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מסרים מרכזיים:
• בטיחות בדרכים מצילה חיים

• השנה נעסוק בארבעה נושאים מרכזיים: הליכה בטוחה,
חצייה בטוחה, רכיבה בטוחה ונסיעה בטוחה   

מהלך הפעילות:
1. נציג את נושא הפעילות: בטיחות בדרכים.

2. נערוך את החידון "מלך הטריוויה" באמצעותו נבחן מה התלמידים זוכרים. ניתן לכל תלמיד את השאלון והוא יצטרך
     לענות על השאלות. לאחר מכן נעבור על כל השאלות בכיתה.

  הערה: חשוב לסמן לנו באילו שאלות התקשתה הכיתה ואלה יהיו הנושאים שנדגיש במיוחד

נכון לא נכון – 20 שאלות  ב- 5 דקות!
1. חובה לחגור חגורת בטיחות רק בישיבה בקדמת הרכב )לא נכון(

2. מרכיבים חבר על האופניים רק מקדימה )לא נכון(
3. ילד עד גיל 6 יכול לחצות לבד את הכביש )לא נכון(

4. בכל רכיבה על אופניים יש לחבוש קסדה המתאימה להיקף הראש וצמודה אליו באמצעות רצועות סנטר )נכון(
5. לילדים עד גיל 9 יש מבנה פיזי המקשה עליהם לראות ולהיראות והדבר מגדיל את פגיעותם )נכון(

6. חגורת בטיחות מצילה חיים! )נכון(
7. בכל נסיעה מתחילתה ועד סופה, על כל יושבי הרכב להיות חגורים בחגורות הבטיחות )נכון(

8. לא נוסעים לפני שכולם חגורים – גם מאחור וגם מלפנים )נכון(
9. אין להסיע נוסעים שמספרם עולה על מספר חגורות הבטיחות ברכב )נכון(

10. ילדים עד גיל שמונה צריכים להיות רתומים במושבי בטיחות מיוחדים בהתאם לגיל, למשקל ולגובה )נכון(
11. ילד עד גיל שנה צריך לשבת במושב בטיחות המיועד לתינוקות )סל קל( או במושב בטיחות משולב, כשפניו נגד כיוון הנסיעה )נכון(

12. על כל נוסע ברכב חוץ מהנהג נאסר להסיח את דעתו של הנהג מהכביש  ולא להטרידו )נכון(
13. המקומות הבטוחים ביותר לחצייה הם גשר או מנהרה )נכון(

14. בשעות החשכה יש להעדיף ללכת במקומות מוארים, ללבוש בגדים בהירים ולענוד מחזירי אור )נכון(
15. עדיף ללבוש צבעים כהים בדרכים בשעות הלילה )לא נכון(

16. אם אין לרוכב קסדה, לפחות יחליף אותה בכובע )לא נכון(
17. על כל רוכבי האופניים, בכל הגילאים, לנסוע על הכביש כדי לא להפריע להורים ולעגלות שעל המדרכות )לא נכון(

18. אין חובת בלמים באופניים כי אפשר לבלום בעזרת הרגליים )לא נכון(
19. הגובה הנכון והבטוח של מושב האופניים הוא כשכל סוליית הנעל נוגעת ברצפה והברכיים כפופות )לא נכון(

20. לנוסע שיורד מהרכב עדיף לרדת מהדלת שקרובה אליו ללא התחשבות בצד הכביש )לא נכון(
21. באוטובוסים בהם יש חגורות בטיחות לנוסעים – חובה לחגור! )נכון(

22. לאחר ירידה מאוטובוס, יש לעקוף אותו מלפנים ולחצות בזריזות את הכביש לפני שהאוטובוס יצא מהתחנה )לא נכון(

מטרות מרכזיות:
• היכרות עם הנושא: בטיחות בדרכים

• חזרה על מושגים מרכזיים 

פתיחת שנה

סיכום: נחזור על המסרים המרכזיים

יחידה
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1. חובה לחגור חגורת בטיחות רק בישיבה בקדמת הרכב

2. מרכיבים חבר על האופניים רק מקדימה

3. ילד עד גיל 6 יכול לחצות לבד את הכביש

4. בכל רכיבה על אופניים יש לחבוש קסדה המתאימה להיקף הראש וצמודה אליו באמצעות רצועות סנטר

5. לילדים עד גיל 9 יש מבנה פיזי המקשה עליהם לראות ולהיראות והדבר מגדיל את פגיעותם

6. חגורת בטיחות מצילה חיים!

7. בכל נסיעה מתחילתה ועד סופה, על כל יושבי הרכב להיות חגורים בחגורות הבטיחות

8. לא נוסעים לפני שכולם חגורים – גם מאחור וגם מלפנים

9. אין להסיע נוסעים שמספרם עולה על מספר חגורות הבטיחות ברכב

10. ילדים עד גיל שמונה צריכים להיות רתומים במושבי בטיחות מיוחדים בהתאם לגיל, למשקל ולגובה

11. ילד עד גיל שנה צריך לשבת במושב בטיחות המיועד לתינוקות )סל קל( או במושב בטיחות משולב,
        כשפניו נגד כיוון הנסיעה

12. על כל נוסע ברכב חוץ מהנהג נאסר להסיח את דעתו של הנהג מהכביש  ולא להטרידו

13. המקומות הבטוחים ביותר לחצייה הם גשר או מנהרה

14. בשעות החשכה יש להעדיף ללכת במקומות מוארים, ללבוש בגדים בהירים ולענוד מחזירי אור

15. עדיף ללבוש צבעים כהים בדרכים בשעות הלילה

16. אם אין לרוכב קסדה, לפחות יחליף אותה בכובע

17. על כל רוכבי האופניים, בכל הגילאים, לנסוע על הכביש כדי לא להפריע להורים ולעגלות שעל המדרכות

18. אין חובת בלמים באופניים כי אפשר לבלום  בעזרת הרגליים

19. הגובה הנכון והבטוח של מושב האופניים הוא כשכל סוליית הנעל נוגעת ברצפה והברכיים כפופות

20. לנוסע שיורד מהרכב עדיף לרדת מהדלת שקרובה אליו ללא התחשבות בצד הכביש

21. באוטובוסים בהם יש חגורות בטיחות לנוסעים – חובה לחגור!

22. לאחר ירידה מאוטובוס, יש לעקוף אותו מלפנים ולחצות בזריזות את הכביש לפני שהאוטובוס 
        יצא מהתחנה

נכון לא נכון
 20 שאלות  ב- 5 דקות!
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פתיחת שנה


