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שלום וברכה לכל אחת מכן,
כשכתב המחנך הנערץ יאנוש קורצ'אק את 'אמנת זכויות היסוד של ילדי העולם', 

בחר קורצ'אק את "זכותו של כל ילד לחיות את ההווה", כאחת מזכויותיו הראשונות. רק לאחר 

מכן, ובסדר עדיפות יורד, הוסיף קורצ'אק גם את "הזכות לקבל חינוך". 

מידי שנה נהרגים בתאונות דרכים בממוצע 40 ילדים. בהמשלה לעולם החינוך, אותם הרוגים הם כיתה 

שלמה.

המאבק בקטל בדרכים הוא, לפיכך, משימה חינוכית שחשיבותה לא נופלת מהקניית החינוך, ולדידו של 

קורצ'אק אף עולה עליה בחשיבותה. 

בידינו ניתנה האפשרות והזכות לחנך את הדור הצעיר, את ילדינו, להקפיד על כללי הבטיחות בדרכים, 

ובכך לתת בידיהם ובידי הוריהם כלים מתאימים להתמודדות בהצלחה עם הסכנות בדרכים.

ניסיונכן כמחנכות לימדכן עד כמה פתוחה וספוגית היא נפשם של הילדים, ועד כמה עמוק ניטעים בהם 

רעיונות ומסרים מצילי חיים שאנו מעבירים להם, ומהם לחבריהם, למשפחותיהם ולכל סביבתם. 

מחקרים רבים נערכו בארץ ובעולם במטרה לזהות את המרכיבים החשובים ביותר במניעת תאונות, וכולם 

מצביעים על מערכת החינוך כעל מכשיר מתאים ויעיל ביותר במאמץ זה. 

חשוב להכיר בחשיבותם העליונה וביעילותם הודאית של החינוך וההסברה, ככלים מועילים ביותר 

בצמצום הקטל בדרכים.

אני שמח לברך אתכם על שבחרתם להרחיב את שיתוף הפעולה עם עמותת אור ירוק בהפעלת תוכנית 

"ילדות וילדים בטוחים בדרכים". התוכנית החלה כפיילוט ובשנים הבאות נפגוש בה במעונות היום ברחבי 

הארץ. התוכנית מיועדת לגיל הרך ומבוססת על תכנית "זה"ב בגן" )גמלאים מתנדבים בגני ילדים(.

אני מאחל לכם שנת פעילות פורייה ובטוחה.

שלכם, 
שמואל אבואב

מנכ"ל עמותת אור ירוק
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מחנכת - מטפלת יקרה,
האגף לגיל הרך בתנועת ויצו העולמית מעניק שירותים לעשרות אלפי ילדים בגיל הרך ולהוריהם. זאת, 

באמצעות כ-200 מסגרות בכל רחבי הארץ. אנו פועלים על סמך המידע והניסיון רב השנים הצבור עימנו, 
תוך התבססות על ידע תיאורטי-מקצועי רב תחומי ושיתוף פעולה עם ארגונים בתחומי עשייה משלימים. 

התוכנית שלפניכם פותחה בשיתוף פעולה עם עמותת אור ירוק ומאפשרת לנו להעמיק באופן מערכתי 
ושיטתי בהיבט חדש, חשוב וחיוני עבורנו - בטיחות בדרכים. 

"ילדות וילדים בטוחים בדרכים" הינה תוכנית חדשנית, מותאמת לגיל הרך, המתבססת על תוכנית זה"ב 
בגן )תוכנית גמלאים מתנדבים בגני ילדים, המופעלת ע"י עמותת אור ירוק ותנועת של"מ - החברה 

למתנ"סים בשיתוף משרד החינוך(. התוכנית פותחה במטרה להטמיע הרגלי בטיחות, כחלק מכישורי 
החיים של ילדים בגילאים הצעירים )שנתיים עד ארבע שנים(, תוך יצירת שפה משותפת בנושא בין 

הדמויות המשמעותיות עבורם - ההורים והמחנכים. 

תהליך העבודה המשותף לעמותת אור ירוק ולויצו, כלל חשיבה וגיבוש פעילויות תואמות התפתחות, תוך 
יצירת רצף מענים הולם לילדים בגיל הרך )מגילאי המעון ועד לגילאי הגן(. 

התוכנית החלה כפיילוט ב-16 מעונות ויצו ומשנת הלימודים תשע"ה נחל בשילובה בכלל המעונות 
שבניהולנו ברחבי הארץ. הצוותים החינוכיים ומנהלות המעונות יודרכו ע"י גב' עידית קידר, מנחה מטעם 

עמותת אור ירוק )וגם מתנדבת ב"קול להורה", קו הייעוץ להורים לילדים בגיל הרך של ויצו(. התוכנית אף 
תשלב פעילויות לילדים במהלך שהותם במעון, הדרכות להורים וימי שיא, כגון תערוכה וכד'. 

מבקשת להודות לנשות המקצוע באגף לגיל הרך בויצו, שהובילו את מלאכת התאמת החומרים לגילאי 
הילדים במעון, כתיבתם ועריכתם במסגרת תוכנית הפיילוט: לגב' אורית בן טוב, מנהלת הדרכה ומפקחת 

מעונות, לגב' נונה להבי - מפקחת מעונות, לגב' רינה לוסקי - מנהלת מעון, לגב' אסנת קרן - מנהלת מעון 
ולגב' ריקי  מנור- אחראית כיתת גנון במעון. תודה לגב' נירה עדן - אגף זה"ב במשרד החינוך, על הליווי 

והייעוץ המקצועי.

תודה שלוחה לגב' נטע סילוני, על הכתיבה וניהול התוכן של החוברת המעודכנת שלפניכם, תוך היוועצות 
שוטפת עם גב' אורית בן טוב וגב' נונה להבי מהאגף לגיל הרך בויצו.

תודה והערכה מיוחדת לשותפינו בעמותת אור ירוק על הפתיחות, השיתוף בידע, המקצועיות והמחויבות 
לנושא בכלל ולהרחבתה של התוכנית בכלל מעונות ויצו בפרט. יישר כוח לכולכם! 

ולך המחנכת המשתתפת בתוכנית - איחולי הצלחה במשימה החשובה שלפנייך - פעילות למניעת 
היפגעות של ילדים בגיל הרך בתאונות דרכים והגברת ערנותם של המבוגרים המופקדים על שלומם 

ורווחתם. 
 

דר' נעמי מורנו 

מנהלת האגף לגיל הרך
ויצו העולמית

האגף לגיל הרך
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מחנכות יקרות,
חוברת זו, אשר פותחה בשיתוף פעולה בין עמותת אור ירוק ואגף הגיל הרך בתנועת ויצו העולמית, נועדה 

לסייע לכן ולהורים לפעול במשותף לטיפוח תרבות של התנהגות בטיחותית בדרכים, ולהטמיע מסרים חשובים 
אלה בילדים מראשית דרכם.

אנו רואים נדבך חינוכי חשוב בחשיפת הילדים בגילים הצעירים לתוכני הבטיחות בדרכים, ומאמינים 
שבחשיפתם, מוקדם ככל שניתן, להרגלי בטיחות כחלק מן ההתנסויות וכישורי החיים בשגרת יומם בבית 

ובמעון, נקדם את מטרות התוכנית להלן.

מטרות התוכנית
• להפחית ולמנוע מקרי היפגעות ילדים בתאונות דרכים.	
• לקדם את הילד בקונטקסט של יעדי המשפחה/ החברה לשמירה על בטיחותו בדרכים.	
• להעצים הורים ומחנכים בידע ובכלים הנדרשים לשמירה על בטיחות הילדים.	
• ליצור במעון סביבה חינוכית-לימודית רגשית תומכת להצלחת התוכנית.	
• להגביר את ערנות ההורים והמחנכות לשמירה על שלום הילדים בהליכה בדרך, בנסיעה ברכב ובמשחק  	

בשעות הפנאי.   
• ליצור שפה משותפת בין ההורים והמחנכים לחיזוק המסרים ולהטמעתם מחד, ולשמש כמודל לחיקוי  	

מאידך.   
• לשלב בגיל הצעיר הרגלי בטיחות וזהירות בדרכים בבית ובמעון. 	

התוכנית מאתרת את יכולות הילד כנקודת מוצא לאינטראקציה עמו, מכוונת ומעודדת את הילד 
להתאים עצמו לחוקים, לכללים ולגבולות בני השגה במסעו לעצמאות.

גם בנושא הבטיחות להורים חלק גדול מאוד בתור גשר 
וקשר לרצף החינוכי-טיפולי. בגיל הרך האחריות לשלום 

הילד ולשמירה על בטיחותו היא תמיד של המבוגר - 
מכאן ההכרח בשיתוף ההורה/ המחנך 

ובמעורבותו. 

ככל שנקפיד על מסרים מדויקים 
ועקביים ברצף בית-מעון, כך נבטיח 

הפנמה טובה יותר של התנהגויות 
מצילות חיים, ונגדל דור של ילדים 

שבזמן אמת ישמרו נאמנה על כללי 
הזהירות והבטיחות בדרכים.

האגף לגיל הרך
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מבנה התוכנית
משך זמן הריכוז של הילדים הקטנים אינו ממושך, ונכונותם לפעול מותנית בעניין ובהנאה שהם מפיקים 

מן הפעילות שבה הם עוסקים.
בגיל הרך מהווה המשחק לסוגיו )חופשי, דרמטי קונסטרוקטיבי, דידקטי ותנועתי( כלי עיקרי ללמידה.

באמצעות המשחק מתוודע הילד לתכנים, רוכש מיומנויות, ולומד להתבונן ולעקוב אחר תופעות.
התוכנית 'ילדות וילדים בטוחים בדרכים' ממקדת את ההורה ואת המחנכת רק בדברים שהילד יכול 

ומסוגל לעשות - בהצלחות ובהישגים. התוכנית בנויה מנושאים משתלבים העוסקים בשמירה על בטיחות 
הילד: היכרות עם תמרורי זהירות, נסיעה בטוחה ברכב - מושבי בטיחות, רכיבה בטוחה ואמצעי הגנה 

המקושרים באופן ישיר לגיל הילדים ולשלב ההתפתחות שלהם.

