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  חודש תמוז –ביטחון ובטיחות  שם הפעילות:
 12שילוב תכנית מפתח הל"ב ותכנית ל"ב 

 

  חציית כבישתת הנושא:       זהירות בדרכיםהנושא: 

 (12מות התנהגות חברתית )ל"ב ר

 רמה  ביצועית

 )ידע ומיומנויות(

 רמה  נורמטיבית

 )נורמות מקובלות(

 רמה ערכית

 )ערכים בבסיס הפעולה(

 התלמידים יכירו  את כללי חציית הכביש: 
 עצור! .2
 הסתכל! .1
 האזן! .3
 טחון!יבבבזריזות וה בקו ישר וקצר, חצ .4
 
 את פתיעת לוא, לכביש תפרץת לא לעולם 

 !הנהגים
 לחצייה מתאים מקום בחר 
 המדרכה שפת לפני שניים או אחד צעד עצר 
  ולא – הכיוונים לכל הסתכל -בצומת כבישים 

המתקרבים  רכביםב להבחין כדי, לצדדים רק
  לפינה מעבר

 התנועה לקולות קשבה 
 בהליכה, ישר בקו החצ, פנוי הכביש כאשר 

 ובערנות מהירה
 החצייה בזמן לצדדים להסתכל ךהמש 
 והתרחק המדרכה על העל החצייה בסיום 

 הכביש משפת
 

התלמידים יתרגלו בחצר סימולציה של חציית כביש 
במעבר חציה ע"פ הכללים שנלמדו. התלמידים 

בסביבת בית יתרגלו חציית כביש במעבר חצייה 
 .הספר

 
התלמידים יתנסו ויפנימו את האפשרויות לחצייה 

 :מצבים שוניםב
 חציה במעבר חציה. -
 חציה עם מבוגר. -
 חציה עם רמזור. -
 רמזור/מעבר חציה.חציה כאשר אין  -

 
 התלמידים יכינו דגם של רחוב, בו ניתן להדגים את

 המושגים שנלמדו ביחידה זו:
 צומת, מעבר חציה. כביש, מדרכה,

חצייה  –עצמאות אישית 

לנו נכונה מאפשרת 

 להתנהל באופן עצמאי,

ללא צורך בליווי של אדם 

 נוסף.

עם המפגש  ותהתמודד

ת רגל ותנועהבין הולכי 

 .פשריתא רכב כלי

חצייה נכונה ועצמאית 

מובילה ליכולת פיענוח 

של סימני דרך ונקיטת 

 פעולה בהתאם.

כשחוצים נכון ובזהירות, 

על פי הכללים 

והתמרורים נמנעים 

מתאונות דרכים ושומרים 

 על החיים.

ר בתנועת יסדמהרמזור 

 המכוניות והאנשים.

 

 .ביטחון ובטיחות - שמירה על חיי אדם

 יום.-היוםעצמאות בחיי 

 בטחון במרחב.

 שליטה עצמית, איפוק וסובלנות.

 שמירה והקפדה על כללים ונהלים.

 קהל היעד:

 טרום חופשה -יסודי –חינוך מיוחד 
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 קטע להקראה ו/או לדיון

 מספר, הילדים של הפעילות דפוסי משתנים הקיץ חופשת בתקופת

 רחב עסוקים הם שבו הפעילויות ומגוון יותר גדול שלהם שעות הפנאי

 הגיעו לא שקודם מרוחקים למקומות לעתים, יותר מטיילים יותר הילדים

 בילוי לשעות חבריהם עם נפגשים הם. מבוגר ליווי בלי אליהם ולעתים

 .הפנאי בשעות לפעילויות חדשים רעיונות של שפע והוגים ארוכות

 מהממוצע גבוהה הקיץ בחודשי דרכים בתאונות ילדים ת שלפגיעּוה

 בחודשי חמור באופן דרכים בתאונות הנפגעים הילדים בקרב. החודשי

 . ביותר הגבוה הוא הרגל הולכי שיעור הקיץ חופשת

 חמור באופן הקיץ בחודשי דרכים בתאונות הנפגעים הילדים מרבית

 מתפרצים אלא רגיל באופן הכביש את חוצים אינם רגל כהולכי

 במעבר שלא הכביש את חוצים או מוסתרים כשהם חוצים, לכביש

 .לחצייה מיועד שאינו כביש בקטע כלומר - צומת ליד ולא חצייה

 

