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 דגל שחור
 

 'ו –' דלתלמידי כיתות פעילות 

  

 



 

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

 .קדימה למים

שים לב לדגל, רגע: שמרני! 

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

י , שחור משחור, אני מתכוון לדגל על סוכת המציל: שמרני אין סיכו

 .להיכנס למים

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

אני לא מאמין שנסענו את כל הדרך  !!! אני נכנס, קדימה. החלומות שלי

  ...הזאת מהנגב המנוגב בשביל להביט על הים ולא להיכנס קצת
 

 
 

 הצגת פתיחה



דגל  מתנוסס צריך לנהוג כאשר , לדעתכם, כיצד
 ?שחור בחוף הים

צריך להשפיע מרחק הנסיעה על , לדעתכם, כיצד
 ?"דגל שחור"ההתנהגות במקרה של 

מה ניתן לעשות כדי להימנע מאירוע כזה? 

הציעו מקרים דומים שקרו לכם בעבר. 

  אילו סכנות נוספות קיימות במיוחד בחופשת
 ?הקיץ

 

 שאלות לדיון



מקומות 
 מסוכנים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שימוש  
במכשירים 

 מסוכנים
זהירות 
מחשב   אנשים זרים בדרכים

 ואינטרנט
טיולים ואתרי  

 מים 

 ?  ממה צריך להיזהר במיוחד חופשת הקיץ
 



 כרטיסי סכנות
 



 בקבוצות

 .העתיקו לשקופית הבאה את כרטיסי הסכנות בנושא שלכם1.

 .רשמו מתחת לכל כרטיס עצה שיכולה למנוע סכנה זו2.

 .הוסיפו סכנות נוספות בנושא שלכם3.

רשמו עצה אחת על שלט  , בחרו בעצה החשובה ביותר לדעתכם4.

 .בדרך יצירתיתגדול והכינו אותה להצגה במליאה 



 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 מקומות מסוכנים

 עצות והמלצות סכנות נוספות



 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 מכשירים מסוכנים

 עצות והמלצות סכנות נוספות



 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 זהירות בדרכים

 עצות והמלצות סכנות נוספות



 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 אנשים זרים

 עצות והמלצות סכנות נוספות



 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 מחשב ואינטרנט

 עצות והמלצות סכנות נוספות



 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 כרטיס סכנה

עצה נבונה  
 להימנעות מהסכנה

 טיולים ואתרי מים

 עצות והמלצות סכנות נוספות
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