הדמות המובילה את התוכנית היא ֶלָלה.
השם לֶלָה נבחר כי כל הפעולות שיש לעשות כדי להקפיד על כללי הבטיחות בדרכים מתחילות בצליל 'לֶ' 

או 'לָ': להביט, להקשיב, לתת יד, לחצות, לשבת על מושב בטיחות, להיחגר, לחבוש קסדה, לשחק במקום 
בטוח ועוד.

בעזרת ללה יכירו הילדים את כללי הבטיחות בדרכים הרלוונטיים לגילם. כל יחידות התוכנית משלבות 
שירים, דקלומים, משחקים, יצירה ותנועה.

לוח קבוע במעון ולוח ההורים יעודכנו בהתאם לתכנים.

התוכנית כוללת 6 יחידות
• היכרות עם לֶלָה.	
• הכרת התמרור 'עצור'.	
• הכרת כללי החצייה הבטוחה - רמזור הולכי רגל ומעבר חצייה. 	
• בטיחות בנסיעה - יושבים חגורים במושב בטיחות מתאים.	
• חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים.	
• מפגש סיכום - רענון כל הנהלים ופעילות שיא )רצוי בשיתוף ההורים(.	

למפגשים מבנה קבוע שעליו חשוב לשמור:
• הכנה: המחנכת תלבש אפוד זוהר, תכניס לקופסת הפלאים את ללה וחפץ הקשור למפגש, תעדכן   	

לוחות הורים וילדים.  
• פתיחה עם לבישת האפוד הזוהר וקופסת הפלאים.	
• שיר ודקלום להכרת הנושא ולהטמעתו.	
• משחק ויצירה.	
• סיום: קריאת פרידה מללה, החזרתה לקופסה והסרת האפוד הזוהר.	

שימו לב: בכל יחידה הצעות למשחקים ולפעילות יצירתית. בחרו את הפעילויות המתאימות לקבוצה 
שלכן. חשוב לתכנן מראש את הפעילות ולהכין מראש את החפצים ואת העזרים המתאימים.

האגף לגיל הרך
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פעילויות קבועות בכל המפגשים
בכל מפגש כמה אלמנטים זהים לצד התוכן המשתנה. 

אפוד זוהר - המחנכת תלבש אפוד זוהר בתחילת המפגש ותסיר אותו עם סיומו. פעולה זו תסמן עבור 
הילדים את גבולות המפגש. 

עם האפוד הזוהר אפשר לשלב פעילויות מגוונות. לדוגמא, הילדים יתנסו בלבישת האפוד ובהסרתו, 
הילדים יתנסו בקיפול האפוד ועוד.

קופסת הפלאים - הכנת הקופסה: עוטפים קופסה ומקשטים אותה בתמונות ובמדבקות בנושא הבטיחות 
בדרכים. בכל מפגש תחכה לילדים בתוך הקופסה הבובה ללה + חפץ הקשור לנושא המפגש. 

עם לקיחת הקופסה ממקומה הקבוע במעון, המחנכת והילדים ידקלמו: 

אן? ִמי? ִמי? ִמי? את כָּ ִמי ִמְתַחבֵּ
ִביִלי? ׁשְ ְמֻיָחד בִּ ָמה ִהיא ֵהִביָאה בִּ

הילדים ינסו לנחש מה יש בתוך הקופסה בעזרת שאלות של 'כן' ו'לא'.

פעילויות נוספות שאפשר לעשות עם הקופסה:
• לנער את הקופסה ולבדוק אם מה שיש בתוכה משמיע קול.	
• ליצור חור שדרכו הילדים יכולים להכניס יד ולמשש את החפץ. 	
• להזמין את הילדים להביא מהבית או מהמעון חפצים שייכנסו לקופסה.	
• לצלם בכל שבוע את החפץ ולהכין חוברת בסוף השנה.	
• להכין משחק זיכרון )תמונה ותיאור( עם החפצים בקופסה. 	
• כל ילד יכין קופסה משלו וישחק בה בבית עם המשפחה.	

קריאת סיום
כל מפגש יסתיים בצורה זהה: ללה תחזור לקופסת הפלאים, והמחנכת והילדים יקראו או ישירו 

)אפשר לדקלם ואפשר לשיר לפי מנגינת "לכובע שלי"(: 

ֶלָלה ֶלָלה, ְלִהְתָראֹות,
ָהָיה ָנִעים ְוֶנְחָמד ְמאֹוד! 

ה, נּו, ּתֹוָדה ַרבָּ לָּ ֶלָלה ׁשֶ
א! בּוַע ַהבָּ ָ ּשׁ ֵגׁש בַּ ִנפָּ

האגף לגיל הרך
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נושא 1: היכרות עם ללה
הכנה לקראת הפעילות 

1. הכנסת הבובה ללה, והחל מהמפגש השני גם חפץ, לקופסת הפלאים.
2. הכנת תמונות מלוות לדקלום.

3. הכנת חומרי יצירה. 
4. מכתב להורים - יש לצלם לכל ילד מכתב להורים ודף צביעה של ללה עם ענני דיבור.

נראּות במעון
לוח ילדים - תמונות של ללה גזורות ומנוילנות להצמדה על לוח ֶלבד. 

לוח הורים - פוסטר התוכנית )10 כללים לשמירה על בטיחות וזהירות בדרכים; מכתב להורים )מצ"ב( 
מכתב להורים - יש לצלם לכל ילד מכתב להורים ודף צביעה של ללה עם ענני דיבור.; תמונה של ללה.

פעילות
מה בקופסה?

במפגש הראשון הבובה ללה תהיה לבד בתוך הקופסה. במפגשים הבאים יהיו בה בנוסף לבובה ללה, 
חפצים הקשורים לנושא ולמפגש. למשל: שבלונות של ללה מקרטון לפעילות יצירה, ללה אישית לכל 

ילד-מקלונים עם דמותה של ללה מקרטון מוצמדת אליהם בקצה, חבילת עיגולי מדבקות ירוקות ליצירה, 
צלחות נייר חד-פעמיות עגולות ליצירה, צרור מכתבים לחלוקה להורים וכד'. 

אן? ִמי? ִמי? ִמי? את כָּ ִמי ִמְתַחבֵּ
ִביִלי? ׁשְ ְמֻיָחד בִּ ָמה ִהיא ֵהִביָאה בִּ

הילדים ינסו לנחש, לבסוף המחנכת תוציא מהקופסה את בובת ללה ותציג אותה לילדים.
המחנכת תשאל את הילדים איך ללה נראית, ובעזרתם תדגיש: ללה עגולה, ללה ירוקה, ללה מחייכת. 

דקלום 
המחנכת תקריא את הדקלום. מומלץ להמחיש את התוכן בעזרת הצגת תמונות מדגימות.

ללה שלי 
ה, ַטּנָ ִתי ַהקְּ בָּ י, ּבֻ לִּ ֶלָלה ׁשֶ

ָנה. ַמתָּ י אֹוָתּה בְּ ְלתִּ ִקבַּ
ִכים ֶניָה ְמַחּיְ ֶלָלה טֹוָבה, פָּ

ָרִכים: דְּ יָרה ְלִהָּזֵהר בַּ ֶלָלה ַמְזכִּ
ק ֲחגֹוָרה  ל... ְלַהדֵּ ְלָמׁשָ

ה.  ל... ַלְחּבׁׁש ַקְסדָּ ְלָמׁשָ
א ָיד  ל... ָלֵתת ְלִאמָּ ְלָמׁשָ

ל... ֹלא ָלֵצאת ֵמָהאֹוטֹו ְלַבד.  ְלָמׁשָ
ה, ַטנָּ ִתי ַהקְּ בָּ י, ּבֻ לִּ ֶלָלה ׁשֶ

ָנה. ַמתָּ י אֹוָתּה בְּ ְלתִּ ִקבַּ

האגף לגיל הרך
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שיר פתיחה
להלן שני שירים. ניתן לשיר עם הילדים את שניהם או לבחור באחד מהם. השיר שייבחר ילווה את תחילתה 

של כל פעילות בתוכנית לאורך השנה. 

לפי מנגינת "לכובע שלי" 
ְך ְזִהיָרה, ל כָּ ּנּו כָּ לָּ ֶלָלה ׁשֶ

יָרה. ִמיד ַמְזכִּ ָלִלים ִהיא תָּ ל ַהכְּ ֶאת כָּ
ם ַמְבִטיִחים לָּ ּנּו ּכֻ לָּ ִעם ֶלָלה ׁשֶ
ָרִכים. דְּ ִמיד ְזִהיִרים בַּ ִלְהיֹות תָּ

לפי מנגינת "שימי ידך"
ִתי,  בָּ י, ּבֻ לִּ ֶלָלה ׁשֶ

י. לִּ ְך ְוַאתְּ ׁשֶ לָּ ֲאִני ׁשֶ
י,  לִּ ֵהי ֵהי, ֶלָלה ׁשֶ

ׁשֹוֶמֶרת ָעַלי, אֹוֶהֶבת אֹוִתי.

הצעות למשחקים
איפה ללה?. 1

מחביאים את ללה. הילדים, כקבוצה, יחפשו אותה. ניתן לשלב רמזים )באזור הבובות, במקום שיש בו אוכל, 
במקום נמוך( או קריאות 'חם - קר'. 

ם?" )אפשר לשיר לפי "אחינו הנהג"(. אן? אּוַלי ִהיא ׁשָ "ֵאיֹפה ֶלָלה? ֵאיֹפה ֶלָלה? אּוַלי ִהיא כָּ

מה עוד ירוק? - ללה ירוקה, מה עוד ירוק? . 2
המחנכת תפזר תמונות רבות על השטיח. כל ילד, בתורו, ירים תמונה שיש בה משהו ירוק. מומלץ לשלב 
יתמונות בנושא בטיחות בדרכים )גם אם לא יידונו בתוכנית( לצד תמונות של פריטים שאינם קשורים לנו

שא. למשל: מכונית, אופניים, רמזור הולכי רגל שבו האור הירוק דולק, קסדה, מלפפון, כדור, צפרדע ועוד. 

