
4 כיתות זוכות!!!
אולי אתם תהיו בין ארבעת הכיתות שיזכו 

ביום טיול כיתתי ברכבת + סיור במוזיאון
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המינהל הפדגוגי
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מומלץ להפנות את התלמידים 

לשחק במשחק גם לאחר שעות 

פעילות בית הספר. 

להורדת האפליקציה

כל שעליכם לעשות:

1. הקדישו זמן במהלך שבוע המודעות לבטיחות במפגשי 

רכבת להפעלת המשחק ויצירת דיון בנושא. )שעת לימוד 

אחת לכל כיתות ד' - ו'(

2. המשחק נמצא באתר רכבת ישראל בלינק המצורף:    

https://www.rail.co.il/about/pages/safety.aspx
3. היערכו עם חדר מותאם 

 )Chrome מחשב לכל ילד + אינטרנט + דפדפן(

4. לאחר המשחק המורה יערוך דיון קצר בנושא הבטיחות 

ברכבת - מצורפות שאלות מומלצות לדיון

5. הדפיסו את הוראות הבטיחות המצורפות ותלו אותן 

בכיתות במקום בולט

שאלות מומלצות לדיון:
• מה ניתן ללמוד מהמשחק על התנהגות בטוחה 

   ברכבת ובסביבתה?
• מהן הסכנות הקיימות בסמוך למסילת רכבת? ו/או  

   בנסיעה בה?
• כיצד עלינו לנהוג על מנת להימנע מסכנות אלו?

משחקים     לומדים     מטמיעים 
רכבת ישראל ואגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מזמינים אתכם פשוט להנות מהדרך 

)ועל הדרך להטמיע בטיחות( יצרנו עבורכם פלטפורמת משחק מקוונת ומהנה, בעזרתה 
תוכלו להכיר וללמוד כיצד להגיע בדרך הבטוחה ביותר אל היעד בהצלחה.

מנהלים, רכזי זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, מורים 

כל שעליכם לעשות הוא לשחק ולחבר סלוגן בטיחותי 

שעוסק באחד מהנושאים הכללים שהופיעו במשחק

להשתתפות בהגרלה:
https://ilrail.wizsupport.com/chat/m/

ED47RPNX93

רכבת ישראל 
המשחק

https://tinyurl.com/y3or5tpo
https://www.rail.co.il/about/pages/safety.aspx
https://tinyurl.com/y3or5tpo
https://ilrail.wizsupport.com/chat/m/ED47RPNX93
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זכרו,

כללי הבטיחות ברכבת
בקרבת מסילה:

1. חל איסור מוחלט ללכת על מסילת הרכבת או בקרבתה 

הדבר מהווה סכנה. 

2. הדרך הבטוחה לחצות את מסילות הרכבת הינה במקומות 

המוסדרים בלבד )מפגש דרך מסילה, גשר או הפרדה 

מפלסית( ובליווי מבוגר. 

3. בעידן הרכבות החשמליות, חל איסור מוחלט לטפס על 

עמודי חשמל או לבוא במגע עם קו חשמול עילי- קיימת 

סכנת התחשמלות. 

*במידה וזהית נזק לתשתית החשמול העילי, קריעת כבלים 

או ניצוצות נדרש לשמור מרחק של לפחות 15 מטרים ולדווח 

על התקלה למס' החירום 2442*.

4. לתשומת לבכם, הרכבות החדשות הינן שקטות ומהירות. 

הרכבות לא יכולות לעצור באופן מיידי ונדרש מרחק גדול 

עד לעצירתן המוחלטת. לכן, הולכי רגל עלולים שלא להבחין 

בהגעת הרכבת בזמן ולהיפגע.

5. חל איסור לשחק או לקיים פעילות אחרת בקרבת מסילת 

הרכבת, שעלולה לגרום לכניסה לשטח המסילה בשוגג )כגון 

משחקי כדור( - חשוב לזכור, פסי הרכבת וסביבתם אינם 

מגרש משחקים.

6. חל איסור לזרוק אבנים וחפצים אחרים לשטח המסילה או 

על רכבות חולפות.

במפגש דרך מסילה:

1. הגיעו לתחנת הרכבת 10 דקות לפני זמן יציאת הרכבת.

2. בהגיעכם לתחנה, וודאו את זמן הגעת הרכבת המעודכן 

ובאיזה רציף יש להמתין.

3. הצטיידו מראש בכרטיס נסיעה ושמרו עליו עד לסיום 

הנסיעה וליציאתכם מהתחנה.

4. המתינו על הרציף הנכון לבואה של הרכבת, עמדו לפני 

הקו הצהוב, הרחק משפת הרציף ומהמסילה.

5. בתחנות עם תשתית חשמול עילי- חל איסור מוחלט 

לבוא במגע עם קו חשמול עילי. בעת שהייתך ברציף וודא 

שחפצים שברשותך לא יתקרבו או יבואו במגע עם התיל 

החשמלי- קיימת סכנת התחשמלות.

6. כשהרכבת מגיעה, המתינו בסבלנות עד לעצירתה 

המוחלטת, אפשרו לנוסעים לרדת תחילה מהרכבת ורק 

אז היכנסו בדלת הכניסה הקרובה למקום בו אתם עומדים. 

שימו לב לרווח בין הרציף והקרון בעת העלייה לרכבת. 

במהלך הנסיעה ברכבת:

1. יש לשבת במקום פנוי ואסור להתרוצץ ברכבת בזמן 

נסיעתה. אם אתם נאלצים לעמוד, החזיקו במעקות 

המיועדים לכך למניעת נפילה וחבלה.

2. במהלך הנסיעה תתחשבו באחר, שמרו על שקט וניקיון, 

חל איסור להנחת רגלים על המושבים.

3. יש להניח ציוד אישי כמו מזוודות, תיקים במקום המיועד לכך. 

4. לקראת ההגעה לתחנה בה אתם יורדים, אספו את 

חפציכם ובדקו שלא שכחתם כלום. 

5. יש להמתין לעצירה המוחלטת של הרכבת לפני שקמים 

מהמושב על מנת לרדת ממנה.

6. הכינו את כרטיס הנסיעה לקראת היציאה מהתחנה. 

במפגש דרך מסילה:

1. בהתקרבותך למפגש מסילה, שים לב לתמרורים 

ולמתרחש בסביבת המפגש.

2. הרמזור מהבהב, עצור בקו העצירה הלבן, רכבת מתקרבת.

3. ברגע שהרמזור לא מהבהב והמחסום מורם באופן מלא, 

חצה את המפגש ללא עיכובים בנתיב הייעודי למעבר הולכי רגל. 

4. אל תעסוק בפעילויות מסיחות דעת בזמן חצית המפגש 

)ללא אוזניות/ התעסקות בטלפון(.


