תנועת הצופים

דו גלגלי  -שכבת ז'
רקע
בשנים האחרונות השימוש בכלי רכב קטנים ובכלים בלתי ממונעים (אופניים ,קורקינט ועוד) הפך ליותר
ויותר נפוץ בשל יתרונותיו הרבים .כמו כן ,כלים בלתי ממונעים ,כמו קורקינט ,שודרגו לממונעים והפכו
לכלים מסוכנים .בהעדר חקיקה מסודרת בנושא זה נוצר מצב בעייתי .כיום מיובאים ונמכרים בארץ,
באופן בלתי חוקי ,קורקינטים ממונעים ,שלא עומדים בקריטריונים של משרד התחבורה .כלים אלה הפכו
לפופולאריים בעיקר בקרב ילדים ונוער .בשנים האחרונות אף אירעו מספר תאונות קטלניות כתוצאה
משימוש בקורקינטים בלתי חוקיים.

מטרות
 החניכים יכירו בהבדל בין כלי רכב לכלי רכב קטנים ובין כלים ממונעים ולא ממונעים ויכירו את
הקריטריונים לשימוש בכלים אלה בישראל.
 החניכים יחוו את דעתם לגבי היתרונות והחסרונות שבשימוש בכלים לא ממונעים.
 החניכים יחשפו לסכנות הכרוכות בכלים לא ממונעים ולאמצעי המיגון הנדרשים.

מהלך הפעילות
תחנה
משחק
פתיחה

מהלך הפעילות
תחרות הגעה מנקודה לנקודה בין שתי קבוצות בשני אופנים
שונים – המטרה היא להציג שתי דרכים להגעה ממקום למקום
בעלות חסרונות ויתרונות שונים.
המשחק :חלוקת החניכים לשתי קבוצות ,לכל קבוצה כללים
משלה לחצייה :קבוצה אחת רשאית ללכת על שתי רגליים ,אך
בדרכה מכשולים רבים (עצמים המפוזרים על הרצפה שאסור
לגעת בהם) .על הקבוצה השנייה לדלג על רגל אחת מקצה

זמן
מומלץ
 01דק'  מכשולים
עזרים

הערות

רצוי לערוך את
המשחק בחוץ כך
(אבנים,
שמרחק החצייה
מקלות,
פיסות נייר יהיה גדול.
או חבלים) המשימה אמורה
להיות מאתגרת
ולא קלה.
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תחנה

מהלך הפעילות

משחק
פתיחה
(המשך)

לקצה .ברגע שחניך אחד מפר את הכללים על כל הקבוצה
לחזור לתחילת המסלול.

הצגת
הנושא

הצגת הנושא והרקע ע"י המדריך:

זמן
מומלץ

 01דק'

 רוכבי האופניים חשופים לפגיעות קשות מכיוון שאינם

עזרים

 לוח /
פלקט
 טוש

מוגנים על ידי שלדת רכב
 ב 01% -מהפגיעות מדובר בפגיעות ראש
 01% מרוכבי האופניים נפגעים בתוך הערים
 קבוצת הגיל הפגיעה ביותר הם ילדים ונערים (גילאי )5-00
יתרונות
חסרונות

מחלקים את הקבוצה ל 4 -תתי קבוצות .כל קבוצה צריכה
לכתוב כמה שיותר יתרונות וחסרונות לשימוש בדו-גלגלי.
לאחר מכן ,כל קבוצה תציג בפני הקבוצה את מה שכתבו.
המדריך יכתוב על הלוח את היתרונות והחסרונות.

 05דק'

כתבה
בעיתון

המדריך מקריא לחניכים כתבה (נספח א') על בחור שנהרג
בתאונת דרכים ,בזמן שרכב על קורקינט.
המדריך מציג לחניכים את אמצעי הבטיחות לרוכבי הדו-גלגלי
 קסדה ,מחזירי אור ,פנס ,פעמון ,מגיני ברכיים ומגיני מרפקיםולאחר מכן מנהל דיון:

 05דק'

 לוח /
פלקט
 טוש
 נספח א' -
כתבה
בעיתון.

 מי מהחניכים רוכב על אופניים או קורקינט עם מגיני
בטיחות וקסדה? מי שלא ,מדוע?
 למה לדעתכם יש אנשים שלא שמים מגיני בטיחות וקסדה?
 האם יש לכם רעיונות להעלאת המודעות למגיני הבטיחות?
אמצעי
בטיחות

כעת נחלק את הקבוצה ל 4 -תתי קבוצות ,כאשר מטרת כל
קבוצה היא לתכנן וליצור את הרכב הדו-גלגלי הבטוח ביותר.
לטובת זאת ,כל קבוצה תקבל דפים ,צבעים ,פלסטלינה ,קשים
וכדומה.

 01דק'  חומרי
יצירה

הערות

אפשר להציג את
הנתונים על
הלוח או על
פלקט
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תחנה

מהלך הפעילות

אמצעי
בטיחות
(המשך)

לאחר מכן כל קבוצה תציג לשאר הקבוצה את הרכב שתכננה
ויצרה ותציין את היתרונות והחסרונות מיגון של הרכב החדש.

דיון מסכם

 האם מישהו נפצע פעם ברכיבה על אופניים או קורקינט?

זמן
מומלץ

עזרים

 05דק'

 איך ניתן למנוע זאת?
 מה לדעתכם הרשויות יכולות לעשות לקידום המודעות
לנושא הבטיחות של רוכבי הדו-גלגלי?
 מה אנחנו יכולים לעשות?
ציוד נדרש:
מכשולים (אבנים ,מקלות ,פיסות נייר או חבלים) ,לוח  /פלקט ,טוש ,נספח א'  -כתבה בעיתון ,חומרי יצירה

הערות
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נספח א'  -כתבה