איך הגעתי למעון? . 3
עומדים במעגל. כל אחד בתורו מציג תנועה שקשורה לדרך שבה הגיע למעון. למשל, סיבוב הגה )במכונית(, 

צעידה במקום )הליכה ברגל(. שאר הילדים עושים כמוהו. אם הילדים מתקשים, המחנכת תעשה את 
התנועות והילדים יחקו אותה. המחנכת תלווה את תנועותיה בהסברים: "היום הגעתי ברגל"; "היום הגעתי 

במכונית"; "היום הגעתי על אופניים". 
בהמשך התוכנית אפשר לשוב למשחק - ביחידות המתאימות - ולהוסיף תנועות שקשורות לנלמד 

)חגירת חגורה, חבישת קסדה וכו'(.

הצעות ליצירה 
• מכינים ללה אישית לכל ילד. להלן חומרים שונים מתאימים:	
• ללה מעיגולי בצק ירוק או פלסטלינה + עיניים זזות 	
• ללה מקרטון	
• ללה מפונפונים	
• דף צביעה של ללה )מצ"ב(	
• ללה עם ענני דיבור - לפעילות עם ההורים )ִּכתבו על אילו כללי בטיחות אתם שומרים.(	

קריאת סיום
ֶלָלה ֶלָלה, ְלִהְתָראֹות,

ָהָיה ָנִעים ְוֶנְחָמד ְמאֹוד! 
ה, נּו, ּתֹוָדה ַרבָּ לָּ ֶלָלה ׁשֶ

א! ָּׁשבּוַע ַהבָּ ֵגׁש בַּ ִנפָּ

 2X

 2X
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הורים יקרים,

נעים להכיר, ֶלָלה

היום הכירו ילדי המעון את ֶלָלה - דמות שמלווה את פעילות עמותת אור ירוק בגני 

הילדים כשמטרתה להטמיע בקרב הילדים את כללי הבטיחות והזהירות בדרכים. 

ללה תשתלב גם בחיי המעון שלנו, במסגרת התוכנית 'ילדות וילדים בטוחים בדרכים'. 

השם ֶלָלה נבחר כי כל הפעולות שיש לעשות כדי להקפיד על כללי הבטיחות בדרכים 

מתחילות בצליל 'ֶל' או 'ָל': להביט, להקשיב, לתת יד, לחצות, לשבת על מושב בטיחות, 

להיחגר, לחבוש קסדה, לשחק במקום בטוח ועוד.

אתם מוזמנים לשיר עם הילדים את השיר של ֶלָלה, לצבוע ביחד את הדמות שלה 

ולהוסיף בתוך העננים את כללי הבטיחות בדרכים שאתם, כמשפחה, שומרים עליהם. 

ְך ְזִהיָרה, ל כָּ נּו כָּ לָּ ֶלָלה ׁשֶ

יָרה. ִמיד ַמְזכִּ ָלִלים ִהיא תָּ ל ַהכְּ ֶאת כָּ

ם ַמְבִטיִחים לָּ נּו ּכֻ לָּ ִעם ֶלָלה ׁשֶ

ָרִכים. דְּ ִמיד ְזִהיִרים בַּ ִלְהיֹות תָּ

שלכם,

וצוות המעון.  ללה 

האגף לגיל הרך
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נושא 2: תמרור 'עצור' 
הכנה לקראת הפעילות 

1. הכנסת הבובה ללה וחפץ לקופסת הפלאים.
2. הכנת תמרור 'עצור'.
3. הכנת חומרי יצירה. 

4. מכתב להורים - יש לצלם לכל ילד מכתב להורים.

נראּות במעון:
לוח ילדים - תמונת ללה מחזיקה תמרור 'עצור'. תערוכת ידיים של כל הילדים.

לוח הורים - מכתב להורים, תמונת תמרור 'עצור', מילות הדקלום.
במרחב: תמרורי 'עצור' פזורים ברחבי המעון - לפני דלת היציאה לחצר, לפני דלת היציאה מהמעון וכד'. 

פעילות
מה בקופסה? 

אן? ִמי? ִמי? ִמי? את כָּ ִמי ִמְתַחבֵּ
ִביִלי? ׁשְ ְמֻיָחד בִּ ָמה ִהיא ֵהִביָאה בִּ

במפגש הראשון יהיה בתוך הקופסה תמרור 'עצור' )הצמידו את תמונת התמרור למקל(. הצעות לחפצים 
בהמשך הפעילות ביחידה: רעשן; מדבקות תמרור 'עצור'. 

דקלום
המחנכת תקריא את הדקלום. מומלץ להמחיש את התוכן בעזרת תמרור 'עצור'.

ה, ּנָ י ַלגִּ י ֶאת ֶלָלה ִאתִּ ָלַקְחתִּ
מּוָנה: ֶרְך ָרִאיִתי ַעּמּוד ִעם תְּ ּדֶ בַּ

ֶרַקע ָאֹדם ְוָיד ְלָבָנה.
א ָאְמָרה,  ְמרּור 'ֲעֹצר'!" ִאמָּ "ֶזה תַּ

ֶרְך ַרק ַאֲחֵרי ָהֲעִציָרה."  דֶּ יִכים בַּ "ַמְמׁשִ
ם ֲאַנְחנּו ִלְפָעִמים עֹוְצִרים ְלֶרַגע, ָנִחים, גַּ
יִכים.  ִעים - ְוַרק ָאז ַמְמׁשִ ִבים, ִנְרגָּ חֹוׁשְ

שיר 
לפי מנגינת "בן לוקח בת" או בקריאה קצבית 

ֲעֹצר, ֲעֹצר, ֲעֹצר
ֲעֹבר!  ֶטֶרם תַּ בְּ

הערה: מומלץ להסביר לילדים את משמעות המילה "בטרם" - לפני. 

איך אפשר לשחק עם השיר?
הילדים ינועו במרחב. כשהמחנכת תתחיל לשיר - הילדים יעצרו. כולם ישירו ביחד. בכל פעם ששרים 

"עצור" - הילדים יושיטו ידיהם קדימה.

האגף לגיל הרך
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הצעות למשחקים
עוצרים. 1

המחנכת תרעיש ברעשן/ תוף/ כלי נגינה אחר )שהיה בקופסת הפלאים(. בכל פעם שתעצור - הילדים 
יעצרו. בזמן שתרעיש - הילדים ירוצו/ ילכו לפנים או לאחור/ ידהרו/ יזחלו/ ידלגו וכו'.

טיול. 2
מציבים תמרורי 'עצור' במעון ויוצאים ל'טיול'. בכל פעם שמגיעים לתמרור 'עצור' - עוצרים, ורק אחרי 

עצירה מוחלטת - ממשיכים לטייל. את התמרורים מציבים לפני המסדרון, לפני הדלת, לפני השירותים, 
המטבח וכד'. את הטיול יכול להוביל בכל פעם ילד אחר, שיהיה 'מדריך טיולים'. 

עוצרים במעגל. 3
יושבים במעגל. הילדים מוחאים כפיים. כשהמחנכת או אחד הילדים מרימים תמרור 'עצור' - מפסיקים 
ימיד. כשהיא מורידה - ממשיכים. פעולות נוספות: רוקעים ברגליים, מנפנפים בידיים, טופחים על הכת

פיים/ הבטן/ הירכיים וכן הלאה. 

הצעות ליצירה
שבלונה של יד לכל ילד לצביעה/ הדבקת מדבקות/ ניירות קרפ קטנים/ צביעה בגירים.. 1
הטבעת כף היד של כל ילד על גבי שבלונת מתומן - בעזרת צבעי ידיים או בשרטוט היד וצביעתה.. 2
הטבעת כפות הידיים של כל הילדים על בד גדול ותלייתו בחצר/ בכניסה למעון. . 3

הערה: כל אחת מההצעות הללו יכולה להתאים גם לפעילות עם ההורים - הילדים יסמנו את כף ידם בתוך 
סימון כף ידם של ההורים. ניתן לשלב זאת במסגרת יום שיא בסיום התוכנית. 

קריאת סיום
ֶלָלה ֶלָלה, ְלִהְתָראֹות,

ָהָיה ָנִעים ְוֶנְחָמד ְמאֹוד! 
ה, נּו, ּתֹוָדה ַרבָּ לָּ ֶלָלה ׁשֶ

א! ֵגׁש ּבָּׁשבּוַע ַהבָּ ִנפָּ
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הורים יקרים, 

היום הכירו ילדי המעון את התמרור 'עצור'. 

אמנם התמרור מיועד לנהגים, אך הוא יכול לשמש אותנו 

בחיי היום-יום. ִמשחקים במשימות 'עצור!' יכולים לעזור בוויסות התנועה וההתנהגות. 

איך תשחקו עם הילדים? 

בחרו תנועה כמו ריצה או קפיצה, ובקריאת "עצור!" - ִעצרו. 

בחרו התנהגות כמו צחוק או בכי מדומה, ובקריאת "עצור!" - ִעצרו. 

בזמן נסיעה או הליכה חפשו ביחד תמרורי 'עצור' בדרך. הראו 

לילדים כיצד המכוניות מצייתות לתמרור. 

וזִכרו גם אתם, שלא רק בכביש, גם בחיים, כדאי לפעמים לעצור 

לפני שממשיכים. 

אתם מוזמנים להקריא שוב בבית את הדקלום:

ה, נָּ י ַלגִּ י ֶאת ֶלָלה ִאתִּ ָלַקְחתִּ

מּוָנה: ֶרְך ָרִאיִתי ַעּמּוד ִעם תְּ דֶּ בַּ

ֶרַקע ָאֹדם ְוָיד ְלָבָנה.

א ָאְמָרה,  ְמרּור 'ֲעֹצר'!" ִאמָּ "ֶזה תַּ

ֶרְך ַרק ַאֲחֵרי ָהֲעִציָרה."  דֶּ יִכים בַּ "ַמְמׁשִ

ם ֲאַנְחנּו ִלְפָעִמים עֹוְצִרים ְלֶרַגע, ָנִחים, גַּ

יִכים.  ִעים - ְוַרק ָאז ַמְמׁשִ ִבים, ִנְרגָּ חֹוׁשְ

שלכם,

וצוות המעון.  ללה 

האגף לגיל הרך
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נושא 3 : חצייה בטוחה
הערה חשובה: ביחידה זו העיסוק הוא ברמזור להולכי רגל 

בלבד. יש להימנע מעיסוק ברמזור לנהגים )אדום-צהוב-ירוק(. 