לקראת  מיוחדים בחינוך לבטיחות בדרכיםלהלן חוזר מנכ"ל, המציין הדגשים 

 חופשת הקיץ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb10h5_2_3.ht

m 

 

  

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb10h5_2_3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb10h5_2_3.htm
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 חוויה פרטית

, קטע מעיתון, סיפור, סרטון

, המדגימים חציה לא הפעלה

דוגמאות  פות)מצור נכונה

 בנספח(

 דיון 

למושגים: מעבר התייחסות 

חציה, צומת רמזור, שפת 

, מה מה נהוג .עודמדרכה ו

נורמות מהן המדוע? ו מתאים

הקשר ב  ערכיםהוהמקובלות 

 .לימוד כללי חציה נושא.ל

 הנכונה.

 שיחה פתוחה

האם  שהוצג: ניתוח האירוע

איך  ?בטיחותה כללי ושמרנ

ם הייתם נוהגים במקו

 ?לנהוג איך נכון הדמות?

 התנסות חוזרת

סימולציה של חציית כביש 
מותאם בבית בתוך מרחב 

 הספר.
חציית כביש בסביבת בית 

 הספר בליווי הצוות.
 

 דיון חוזר

 בתוך איך התבצעה החצייה 

 איך התבצעה ? בית הספר

מה בסיבה האותנטית? החצייה 

 ? שתי ההתנסויותההבדל בין 

האם  מה למדנו על עצמנו?

התלמידים ישמו את הידע  

 בהתייחס לחציה בטוחה?

 תוצר

התלמיד ידע לחצות כביש 

 באופן בטוח 

 

 חציה בטוחה לקראת חופשת הקיץ
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 נספחים:

 זהירות בדרכים רעיונות להפעלה  .2

http://www.etze.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=816&catid=14 

 מצגת חציית כביש .1

http://www.tik-tak.co.il//UploadFiles/pika/1714-28112005_חידון%12חציית%12כביש.ppt 

 פעילות מתוקשבת .3

 haifa.co.il/schools/telhai/zahav/index.htm-http://mkm 

 סרטונים  .4

, מלמד הולכי רגל ילדים על חצייה נכונה במעבר חציה ובדרכים Xתומר שרון מגלם את ד"ר 

 השונות. מידע נוסף להולכי רגל ילדים

https://www.youtube.com/watch?v=nj1vgB60hsU 

 ברחוב סומסום שומרים על הכללים לחצייה נכונה במעבר חצייה. מידע בנושא הולכי רגל .5

KaMPM5uqmM-atch?v=https://www.youtube.com/w 

 

סרטם של ילדי כיתה ג' בבית ספר אחוות  סרטון קצר המשלב טיפים לחצייה נכונה של כביש .6

 eUKVS4wU-https://www.youtube.com/watch?v=Tc אחים בקריית מלאכי

 

 

 

 

 

  

 במהלך חופשה:

 :חומרים המופיעים בקישורים השונים של הפעילות. לבוגרים:עיון ב תלמידים 
 .התייחסות ותגובה בקבוצת הדיון ברשת

 .יישום כללי ההליכה בטוחה במהלך החופשה, בסיוע הורים, מורים וחברים 
 :להעביר את על מנת  , בדואר אלקטרוני או בדואר רגילשימוש בקבוצת הדיון מורים

ה חוהבטההליכה ליישם את כללי  םתודד אלעוהחומרים/הקישורים לתלמידים ו
 .ולשתף את חבריהם

 

http://www.etze.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=816&catid=14
http://www.tik-tak.co.il/UploadFiles/pika/1714-28112005_חידון%20חציית%20כביש.ppt
http://mkm-haifa.co.il/schools/telhai/zahav/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nj1vgB60hsU
https://www.youtube.com/watch?v=nj1vgB60hsU
https://www.youtube.com/watch?v=-KaMPM5uqmM
https://www.youtube.com/watch?v=-KaMPM5uqmM
https://www.youtube.com/watch?v=Tc-eUKVS4wU
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