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 דגל שחור
 1'ו –' דפעילות לתלמידי כיתות 

את הילדים בפני  יםהיציאה מהשגרה והתרופפות ההרגלים הקבועים  מעמידבחופשת הקיץ, 

ללמדם להתייחס סכנה,  מצביקראת התמודדות עם להכין אותם ל. אנו נדרשים סכנות רבות

   מבלי להקל ראש, ולא להיכנע ללחצים חברתיים. אליהם בחומרה

 מטרות  
 .ופשהעלולות להתרחש בעת חהסכנות הלברר עם המשתתפים מהן  .1

 להביא למודעות המשתתפים את חומרת הסכנות. .2

 דרכי התמודדות עם סכנות.לתרגל עם המשתתפים  .3

 עזרים
רצוי להכין עם מס' משתתפים לפני  –"דגל שחור"  –: הצגה קצרה 1 פרנספח מס •

 .הפעילות

 ת".סכנו"כרטיסי שישה : 2 פרנספח מס •

 .שישה כרטיסים שונים – ת: דף משימה קבוצתי3 פרנספח מס •

 דבק מספריים וחמרי יצירה לצורך הכנת הכרזות בסיום. •

 פעילותמהלך ה
 מליאה –שלב א' 

רצוי   . )1נספח מס' (משתתפים להציג את ההצגה "דגל שחור"  שניהמנחה יבקש מ •

 לפני הפעילות.עם שני תלמידים להכין את ההצגה 

 שאלות  לדיון: 
 צריך לנהוג כאשר מתנופף דגל שחור בחוף הים? ,כיצד, לדעתכם .1

צריך להשפיע מרחק הנסיעה על ההתנהגות במקרה של "דגל  ,כיצד, לדעתכם .2

 שחור"?

 מה ניתן לעשות כדי להימנע מאירוע כזה? .3

 הציעו מקרים דומים שקרו לכם בעבר. .4

                                                            
 ך החוברת חמ"ד של חופש, מינהל חברה ונוערעל פי פעילות מתו 1
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סכנות וימיין אותם על פי הכותרות המנחה יבקש מן המשתתפים לפרט סוגים שונים של  •

 כדלהלן:

 מקומות מסוכנים .א

 שימוש במכשירים מסוכנים .ב

 זהירות בדרכים .ג

 אנשים זרים .ד

 אינטרנט וגלישה ב מחשבעבודה ב .ה

 בכלל ואתרי מים בפרט.טיולים  .ו

 קבוצתי -שלב ב' 

סכנות" וייתן לכל זוג את הדף "כרטיסי  ,שש קבוצותהמנחה יחלק את המשתתפים ל •

 ).2מספר (נספח 

ויבקש מהם ) 1-6כרטיסים ;3(נספח מס' דף משימה קבוצתי שונה כל קבוצה תקבל  •

 לבצע את המשימות המצורפות

 מליאה -שלב ג'  
נבונה  עצהוכן " המשימה שקיבלהאת מליאה פני הלהציג בקבוצה המנחה יבקש מכל 

 ."להימנעות מסכנה

בכיתה או  הכרזותעם הצעה לזהירות מסכנה. המנחה יתלה את  כרזה קבוצה תכיןכל 

 במסדרונות בית הספר.
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 1פר נספח מס

 "דגל שחור"
 הצגה

 : סוף, סוף, חלומות מתגשמים. פעם ראשונה הקיץ שאני בים, קדימה למים.חופשי

 : רגע, שים לב לדגל!שמרני

 : איזה דגל??? יום העצמאות עבר מזמן.חופשי

 מתכוון לדגל על סוכת המציל, שחור משחור, אין סיכוי להיכנס למים.: אני שמרני

: נו באמת, עד שהגעתי לכאן, אני לא אתן לדגלים לנפנף לי את החלומות שלי. חופשי

קדימה, אני נכנס!!! אני לא מאמין שנסענו את כל הדרך הזאת מהנגב המנוגב בשביל להביט 

 על הים ולא להיכנס קצת...
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