הכנה לקראת הפעילות 
הכנסת הבובה ללה וחפץ לקופסת הפלאים.. 1
הכנת תמונות מלוות לדקלום.. 2
הכנת מעבר חצייה ורמזור הולכי רגל למשחק במעון.. 3
הכנת חומרי יצירה. . 4
מכתב להורים - יש לצלם לכל ילד מכתב להורים.. 5

נראּות במעון
לוח ילדים - תמונות של מעבר חצייה, רמזור להולכי רגל.

לוח הורים - מכתב להורים, תמונת חצייה בטוחה 
במרחב: מעבר חצייה המוביל מהכניסה למעון עד לדלת המעון, 

תמונת רמזור להולכי רגל. 

פעילות

מה בקופסה? 
אן? ִמי? ִמי? ִמי? את כָּ ִמי ִמְתַחבֵּ

ִביִלי? ׁשְ ְמֻיָחד בִּ ָמה ִהיא ֵהִביָאה בִּ

במפגש הראשון יהיו בתוך הקופסה מעבר חצייה ותמונת רמזור להולכי רגל. הצעות להמשך הפעילות 
ביחידה: מטקה עם האיש הירוק והאיש האדום; תמונות ילדי המעון חוצים בבטחה; ועוד.

דקלום
המחנכת תקריא את הדקלום. מומלץ להמחיש את התוכן בעזרת משחק תפקידים עם הילדים )אחרי 

קריאה ראשונה(.

א ָיד. א אֹו ְלַאבָּ ְתָקְרִבים ְלַמֲעַבר ַהֲחִציָּה ָצִריְך ָלֵתת ְלִאמָּ מִּ ׁשֶ כְּ
ד. ֶכף ּוִמיָּ יו. תֵּ א ַעְכׁשָ ְך - ֶאלָּ לֹא אּוַלי, לֹא ַאַחר כָּ

ֹרק - חֹוִצים. ְדָלק ָהאֹור ַהיָּ ּנִ יִטים ֶאל ָהַרְמזֹור, ּוְכׁשֶ ַיַחד ַמבִּ בְּ
ַעם לֹא ָרִצים.  ד ַהֵּׁשִני, ְוַאף פַּ ְזִריזּות ַלצַּ הֹוְלִכים בִּ

ְדָרָכה. יִעים ֶאל ַהמִּ גִּ ּמַ ּוּון ַעד ׁשֶ יט ְלָכל כִּ יב ּוְלַהבִּ יִכים ְלַהְקׁשִ ַמְמׁשִ
ֵמָחה!  ְך ׂשְ ל כָּ ְך כָּ ל כָּ ִבְטָחה! ֶלָלה כָּ ֵאיֶזה ֹיִפי! ָחִצינּו בְּ

האגף לגיל הרך
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שיר 
לפי מנגינת "אני עומדת במעגל"

א ָיד, ֲאִני עֹוֵמד מּול ָהַרְמזֹור, נֹוֵתן ְלִאמָּ
ד.  ִאיׁש ָיֹרק ּדֹוֵלק ֶנְחֶצה, ֶנְחֶצה ִמיָּ ׁשֶ ְוַרק כְּ

ה ַמֲעַבר ַהֲחִציָּ ָקִדיָמה ָקִדיָמה בְּ
ַעם ֹלא ְלַבד. א, ַאף פַּ א אֹו ִאמָּ ִעם ַאבָּ

הצעות למשחקים
מעבר חצייה - שחור-לבן

מכינים מעבר חצייה )בעזרת גיר, בדים או כל אמצעי אחר כיד הדמיון(. כשהמחנכת תאמר "שחור", הילדים 
יקפצו על הפסים השחורים. כשתאמר "לבן", יקפצו על הפסים הלבנים. 

המחשה: חוצים בבטחה 
במשחק זה דרושים 2 מבוגרים )2 מחנכות(. 

המחנכת תסמן על הרצפה מעבר חצייה, ותאחז בידה מטקה שמצד אחד 
מודבק עליה האיש הירוק ומהצד השני האיש האדום מהרמזור.

הילדים יעמדו לפני מעבר החצייה. כשהמחנכת ַתפנה אליהם את האיש 
הירוק, יחצו יד ביד את הכביש עם המחנכת השנייה/ מבוגר אחר במעבר החצייה. המחנכת תלווה 

את המעבר בתיאורים )נותנים יד למבוגר, מחכים שהאור הירוק יופיע, חוצים ישר את מעבר החצייה, 
ממשיכים להקשיב ולהביט - חציתם, כל הכבוד(.

אפשר ללוות את החצייה במוזיקת רקע נעימה; אפשר לתת בכל פעם לאחד הילדים להיות ה'רמזור'. 
 

פעילות לפי תמונה 
• המחנכת תרים בכל פעם תמונה:	
• אם זו תמונה של יד אוחזת יד, הילדים יאמרו )עם המחנכת(: "יָד יָד יָד, ַאף ַּפַעם ֹלא ְלַבד".	
• אם זו תמונת רמזור להולכי רגל שבו דולק האיש הירוק, יאמרו: "עֹוְבִרים ַרק ְּביָרֹק - זֶה ֶּבַטח ֹלא ִּבְצחֹוק".	
• אם זו תמונה של מעבר חצייה: "חֹוִצים יָָׁשר יָָׁשר, ַעד ֶׁשַהְּכִביׁש נִגְָמר".	
• אם זו כל תמונה אחרת, לא אומרים כלום )או מגיבים בפעולה למשל: לרקוע ברגליים, לצחוק, לשיר,   	

לעצום עיניים וכו'(.   

הצעה ליצירה
 עוטפים גליל נייר טואלט ברצועות איזולירבנד שחור-לבן )כמו מעבר חצייה(.

הילדים ידביקו מדבקות של ללה או של רמזור להולכי רגל. אפשר למלא את הגליל באורז ולאטום משני 
הצדדים ליצירת רעשן שבעזרתו ילוו את השיר.

קריאת סיום
ֶלָלה ֶלָלה, ְלִהְתָראֹות,

ָהָיה ָנִעים ְוֶנְחָמד ְמאֹוד! 
ה, נּו, ּתֹוָדה ַרבָּ לָּ ֶלָלה ׁשֶ

א! ֵגׁש ּבָּׁשבּוַע ַהבָּ ִנפָּ

האגף לגיל הרך
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הורים יקרים,  

הקפדה על כללי החצייה הבטוחה חשובה מאין כמוה:

ילד עד גיל 9 לא חוצה לבד. 

יש לתת לו יד, להביט לכל הכיוונים, וכשהכביש פנוי - לחצות 

בזריזות וישר, תוך כדי התבוננות והקשבה.

המקום הבטוח ביותר לחציית כביש הוא מעבר החצייה, ואם 

יש רמזור להולכי רגל, חוצים אך ורק באור ירוק.

אם אתם תשמרו על הכללים הללו, הילדים יחקו אתכם 

וכשיגדלו יהיו בוגרים זהירים ובטוחים כל חייהם.

במעון דיברנו איתם על חצייה במעבר חצייה תוך כדי אחיזת יד מבוגר, 

כשברמזור להולכי הרגל דולק האיש הירוק. 

אנא הראו לילדיכם 

דוגמא אישית. הסבו את 

תשומת לבם לכללים 

אלו. 

שלכם,

וצוות המעון.  ללה 

האגף לגיל הרך
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נושא 4: מושב בטיחות 
הכנה לקראת הפעילות 

1. הכנסת הבובה ללה וחפץ לקופסת הפלאים.
2. הכנת תמונות מלוות לדקלום.

3. הכנת מושבי בטיחות וחגורות בטיחות לפעילות.
4. הכנת חומרי יצירה. 

5. מכתב להורים - יש לצלם לכל ילד מכתב להורים.

נראּות במעון
לוח ילדים: תמונות של מושבי בטיחות )אפשר להדפיס מהאינטרנט(; תמונות של ילדי המעון חגורים 

)אפשר לצלם בהגיעם למעון בבוקר(. 
לוח הורים: מכתב להורים, מילות השיר והדקלום, מידע על מושבי בטיחות המתאימים לגיל )להדפסה 

מאתר הרשות לבטיחות בדרכים, אתר האגף לזהירות ובטיחות בדרכים במשרד החינוך או מאתר 'בטרם'(, 
תמונות של הילדים ישובים חגורים על מושב בטיחות.

:במרחב כיסאות עם חגורת בטיחות שבהם אפשר להשתמש ולשחק רק תחת השגחת מבוגר בזמן פעיי
לות; סלקלים לבובות עם חגורת בטיחות. 

פעילות
מה בקופסה? 

אן? ִמי? ִמי? ִמי? את כָּ ִמי ִמְתַחבֵּ
ִביִלי? ׁשְ ְמֻיָחד בִּ ָמה ִהיא ֵהִביָאה בִּ

במפגש הראשון יהיו בתוך הקופסה תמונה של מושב בטיחות או תמונה של ללה על מושב בטיחות או 
קטלוג מושבי בטיחות. הצעות לחפצים בהמשך הפעילות ביחידה: מכונית, חגורה, דף צביעה וחומרי 

יצירה.

