5הפרסומות קשות לצפייה .יש לצפות בסרטונים לפני
הפעולה ולבחור האם הם מתאימות או לא מתאימות לחניכים שלי)

 איזו פרסומת הכי זעזעה אותי? למה? למה אותן מדינות מראות פרסומות מזעזעות? כמה אנחנו חושבים שהפרסומות רחוקות מהמציאות? מה ההבדל בין הפרסומות? מה כל פרסומת מנסה להציג? 5דקות
לסיכום נשאל את הקבוצה:
סיכום
 האם יצאתי עם משהו חדש מהיום? האם משהו בתחושה שלי לגבי בטיחות בדרכים השתנה? האם אני מבין מהם הסכנות בדרכים ומה ההשלכות של חוסרזהירות בדרכים?
 90דקות
סה"כ זמן פעילות:
להכין:
להביא:
הדפסות :נספח  ,1נספח  ,2נספח 4
עטים ,דפים ,מקרן ,רמקול

נספחים
נספח:1
קישור למצגת סטטיסטיקות שבועית של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
https://www.gov.il/he/Departments/General/weekly_presentation

נספח :2
מרכבות המוות
מוקי
מילים :חיים חפר
לחן :שלומי שבן ודני קרק

אז תספור את החבר'ה ,
כמעט כל המחזור הלך ,
ליאור נרדם על ההגה ,
על האקליפטוס הגדול נמרח ,
אהוד חזר מין הפאב אחרי שתי בירות ,
הוא לא לקח את הסיבוב ,
צחי וטלי איתו ,הוא לא יראה אותם שוב ,
יובל טס לבאר שבע על מאה ארבעים ,
נסיעה באמת פראית ,
ביקש סיגריה,הפנה את הראש
ונכנס בתוך משאית ,
את ורד ורוני מצאו בתהום ,
בכביש בין דימונה לאילת
ואבא שלו בכה על הקבר ,
התחננתי שיסע לאט .
נשארנו אנחנו תספור ,
כי חצי מהמחזור כבר איננו ,
ורק מרכבות המוות ,
עדיין נושאות את שנינו .
הג'ינג'י יצא מהחתונה של אחיו ,
חצה את הקו הלבן ,
הטרמפיסט שאיתו נפצע קשה ,
והוא עצמו ,כבר לא יהיה חתן ,
אפי גנב בחצות רמזור אדום ,
פגע בטנדר ראש בראש ,
כל המכונית הפכה אדם מרוסק ,
המושב ,ההגה ,הפגוש ,
מי עוד? נשארו אודי ושאול ,
שאול כנראה יחלים ,
אבל אודי גמר את הב.מ.וו
ועכשיו הוא על כיסא גלגלים

ורחלי היפה הזאת ,עם החיוך
הזה הפנטסטי ,זכוכיות וצלקות
ולא עוזר לה שום ניתוח פלסטי .
נשארנו אנחנו תספור ,
חצי מהמחזור כבר איננו ,
ורק מרכבות המוות ,
עדיין נושאות את שנינו .
ואילנית ואורי וגלעד נשארו ,
נשארנו אני ואתה ופעם אחת כבר ניצלנו
כשהסוברו שלנו סטתה ,
אתה זוכר ?
אל תגיד לי די ,עזוב ,
אל תאמר לי מהנושא הזה לרדת ,
אני אומר לך אנחנו מתים מוות סתם ,
לא למען אידיאל ,
לא למען המולדת ,
מוות על פארש בשנייה אחת מהירה ,
מוות ללא טעם ,בשנייה אחת מהירה ,
נמות בשביל דאווין בשנייה אחת מהירה ,
בשניה אחת מהירה .
נשארנו רק אנחנו ,תספור ,
חצי מהמחזור כבר איננו ,
ורק מרכבות המוות ,
עדיין נושאות את שנינו .
נשארנו ,כמה? נספור ,
כי חצי מהמחזור כבר איננו ,
ורק מרכבות המוות ,
עדיין נושאות את שנינו.

נספח :3
קישור לכתבה על אופניים חשמליים של ערוץ 10
https://www.youtube.com/watch?v=WUCnOrwxo5E

נספח :4

שעה ביום

תוכן ביום

בטיחות בדרכים

:5 נספח
קישורים לפרסומות למניעת תאונות דרכים
https://www.youtube.com/watch?v=jtQ9H1MrrPo
https://www.youtube.com/watch?v=H5EyOnccJLg
https://www.youtube.com/watch?v=Wv1rKHGeMRk
https://www.youtube.com/watch?v=o-Ai5AGLgLM

