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الحذر عند المشي
الرسائل األساسية:

•أحد أسباب اإلصابة على الطرقات هي صعوبة رؤية
السائقين للمشاة .تنبع هذه الصعوبة من عوامل كثيرة
مرتبطة بالسائق وبالمشاة أيضًا
•أطفال غير ظاهرين في الشارع .تزداد الصعوبة في
العتمة ،في الشتاء ،عند االنتقال بين السيارات المتوقفة وفي
األماكن المكتظة كما يوجد خطر أكبر وهو ركض األطفال
بسرعة الى الشارع وعدم قدرة السائقين على الفرملة في
الوقت المناسب
• الظهور يُنقذ الحياة!
•يجب االلتزام بالتركيز الشديد عند عبور الشارع وتفادي
استخدام ما يُلهي التفكير كالهاتف المحمول والسمّاعات.

أهداف رئيسية:

• التعرّ ض للمخاطر المرتبطة بالمشي على الطرقات
• التعرّ ف على مصطلح "الظهور"

مجرى النشاط:

 .1سنعرض موضوع النشاط :مخاطر في سلوك المشاة.
ّ .2
نوزع للطالب ورقة بيانات تحتوي على أسئلة للعمل الشخصي.
.3نطلب من الطالب مشاركة الجميع بخالصاتهم ونكتب معًا على اللوح كل المخاطر الموجودة للمشاة
على الشوارع ونتائجها المحتملة .هذه المعطيات مأخوذة من "إصابة المشاة في اسرائيل  -صورة الوضع وعوامل خطر اإلصابة

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية .في الدرس التالي سنتحدث عن كل الحلول التي تمنع أكبر
عدد من اإلصابات في الشوارع.
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إصابة المشاة على الطرقات
أنظروا الى البيانات وأجيبوا عن األسئلة التالية:

تقسيم قتلى حوادث الطرق بالمعدّ ل في السنة بحسب نوع ال ُمصاب

 363قتيل
في السنة

راكبي مركبة
85
23%

سائقي مركبة
99

مشاة
115

سائقي دراجة
نارية
43

سائقي دراجة
هوائية
14

سائق/راكب
مركبة غير
معروفة
7

27%

32%

12%

4%

2%

سؤال :كم يبلغ معدل قتلى حوادث الطرق في السنة؟ __________________
سؤال :بحسب الرسم ،من هم مستخدمي الطريق األكثر تضررً ا؟ __________________
المشاة القتلى بحوادث طرق ضمن المدينة
بحسب المكان وطريقة العبور بالنسب
ليس على خط المشاة بالقرب من المفترق
في خط مشاة من دون إشارة ضوئية

ليس على خط المشاة بعي ًدا عن المفترق
في خط مشاة مع إشارة ضوئية

60

1

40

33

5

21
13 9

آخر

عبر بشكل اعتيادي

3

56

3

تدافع الى الطريق أو
عبر من دون أن تتم رؤيته

20
0

سؤال :أنظر الى الرسم البياني ،أذكر االسباب الرئيسية إلصابة المشاة في أنحاء المدينة؟ الرجاء التفصيل لماذا
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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إصابة المشاة على الطرقات
أنظروا الى البيانات وأجيبوا عن األسئلة التالية:

 677حادثة قاتلة  +صعبة
من نوع إصابة عابر سبيل
58%

14%

28%

سلوك السائق
394

آخر/غير معروف
93

سلوك عابر السبيل
190

72%

عدم إعطاء حق
األولوية

يعبر من دون
فحص حالة السير

63%

10%

الرجوع الى
الخلف

يعبر عند اإلشارة
الحمراء

9%

5%

سرعة زائدة

أحد المشاة على
شارع بالقرب من
الرصيف/الهامش

2%

3%

عدم احترام
اإلشارة الضوئية

أسباب أخرى

26%

10%

أسباب أخرى

سؤال :انتبهوا الى أسباب الحوادث القاتلة  -هل يمكن التحديد بشكل واضح الجهة المسؤولة عن اإلصابات؟
ما هو سلوك المشاة الذي أدى الى إصابتهم؟
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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