דקלום
המחנכת תקריא את הדקלום. מומלץ להמחיש את התוכן באמצעות מושב בטיחות וחגורת בטיחות או 

בתמונות. 
ם יֹוְדִעים  לָּ - ִאְמרּו, ְיָלִדים, ַהִאם ּכֻ
ְמכֹוִנית נֹוְסִעים?  בִּ ׁשֶ ָמה ַלֲעׂשֹות כְּ

ִטיחּות ַמְתִאים.  ב בְּ ֶבת ַעל מֹוׁשַ - ָלׁשֶ
טּוַח ְויֹוֵתר ָנִעים. ֶזה יֹוֵתר בָּ

ה אֹו ְקָצָרה, ּוְבָכל ְנִסיָעה, ֲאֻרכָּ
ִמיד ַלְחּגֹר ֲחגֹוָרה. ִמיד תָּ תָּ

ֵמָחה,  - ְיָלדֹות ִויָלִדים, ֶלָלה ׂשְ
ַהְצָלָחה! ֲעִניֶתם ַעל ַהְּׁשֵאָלה בְּ

האגף לגיל הרך
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שיר 
אפשר לדקלם או לשיר לפי מנגינת "פעם הייתי בתימן"

ם יֹוְדִעים: לָּ אֹוטֹו - ּכֻ אן בָּ אֹוטֹו, כָּ אן בָּ כָּ
ִטיחּות ְרגּוִעים. ב בְּ ִבים ַעל מֹוׁשַ יֹוׁשְ

ם יֹוְדִעים: לָּ אֹוטֹו - ּכֻ אן בָּ אֹוטֹו, כָּ אן בָּ כָּ
ִטיחּות ְרגּוִעים. ב בְּ ִבים ַעל מֹוׁשַ יֹוׁשְ

חֹוְגִרים ֵהיֵטב ֶאת ַהֲחגֹוָרה
ה אֹו ְקָצָרה.  ָכל ְנִסיָעה, ֲאֻרכָּ בְּ

הצעות למשחקים
משחק הכיסאות החגורים . 1

3 כיסאות בטיחות מונחים במרכז המעגל. 3 ילדים מסתובבים סביב הכיסאות כל עוד המחנכת מוחאת 
כפיים. כשהיא מפסיקה - הם מתיישבים בזריזות על הכיסאות, והמחנכת חוגרת אותם. שרים את שיר 

החגורה, המחנכת משחררת אותם ומזמינה 3 ילדים אחרים. עם ילדים בוגרים אפשר לשחק עם 4 ילדים 
סביב 3 כיסאות. הילד שלא התיישב מתחלף עם ילד אחר עד שכל הילדים משתתפים במשחק.

משחק הניחושים. 2
המחנכת תאמר את המשפט: "אני יושבת חגורה על מושב בטיחות. נחשו לאן אני נוסעת?" הילדים יצטרכו 
לשאול שאלות עד שיגלו, למשל: האם זה מקום דמיוני? אל מישהו מהמשפחה? למקום קרוב? אל מישהו 

מהמעון? וכד'. בקבוצות מתאימות לכך יכולים גם הילדים להיות בעלי הסוד. 

ריקוד. 3
ַהמציאו ביחד עם הילדים ריקוד לשיר החגורה. כל תנועה תסמל את אחת המילים, עד שתוכלו לשיר רק 

חלק מהמילים ואת היתר תביעו בתנועה.

הצעות ליצירה
• הכנת קישוט לרכב - מצפים דיסק ישן/ עיגול פוליגל, מציירים עליו את ללה וצובעים. מוסיפים כיתוב  	

"דרך צלחה"/ "במכונית שלנו כולם חגורים"/ "לכל מקום שאליו נוסעים במושב בטיחות כולם חגורים".  
• הכנת מחזיק מפתחות עם צילום של הילד חגור במושב בטיחות.	

קריאת סיום
ֶלָלה ֶלָלה, ְלִהְתָראֹות,

ָהָיה ָנִעים ְוֶנְחָמד ְמאֹוד! 
ה, נּו, ּתֹוָדה ַרבָּ לָּ ֶלָלה ׁשֶ

א! ָּׁשבּוַע ַהבָּ ֵגׁש בַּ ִנפָּ
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הורים יקרים, 

היום למדנו כמה חשוב לשבת בכל נסיעה חגורים על מושב בטיחות מתאים.

חשוב מאוד שתקפידו ותיתנו דוגמא אישית לילדיכם - בכל נסיעה דאגו שהילדים ישבו על 

מושב בטיחות, וודאו שכל יושבי הרכב חגורים מלפנים ומאחור, ללא פשרות, גם בנסיעה 

הקצרה ביותר. 

במהלך הנסיעה תוכלו לשחק משחקים הקשורים בנסיעה בטוחה - ִמצאו חרוזים למילה 

'חגורה'; חברו שירים על הנסיעה המשפחתית; ועוד.

תוכלו לשחק במשחק ששיחקנו במעון - משחק הניחושים. אחד הנוסעים יאמר: "אני יושב 

חגור על מושב בטיחות. נחשו לאן אני נוסע?" והאחרים יצטרכו לנחש לאיזה מקום, דמיוני 

או אמיתי, הוא היה רוצה להגיע.

ִשלחו לנו תמונה של בני המשפחה חגורים במכונית או של ילדכם חגור על מושב בטיחות 

מתאים.

שלכם,

וצוות המעון.  ללה 

האגף לגיל הרך
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נושא 5: קסדה
הכנה לקראת פעילות

1. הכנסת הבובה ללה וחפץ לקופסת הפלאים.
2. הכנת תמונות מלוות לדקלום.

3. הכנת קסדות ואופניים להדגמה.
4. הכנת חומרי יצירה.

5. מכתב להורים - יש לצלם לכל ילד מכתב להורים.

נראּות במעון
לוח ילדים: תמונות וצילומים של ילדים רוכבים עם קסדה על אופניים ועל 

בימבות )אפשר לצלם במעון או להדפיס מהאינטרנט, מומלץ להוסיף גם 
תמונת מבוגר מרכיב ילד באופן בטיחותי כששניהם חובשים קסדה(.  

לוח הורים: מכתב להורים, מילות השיר והדקלום, תמונת ילד/ה רכוב/ה על 
אופניים עם קסדה. 

במרחב: קסדות בחצר ליד הבימבות. 

פעילות
מה בקופסה? 

אן? ִמי? ִמי? ִמי? את כָּ ִמי ִמְתַחבֵּ
ִביִלי? ׁשְ ְמֻיָחד בִּ ָמה ִהיא ֵהִביָאה בִּ

במפגש הראשון תהיה בתוך הקופסה תמונה של אופניים. הצעות לחפצים בהמשך הפעילות ביחידה: 
קסדה, פלסטלינה לצורך יצירה, מכתבים להורים ועוד. 

דקלום
המחנכת תקריא את הדקלום. מומלץ להמחיש את התוכן באמצעות אופניים וקסדה או בתמונות.

ָכל ְרִכיָבה,  ִים בְּ ַעל ָהאֹוַפנַּ
ִביָבה,  סְּ אן בַּ ָמקֹום ָרחֹוק אֹו כָּ בְּ

ְך,  ְך אֹו כָּ אְרק, כָּ פַּ ָחֵצר, בַּ בֶּ
ח. כַּ ַעם לֹא ֶאׁשְ ה ַאף פַּ ַקְסדָּ

ה ׁשֹוֵמַרת ֵהיֵטב ַעל ָהֹראׁש, ְסדָּ ַהקַּ
ַעם לֹא ֶאְחׁשׁש.  ּה ַאף פַּ ִאתָּ

שיר
לפי מנגינת "יש לנו תיש"

ה ַעל ָהֹראׁש, ה, ַקְסדָּ ֵיׁש ִלי ַקְסדָּ
לוׁׁש. ִים ׁשָ תַּ ִים, ַאַחת ׁשְ ב ַעל אֹוַפנַּ ֶאְרכַּ

ה ֶזה ֶנְחָמד, מָּ ֶלָלה ִלי, ֶלָלה ִלי, כַּ
ְמֻיָחד. טּוַח בִּ ֶלָלה ִלי, ֶלָלה ִלי, בָּ
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הצעות למשחקים
איפה הקסדה? . 1

זוג ילדים יוצא החוצה. הניחו קסדה על ראשו של ילד אחד, וכסו 4 ילדים בשמיכה גדולה כשהם יושבים 
תחתיה.

הילדים שיצאו ימששו את הילדים שיושבים מתחת לשמיכה וינסו לזהות מי חובש קסדה.
בשלב הבא - הילדים מתחת לשמיכה יחזיקו את הקסדה ביד או יחביאו אותה מאחורי גבם. 

טיול בימבות . 2
בחצר עם קסדה - מסלול בימבות בין נקודות ההתחלה והסיום. המסלול יכלול תמרורי 'עצור'.

חפש את המטמון. 3
מטמינים ברחבי המעון קסדה אמיתית וכן תמונות של קסדה ושל אופניים. על הילדים למצוא תמונה אחר 

תמונה ע"י מילוי משימות שלאחריהן יקבלו רמז למציאת התמונה הבאה. המטמון בסוף יהיה הקסדה 
האמיתית.

משימות לדוגמא: כדי לקבל את התמונה צריכים כל הילדים לשים ידיים על חלק הגוף שעליו חובשים את 
הקסדה - על הראש; כדי לקבל את התמונה הבאה על כל הילדים להרים למעלה את חלק הגוף שמחזיק 

בכידון של האופניים )ידיים( וכד'. 
רמזים לדוגמא: התמונה הבאה נמצאת במקום שיש בו הרבה אוכל )במטבח(; התמונה הבאה נמצאת 

במקום שיש בו קוביות וכד'. 

מבוך. 4
מצ"ב דף עבודה המבוך בעמוד 26.

הצעה ליצירה
עיצוב קסדה - דף עם קסדה ריקה. קישוט בעזרת חול צבעוני, מילוי בעזרת פלסטלינה, מדבקות ועוד.

יצירת קסדה מעיסת נייר. 

קריאת סיום
ֶלָלה ֶלָלה, ְלִהְתָראֹות,

ָהָיה ָנִעים ְוֶנְחָמד ְמאֹוד! 
ה, נּו, ּתֹוָדה ַרבָּ לָּ ֶלָלה ׁשֶ

א! בּוַע ַהבָּ ָ ּשׁ ֵגׁש בַּ ִנפָּ
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הורים יקרים, 

היום דיברנו על חשיבות חבישת קסדה בזמן רכיבה על 

אופניים ובימבה. 

הקפידו לחבוש לילדיכם קסדה בגודל מתאים, כשהיא מהודקת היטב לראשם.

קסדה יכולה להציל חיים בעת נפילה - אל תתפשרו ואל תוותרו לילדים. כדי לחבב 

עליהם את חבישת הקסדה בחרו ביחד איתם איזו קסדה לקנות, או קשטו את הקסדה 

שלהם וכתבו עליה את שמם. 

כשאתם מרכיבים את הילדים על האופניים שלכם, דאגו למושב בטיחות מתאים 

ולקסדה. 

