משרד החינוך
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מיד לאחר חופשת הפסח מתחילים ילדים וילדות לאסוף קרשים למדורות ל"ג בעומר .הילדים מרוכזים בעיקר בחיפוש
אחר קרשים ולא תמיד מרוכזים במעבר בטוח בכבישים .לעתים שדה הראייה שלהם מוסתר וכתוצאה מכך עלולות
להתרחש תאונות דרכים וילדים עלולים להיפגע.
הילדים מסתובבים בדרכים כיחידים או בקבוצות והם אמורים להעביר את הקרשים שאספו למקום האחסון שיועד לכך
מראש ,או להביאם למקום המיועד למדורה .תוך כדי חיפושים ,הילדים חוצים כבישים ,עוברים בדרכים שונות ומובילים
את הקרשים שאספו בידיים או בעגלות מאולתרות.

בשנה שעברה נהרג ילד בן  10במרכז הארץ כשיצא עם קבוצת חברים לאסוף קרשים
למדורה שבה הוא לא זכה להשתתף.
* למורים ולצוותי ההדרכה  -מצורף חומר הדרכה לשימושכם.

כללים להתנהגות בטוחה:
 .1הקפידו ללכת תמיד על המדרכה ולא על הכביש.
 .2במקום בו אין מדרכה הקפידו ללכת במרחק בטוח מנתיב הנסיעה.
 .3היזהרו מכלי רכב החונים על המדרכה ולכו על המדרכה בצידה הרחוק מהכביש.
 .4לפני חציית כביש יש להביט לכל הכיוונים ,ורק אם הכביש פנוי לחלוטין לחצות בבטחה.
 .5הקפידו לא לרדת בפתאומיות לכביש ולא להפתיע את הנהגים.
 .6מומלץ לחצות כביש רק במקומות בטוחים כגון גשרים ומנהרות להולכי רגל ובמעברי חצייה מרומזרים.
 .7במקומות בהם אין מעבר חצייה קרוב  -בחרו מקום שבו תוכלו לראות היטב את תנועת כלי הרכב משני הכיוונים
והנהגים יוכלו לראות אתכם .רק לאחר שווידאתם את תנאי החצייה תוכלו לחצות.
 .8גם בזמן שהרמזור ירוק ודאו לפני תחילת החצייה שהמכוניות עוצרות לפני מעבר החצייה ושאין רכב שעוקף אותן.
 .9בשעות הערב לבשו בגדים בהירים ועינדו מחזירי אור כדי לאפשר לנהגים להבחין בכם בקלות.
 .10לפני החצייה עצרו במרחק של צעד או שניים לפני שפת המדרכה.
 .11ילד עד גיל  9לא חוצה את הכביש לבד!
 .12מדריכי תנועות נוער היוצאים עם קבוצות חניכים לאיסוף הקרשים יתכננו את מסלול ההגעה והחזרה ויתדרכו את
כל החניכים בקבוצה לגבי כללי ההליכה והחצייה הבטוחה .המדריך יוודא שהחניכים מקיימים את כללי הבטיחות
ושהאיסוף והתנועה בדרכים נעשים בבטחה.
כללים אלו לחצייה בטוחה נכונים בכל ימות השנה ,אך הם תקפים שבעתיים במהלך ההכנות למדורת ל"ג בעומר בשל
המגבלות הנוספות הנובעות מנשיאת קרשים וציוד נלווה :שדה ראייה מוגבל ,מסורבלות ,מהירות התנועה ומכשולים
נוספים המסכנים את הילדים ובני הנוער העסוקים באיסוף קרשים ,יש להדגיש זאת בפניהם.

שאלות מנחות לקראת דיון בקבוצה
 .1הקריאו את הסיפור במליאה

סיפור ראשון
ביום חמישי נפגשנו כל ילדי הכיתה ליד הקניון במטרה לאסוף קרשים למדורה .התחלנו בחיפושים בישוב אחר עצים
למדורה הכיתתית .כבכל שנה הגענו מלאי אנרגיה והתחלנו במלאכה .גלי ורועי הציעו שנלך לוואדי כי בטוח שנמצא
שם קרשים.
הלכנו כולם יחד ,ובדרך לוואדי היה עלינו לחצות מספר כבישים.
הקפדנו על הכללים ,אך בדרך חזרה פתאום הופיעה מכונית שלא ראינו אותה בכלל כיוון שהקרשים שסחבנו הסתירו
את שדה הראייה שלנו .גלית ושי שהיו אחרונים לחצות את הכביש נדהמו מהמכונית שדהרה במהירות לכיוונם.
הציעו סוף לסיפור

סיפור שני
בערב ל"ג בעומר הקמנו מדורה בשכונה .בסיום המדורה כיבינו את האש וחזרנו הביתה עייפים אך מרוצים .הילדים
שחזרו ברגל הביתה הקפידו לכרוך מחזירי אור על הידיים .מיטל רכבה על אופניה הביתה ,אבל הפנס באופניים היה
מקולקל ,ואת האפוד הזוהר היא שכחה ליד המדורה.
מה תעשה מיטל? הציעו סוף לסיפור
 .2הסבירו את חשיבות הכללים לחצייה בטוחה.
 .3ספרו כיצד אתם מתארגנים באיסוף הקרשים למדורה?
 .4תארו חוויות משנים קודמות והאם נתקלתם בבעיה זו?

זכרו :זהירות ובטיחות בדרכים מצילה חיים!