שלכם,

וצוות המעון.  ללה 
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סיכום ויום שיא
יחידה זו שונה מקודמותיה. היא מסכמת את כל המידע שנרכש, ובסיומה - יום שיא )אפשרי בשיתוף 

ההורים(. הרעיונות ליום זה יוצגו כרשימה. 
בחרו מה לעשות עם הילדים ומה מתאים ליום שיא עם ההורים.

נראּות - הצעות לארגון המעון
מרחב הפעילות מקושט בבלונים ירוקים עם איורים של ללה.	•
שרשראות נייר של ללה.	•
תערוכת תוצרים ותמונות. 	•
משחקים בנושא בטיחות בדרכים, תמרורים, שלטים בחצר ובמעון. 	•
מעבר חצייה מהשער ועד פתח המעון - דרכו נכנסים ההורים והילדים.	•

הצעות לפעילות ומשחקים: 
משחק זיכרון הכולל זוגות תמונות של ילד עם קסדה/ עם ללה/ חגור במושב בטיחות.	•
תמונות מספרות: מפזרים תמונות שהילדים הביאו מהבית ותמונות מעיתונים ומהאינטרנט. כל ילד   	•

יבחר תמונה ויספר מה הוא רואה בה וכיצד זה קשור לבטיחות בדרכים.   
אמנה צבעונית: כותבים על סדין גדול בצבעי גואש: "עם ללה שומרים על כללי הבטיחות בדרכים".   	•

מציירים את ללה. כל ילד מטביע את כף ידו )אולי גם ההורים( - תולים בחצר.   

רעיונות לתחנות יצירה: 
יצירת ללה מכדורי קלקר, פלסטלינה ועיניים זזות.	•
ציור ללה על חולצה.	•
מסגרת לתמונת ללה עם מדבקות ירוקות עגולות.	•
מגנטים אישיים: מצלמים את הילדים עם קסדה, מניילנים, מוסיפים כיתוב: "חופשה נעימה ובטוחה"   	•

ומצמידים למגנט.   
הכנת ברכת הדרך למכונית: מקשטים בצבעים ובמדבקות ומניילנים. 	•
מגשיות: הילדים ייצרו תמונה של ללה בצבע ידיים ירוק. מוסיפים את תמונת הילד חגור בחגורה או   	•

חבוש בקסדה, ומניילנים.   
הכנת כתרים לילדים עם סמלי הבטיחות.	•
הכנת כובעים של בוגרי תוכנית 'ילדות וילדים בטוחים בדרכים'. 	•

אפשרויות נוספות:
טקס חלוקת תעודה אישית לכל ילד-מצ"ב.	•
יצירת מדליה )מדליללה( של אלופי הבטיחות בדרכים. 	•
הכנת הצגה בהשתתפות המחנכות/ הילדים/ ההורים: המחזת דקלומי ללה.	•
יצירת אלבום תמונות שצולמו במעון בנושא בטיחות בדרכים.	•
חלוקת שירון עם שירים בנושא בטיחות בדרכים.	•
הכנת חוברת צביעה כרוכה הכוללת איורים ודפי פעילות של התוכנית.	•
הכנת מצגת או סרטון על הפעילות במהלך השנה - יוענקו להורים לסיכום השנה.	•
קולאז' של המעון - תמונות מחיי הילדים בפעילות של התוכנית 'ילדות וילדים בטוחים בדרכים'. יש   	•

לזכור להוסיף על הקולאז' את לוגו ויצו ולוגו אור ירוק.   
הכנת קרטיבים בצבעי הרמזור.	•
טקס של העברת דגל מהבוגרים לצעירים - הכנת דגל ללה והענקתו מכיתת הבוגרים לצעירים.	•
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יְָלדֹות וִיָלִדים
ְּבטּוִחים ַּבְּדרִָכים

תעודה

מעון:שם:

יְָלדֹות וִיָלִדים

ְּבטּוִחים ַּבְּדרִָכים
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נספח 1: שירים ודקלומים
דקלומים

קופסת הפלאים
אן? ִמי? ִמי? ִמי? את כָּ ִמי ִמְתַחבֵּ

ִביִלי? ׁשְ ְמֻיָחד בִּ ָמה ִהיא ֵהִביָאה בִּ

שיר פרידה 
ֶלָלה ֶלָלה, ְלִהְתָראֹות,

ָהָיה ָנִעים ְוֶנְחָמד ְמאֹוד! 
ה, נּו, ּתֹוָדה ַרבָּ לָּ ֶלָלה ׁשֶ

א! ב�ַע ַהבָּ ָ ּשׁ ֵגׁש בַּ ִנפָּ

הכרות עם ללה
ה, ַטנָּ ִתי ַהקְּ בָּ י, ּבֻ לִּ ֶלָלה ׁשֶ

ָנה. ַמתָּ י אֹוָתּה בְּ ְלתִּ ִקבַּ
ִכים ֶניָה ְמַחּיְ ֶלָלה טֹוָבה, פָּ

ָרִכים: דְּ יָרה ְלִהָּזֵהר בַּ ֶלָלה ַמְזכִּ
ק ֲחגֹוָרה  ל... ְלַהדֵּ ְלָמׁשָ

ה.  ל... ַלְחּבׁׁש ַקְסדָּ ְלָמׁשָ
א ָיד  ל... ָלֵתת ְלִאמָּ ְלָמׁשָ

ל... ֹלא ָלֵצאת ֵמָהאֹוטֹו ְלַבד.  ְלָמׁשָ
ה, ַטּנָ ִתי ַהקְּ בָּ י, ּבֻ לִּ ֶלָלה ׁשֶ

ָנה. ַמתָּ י אֹוָתּה בְּ ְלתִּ ִקבַּ

תמרור 'עצור'
ה, נָּ י ַלגִּ י ֶאת ֶלָלה ִאתִּ ָלַקְחתִּ

מּוָנה: ֶרְך ָרִאיִתי ַעּמּוד ִעם תְּ דֶּ בַּ
ֶרַקע ָאֹדם ְוָיד ְלָבָנה.

א ָאְמָרה,  ְמרּור 'ֲעֹצר'!" ִאמָּ "ֶזה תַּ
ֶרְך ַרק ַאֲחֵרי ָהֲעִציָרה."  דֶּ יִכים בַּ "ַמְמׁשִ

ם ֲאַנְחנּו ִלְפָעִמים עֹוְצִרים ְלֶרַגע, ָנִחים, גַּ
יִכים.  ִעים - ְוַרק ָאז ַמְמׁשִ חוְׁשִבים, ִנְרּגָ
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חצייה בטוחה
א ָיד. א אֹו ְלַאבָּ ה ָצִריְך ָלֵתת ְלִאמָּ ְתָקְרִבים ְלַמֲעַבר ַהֲחִציָּ מִּ ׁשֶ כְּ

ד. ֶכף ּוִמיָּ יו. תֵּ א ַעְכׁשָ ְך - ֶאלָּ לֹא אּוַלי, לֹא ַאַחר כָּ
ֹרק - חֹוִצים. ְדָלק ָהאֹור ַהיָּ נִּ יִטים ֶאל ָהַרְמזֹור, ּוְכׁשֶ ַיַחד ַמבִּ בְּ

ַעם לֹא ָרִצים.  ד ַהֵּׁשִני, ְוַאף פַּ ְזִריזּות ַלצַּ הֹוְלִכים בִּ
ְדָרָכה. יִעים ֶאל ַהמִּ ּגִ מַּ ּוּון ַעד ׁשֶ יט ְלָכל כִּ יב ּוְלַהבִּ יִכים ְלַהְקׁשִ ַמְמׁשִ

ֵמָחה!  ְך ׂשְ ל כָּ ְך כָּ ל כָּ ִבְטָחה! ֶלָלה כָּ ֵאיֶזה ֹיִפי! ָחִצינּו בְּ

נסיעה בטוחה
ם יֹוְדִעים  לָּ - ִאְמרּו, ְיָלִדים, ַהִאם ּכֻ
ְמכֹוִנית נֹוְסִעים?  בִּ ׁשֶ ָמה ַלֲעׂשֹות כְּ

ִטיחּות ַמְתִאים.  ב בְּ ֶבת ַעל מוׁשַ - ָלׁשֶ
טּוַח ְויֹוֵתר ָנִעים. ֶזה יֹוֵתר בָּ

ה אֹו ְקָצָרה, ּוְבָכל ְנִסיָעה, ֲאֻרכָּ
ִמיד ַלְחּגֹר ֲחגֹוָרה. ִמיד תָּ תָּ

ֵמָחה,  - ְיָלדֹות ִויָלִדים, ֶלָלה ׂשְ
ַהְצָלָחה! ֵאָלה בְּ ְ ֲעִניֶתם ַעל ַהּשׁ

רכיבה בטוחה
ָכל ְרִכיָבה,  ִים בְּ ַעל ָהאֹוַפנַּ

ִביָבה,  סְּ אן בַּ ָמקֹום ָרחֹוק אֹו כָּ בְּ
ְך,  ְך אֹו כָּ אְרק, כָּ פַּ ָחֵצר, בַּ בֶּ

ח. כַּ ַעם לֹא ֶאׁשְ ה ַאף פַּ ַקְסדָּ
ה ׁשֹוֵמַרת ֵהיֵטב ַעל ָהֹראׁש, ְסדָּ ַהקַּ

ַעם לֹא ֶאְחׁשׁש.  ּה ַאף פַּ ִאתָּ

שירים
השיר של ללה )לפי מנגינת "לכובע שלי" (

ְך ְזִהיָרה, ל כָּ נּו כָּ לָּ ֶלָלה ׁשֶ
יָרה. ִמיד ַמְזכִּ ָלִלים ִהיא תָּ ל ַהכְּ ֶאת כָּ

ם ַמְבִטיִחים לָּ נּו ּכֻ לָּ ִעם ֶלָלה ׁשֶ
ָרִכים. דְּ ִמיד ְזִהיִרים בַּ ִלְהיֹות תָּ
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ללה שלי )לפי מנגינת "שימי ידך"(
ִתי,  בָּ י, ּבֻ לִּ ֶלָלה ׁשֶ

י. לִּ ְך ְוַאתְּ ׁשֶ לָּ ֲאִני ׁשֶ
י,  לִּ ֵהי ֵהי, ֶלָלה ׁשֶ

ׁשֹוֶמֶרת ָעַלי, אֹוֶהֶבת אֹוִתי.

שיר משחק )לפי מנגינת "אחינו הנהג"(.
ם?"  אן? אּוַלי ִהיא ׁשָ "ֵאיֹפה ֶלָלה? ֵאיֹפה ֶלָלה? אּוַלי ִהיא כָּ

תמרור 'עצור' )לפי מנגינת "בן לוקח בת"(
ֲעֹצר, ֲעֹצר, ֲעֹצר
ֲעֹבר!  ֶטֶרם תַּ בְּ

חצייה בטוחה )לפי מנגינת "אני עומדת במעגל"
א ָיד, ֲאִני עֹוֵמד מּול ָהַרְמזֹור, נֹוֵתן ְלִאמָּ

ד.  ִאיׁש ָיֹרק ּדֹוֵלק ֶנְחֶצה, ֶנְחֶצה ִמיָּ ׁשֶ ְוַרק כְּ
ה ַמֲעַבר ַהֲחִציָּ ָקִדיָמה ָקִדיָמה בְּ

ַעם לֹא ְלַבד. א, ַאף פַּ א אֹו ִאמָּ ִעם ַאבָּ

נסיעה בטוחה )לפי מנגינת "פעם הייתי בתימן"(
ם יֹוְדִעים: לָּ אֹוטֹו - ּכֻ אן בָּ אֹוטֹו, כָּ אן בָּ כָּ

ִטיחּות ְרגּוִעים. יֹוְׁשִבים ַעל מֹוַׁשב בְּ
ם יֹוְדִעים: לָּ אֹוטֹו - ּכֻ אן בָּ אֹוטֹו, כָּ אן בָּ כָּ

ִטיחּות ְרגּוִעים. ב בְּ יֹוְׁשִבים ַעל מֹוׁשַ
חֹוְגִרים ֵהיֵטב ֶאת ַהֲחגֹוָרה

ה אֹו ְקָצָרה.  ָכל ְנִסיָעה, ֲאֻרכָּ בְּ

רכיבה בטוחה )לפי מנגינת "יש לנו תיש"(
ה ַעל ָהֹראׁש, ה, ַקְסדָּ ֵיׁש ִלי ַקְסדָּ

לוׁׁש. ִים ׁשָ תַּ ִים, ַאַחת ׁשְ ב ַעל אֹוַפּנַ ֶאְרכַּ
ה ֶזה ֶנְחָמד, מָּ ֶלָלה ִלי, ֶלָלה ִלי, כַּ
ְמֻיָחד. טּוַח בִּ ֶלָלה ִלי, ֶלָלה ִלי, בָּ

 2X

 2X
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נספח 2: משחקים
איפה ללה?

מחביאים את ללה. הילדים, כקבוצה, יחפשו אותה. ניתן לשלב רמזים 
)באזור הבובות, במקום שיש בו אוכל, במקום נמוך( או קריאות 'חם - קר'. 

ם?" )אפשר לשיר לפי  אן? אּוַלי ִהיא ׁשָ "ֵאיֹפה ֶלָלה? ֵאיֹפה ֶלָלה? אּוַלי ִהיא כָּ
"אחינו הנהג"(.

מה עוד ירוק? - ללה ירוקה, מה עוד ירוק? 
המחנכת תפזר תמונות רבות על השטיח. כל ילד, בתורו, ירים תמונה שיש בה משהו ירוק. מומלץ לשלב 

תמונות בנושא בטיחות בדרכים )גם אם לא יידונו בתוכנית( לצד תמונות של פריטים שאינם קשורים 
לנושא. למשל: מכונית, אופניים, רמזור הולכי רגל שבו האור הירוק דולק, קסדה, מלפפון, כדור, צפרדע 

ועוד. 

איך הגעתי למעון? 
עומדים במעגל. כל אחד בתורו מציג תנועה שקשורה לדרך שבה הגיע למעון. למשל, סיבוב הגה 

)במכונית(, צעידה במקום )הליכה ברגל(. שאר הילדים עושים כמוהו. אם הילדים מתקשים, המחנכת 
תעשה את התנועות והילדים יחקו אותה. המחנכת תלווה את תנועותיה בהסברים: "היום הגעתי ברגל"; 

"היום הגעתי במכונית"; "היום הגעתי על אופניים". 
בהמשך התוכנית אפשר לשוב למשחק - ביחידות המתאימות - ולהוסיף תנועות שקשורות לנלמד 

)חגירת חגורה, חבישת קסדה וכו'(.

עוצרים
המחנכת תרעיש ברעשן/ תוף/ כלי נגינה אחר )שהיה בקופסת הפלאים(. בכל פעם שתעצור - הילדים 

יעצרו. בזמן שתרעיש - הילדים ירוצו/ ילכו לפנים או לאחור/ ידהרו/ יזחלו/ ידלגו וכו'.

טיול
מציבים תמרורי 'עצור' במעון ויוצאים ל'טיול'. בכל פעם שמגיעים לתמרור 'עצור' - עוצרים, ורק אחרי 

עצירה מוחלטת - ממשיכים לטייל. את התמרורים מציבים לפני המסדרון, לפני הדלת, לפני השירותים, 
המטבח וכד'. את הטיול יכול להוביל בכל פעם ילד אחר, שיהיה 'מדריך טיולים'. 

עוצרים במעגל
יושבים במעגל. הילדים מוחאים כפיים. כשהמחנכת או אחד הילדים מרימים תמרור 'עצור' - מפסיקים 

מיד. כשהיא מורידה - ממשיכים. פעולות נוספות: רוקעים ברגליים, מנפנפים בידיים, טופחים על 
הכתפיים/ הבטן/ הירכיים וכן הלאה. 

מעבר חצייה - שחור-לבן
מכינים מעבר חצייה )בעזרת גיר, בדים או כל אמצעי אחר כיד הדמיון(. כשהמחנכת תאמר "שחור", הילדים 

יקפצו על הפסים השחורים. כשתאמר "לבן", יקפצו על הפסים הלבנים. 
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המחשה: חוצים בבטחה 
במשחק זה דרושים 2 מבוגרים )2 מחנכות(. 

המחנכת תסמן על הרצפה מעבר חצייה, ותאחז בידה מטקה שמצד אחד מודבק 
עליה האיש הירוק ומהצד השני האיש האדום מהרמזור.

הילדים יעמדו לפני מעבר החצייה. כשהמחנכת ַתפנה אליהם את האיש הירוק, יחצו יד ביד את הכביש 
עם המחנכת השנייה/ מבוגר אחר במעבר החצייה. המחנכת תלווה את המעבר בתיאורים )נותנים יד 

למבוגר, מחכים שהאור הירוק יופיע, חוצים ישר את מעבר החצייה, ממשיכים להקשיב ולהביט - חציתם, 
כל הכבוד(. אפשר ללוות את החצייה במוזיקת רקע נעימה; אפשר לתת בכל פעם לאחד הילדים להיות 

ה'רמזור'. 
 

פעילות לפי תמונה 
המחנכת תרים בכל פעם תמונה:

• ַעם לֹא ְלַבד".	 אם זו תמונה של יד אוחזת יד, הילדים יאמרו )עם המחנכת(: "ָיד ָיד ָיד, ַאף ּפַ
• ְצחֹוק".	 ַטח לֹא ּבִ ָיֹרק - ֶזה ּבֶ אם זו תמונת רמזור להולכי רגל שבו דולק האיש הירוק, יאמרו: "עֹוְבִרים ַרק ּבְ
• ִביׁש ִנְגָמר".	 ַהּכְ ר, ַעד ׁשֶ ר ָיׁשָ אם זו תמונה של מעבר חצייה: "חֹוִצים ָיׁשָ
• אם זו כל תמונה אחרת, לא אומרים כלום )או מגיבים בפעולה למשל: לרקוע ברגליים, לצחוק, לשיר,   	

לעצום עיניים וכו'(.   

משחק הכיסאות החגורים 
3 כיסאות בטיחות מונחים במרכז המעגל. 3 ילדים מסתובבים סביב הכיסאות כל עוד המחנכת מוחאת 
כפיים. כשהיא מפסיקה - הם מתיישבים בזריזות על הכיסאות, והמחנכת חוגרת אותם. שרים את שיר 

החגורה, המחנכת משחררת אותם ומזמינה 3 ילדים אחרים. עם ילדים בוגרים אפשר לשחק עם 4 ילדים 
סביב 3 כיסאות. הילד שלא התיישב מתחלף עם ילד אחר עד שכל הילדים משתתפים במשחק.

משחק הניחושים
המחנכת תאמר את המשפט: "אני יושבת חגורה על מושב בטיחות. נחשו לאן אני נוסעת?" הילדים יצטרכו 
לשאול שאלות עד שיגלו, למשל: האם זה מקום דמיוני? אל מישהו מהמשפחה? למקום קרוב? אל מישהו 

מהמעון? וכד'. בקבוצות מתאימות לכך יכולים גם הילדים להיות בעלי הסוד. 
ריקוד

ַהמציאו ביחד עם הילדים ריקוד לשיר החגורה. כל תנועה תסמל את אחת המילים, עד שתוכלו לשיר רק 
חלק מהמילים ואת היתר תביעו בתנועה.

איפה הקסדה? 
זוג ילדים יוצא החוצה. הניחו קסדה על ראשו של ילד אחד, וכסו 4 ילדים בשמיכה גדולה כשהם יושבים 

תחתיה. 
הילדים שיצאו ימששו את הילדים שיושבים מתחת לשמיכה וינסו לזהות מי 

חובש קסדה.
בשלב הבא - הילדים מתחת לשמיכה יחזיקו את הקסדה ביד או 

יחביאו אותה מאחורי גבם. 
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טיול בימבות 
בחצר עם קסדה - מסלול בימבות בין נקודות 

ההתחלה והסיום. המסלול יכלול תמרורי 'עצור'.

חפש את המטמון
מטמינים ברחבי המעון קסדה אמיתית וכן תמונות 
של קסדה ושל אופניים. על הילדים למצוא תמונה 

אחר תמונה ע"י מילוי משימות שלאחריהן יקבלו רמז למציאת התמונה 
הבאה. המטמון בסוף יהיה הקסדה האמיתית.

משימות לדוגמא: כדי לקבל את התמונה צריכים כל הילדים לשים ידיים על חלק הגוף שעליו חובשים את 
הקסדה - על הראש; כדי לקבל את התמונה הבאה על כל הילדים להרים למעלה את חלק הגוף שמחזיק 

בכידון של האופניים )ידיים( וכד'. 
רמזים לדוגמא: התמונה הבאה נמצאת במקום שיש בו הרבה אוכל )במטבח(; התמונה הבאה נמצאת 

במקום שיש בו קוביות וכד'. 

משחק זיכרון 
מכינים משחק זיכרון הכולל זוגות תמונות של ילד עם קסדה/ עם ללה/ חגור במושב בטיחות.

תמונות מספרות
מפזרים תמונות שהילדים הביאו מהבית ותמונות מעיתונים ומהאינטרנט. כל ילד יבחר תמונה ויספר מה 

הוא רואה בה וכיצד זה קשור לבטיחות בדרכים. 

אמנה צבעונית
כותבים על סדין גדול בצבעי גואש: "עם ללה שומרים על כללי הבטיחות בדרכים". מציירים את ללה. 

כל ילד מטביע את כף ידו )אולי גם ההורים( - תולים בחצר. 
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נספח 3: יצירה
ללה אישית 

• מכינים ללה אישית לכל ילד. להלן חומרים שונים מתאימים:	
• ללה מעיגולי בצק ירוק או פלסטלינה + עיניים זזות 	
• ללה מקרטון	
• ללה מפונפונים	
• דף צביעה של ללה )מצ"ב(	
• ללה עם ענני דיבור - לפעילות עם ההורים )ִּכתבו על אילו כללי בטיחות אתם שומרים.(	

תמרור 'עצור'
• שבלונה של יד לכל ילד לצביעה/ הדבקת מדבקות/ ניירות קרפ קטנים/ צביעה בגירים.	
• הטבעת כף היד של כל ילד על גבי שבלונת מתומן - בעזרת צבעי ידיים או בשרטוט היד וצביעתה.	
• הטבעת כפות הידיים של כל הילדים על בד גדול ותלייתו בחצר/ בכניסה למעון. 	

הערה: כל אחת מההצעות הללו יכולה להתאים גם לפעילות עם ההורים - הילדים 
יסמנו את כף ידם בתוך סימון כף ידם של ההורים. ניתן לשלב זאת במסגרת יום שיא 

בסיום התוכנית. 

חצייה בטוחה
 עוטפים גליל נייר טואלט ברצועות איזולירבנד שחור-לבן )כמו מעבר חצייה(. הילדים 

ידביקו מדבקות של ללה או של רמזור להולכי רגל. אפשר למלא את הגליל באורז 
ולאטום משני הצדדים ליצירת רעשן שבעזרתו ילוו את השיר.

נסיעה בטוחה
• הכנת קישוט לרכב - מצפים דיסק ישן/ עיגול פוליגל, מציירים עליו את ללה וצובעים. מוסיפים כיתוב  	

"דרך צלחה"/ "במכונית שלנו כולם חגורים"/ "לכל מקום שאליו נוסעים במושב בטיחות כולם חגורים".
• הכנת מחזיק מפתחות עם צילום של הילד חגור במושב בטיחות.	

רכיבה בטוחה
• עיצוב קסדה - דף עם קסדה ריקה. קישוט בעזרת חול צבעוני, מילוי בעזרת פלסטלינה, מדבקות ועוד.	
• יצירת קסדה מעיסת נייר. 	

כללי 
• יצירת ללה מכדורי קלקר, פלסטלינה ועיניים זזות.	
• ציור ללה על חולצה.	
• מסגרת לתמונת ללה עם מדבקות ירוקות עגולות.	
• מגנטים אישיים: מצלמים את הילדים עם קסדה, מניילנים, מוסיפים כיתוב:  	

"חופשה נעימה ובטוחה" ומצמידים למגנט.   
• הכנת ברכת הדרך למכונית: מקשטים בצבעים ובמדבקות ומניילנים. 	
• מגשיות: הילדים ייצרו תמונה של ללה בצבע ידיים ירוק. מוסיפים את  	

תמונת הילד חגור בחגורה או חבוש בקסדה, ומניילנים.   
• הכנת כתרים לילדים עם סמלי הבטיחות.	
• הכנת כובעים של בוגרי תוכנית 'ילדות וילדים בטוחים בדרכים'. 	
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נספח 4: מידע למחנכת  
הליכה ברחוב וחציית כביש עם מבוגר מוכר

• בחציית כביש יש לבחור מקום מתאים לחצייה.	
• ילדים עד גיל 9 אינם חוצים כביש לבד אלא רק עם מבוגר מוכר כשהם אוחזים בידו של המבוגר. 	
• לפני החצייה עוצרים צעד או שניים לפני שפת המדרכה, מסתכלים לכל הכיוונים, מאזינים לקולות   	

התנועה, וכאשר הכביש פנוי, חוצים בקו ישר, בהליכה מהירה ובערנות.  
• בזמן החצייה ממשיכים להסתכל לצדדים.	
• בסיום החצייה עולים על המדרכה ומתרחקים משפת הכביש.	
• בהליכה ברחוב עם מבוגר מוכר יפסעו הילדים בצד הפנימי של המדרכה, רחוק מהכביש.	

מעבר חצייה מסומן ומתומרר
מעבר חצייה הוא מקום מוסכם ומסומן שבו על הנהגים לאפשר להולכי הרגל לחצות בבטחה. סימון מעבר 
חצייה על הכביש מגדיר את קטע הכביש הזה כמקום שבו הנהגים יודעים כי מותר להולכי רגל לחצות ולכן 

עליהם לנהוג כנדרש. 

מעבר חצייה מסומן בדרך כלל גם בתמרור מודיעין ג-7: 'מקום מעבר חצייה'. על הולך הרגל להבין שמעבר 
החצייה אינו מחסום פיזי העוצר את כלי הרכב. הולך הרגל אינו יכול ִלצפות מראש את התנהגותו של 

הנהג. ההחלטה על חציית הכביש דורשת בחינה של המצב בכביש והפעלת שיקול דעת.

מעבר חצייה מרומזר
במעבר חצייה מרומזר יש בדרך כלל הפרדה בין זמני המעבר בכביש של הולכי הרגל ושל כלי הרכב. עם 

זאת, למרות האור הירוק ברמזור, על הולך הרגל לבדוק שהכביש פנוי לפני שיתחיל לחצות. וזאת מכמה 
סיבות:

במקומות מסוימים יש אור ירוק משותף לנהגים ולהולכי רגל )בפנייה ימינה בצומת ובמקומות   . 1
בודדים גם בפנייה שמאלה(;   

אין לסמוך על הנהגים שיצייתו לרמזור; . 2
רכב חירום עובר גם באור אדום; . 3
קורה שאחת העדשות ברמזור לנהגים אינה פועלת ומטעה את הנוהג ברכב.. 4

פעילות בשעות הפנאי
• משחקים בכדור במגרש משחקים ובמקומות המיועדים לכך בלבד. יש לשאת את הכדור בתוך שקית או  	

תיק כדי שהוא לא יישמט לכביש; אין לשחק בכדור על המדרכה ובוודאי גם לא על הכביש.  
• רכיבה על אופניים - בגילים הצעירים האופניים משמשים כלי שעשוע או ספורט ומקומם במגרשי   	

המשחקים, במגרשי הספורט ובפארקים. על הילדים לחבוש קסדה בכל רכיבה.  
• לילדים צעירים אסור לרכוב ברחוב, לא על המדרכה ולא על הכביש. כמו כן אין לרכוב במגרשי חנייה. יש  	

להוביל את האופניים בהליכה ברגל )או ברכב ההורים( עד למגרש המתאים לרכיבה. כל זאת כמובן     
בליווי מבוגר אחראי!  
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חגורות בטיחות, מושבי בטיחות ומושבים מגביהים
חגורות הבטיחות מותקנות בתוך רכב מנועי - כל חגורה מיועדת לאדם אחד 

בלבד. בזמן תאונה מתרחשות שתי התנגשויות: התנגשות הרכב עם גורם 
מבחוץ, והתנגשות פנימית הנגרמת לנוסעים בתוך הרכב מעוצמת התאונה. 

לחגורת הבטיחות השפעה ישירה על חומרת הפגיעה בנוסעים בכל מצב, 
ולכן היא אמצעי הבטיחות היעיל ביותר לנוסעים ולנוהג ברכב.

לחגורת הבטיחות המרתקת את הנהג ואת הנוסעים למקומם יש כמה 
יתרונות בשעת תאונה או בעת עצירה פתאומית של הרכב: 

• החגורה מונעת או מקטינה את הפגיעה בגוף האדם מחלקי הרכב וכן 	
מהשמשה הקדמית.

• החגורה מונעת מהנהג ומהנוסעים להיזרק אל מחוץ לרכב.	

מושבי בטיחות
מושב בטיחות לתינוקות

• המושב מתאים לתינוקות מגיל לידה ועד גיל שנה לפחות, ועד שמשקלם 9 ק"ג לפחות.	
• יש למקם את המושב כנגד כיוון הנסיעה.	
• אין למקם את מושב הבטיחות ליד הנהג כאשר מותקנת מולו כרית אוויר פעילה.	

מושב בטיחות לפעוטות
• מעל גיל שנה ומשקל של 9 ק"ג יש להושיב את הפעוטות במושבי בטיחות, חגורים ברצועות פנימיות.	
• השימוש במושב לפעוטות מותר עד שהפעוט מגיע למשקל שהיצרן ציין על המושב או עד משקל של 19  	

ק"ג )גיל 4 לערך(; עד שאוזני הפעוט גבוהות יותר מגב מושב הבטיחות או עד שכתפי הפעוט גבוהות     
יותר מגובה החריץ העליון של מושב הבטיחות.   

• מומלץ שהפעוט ישב בצורה זקופה בתוך מושב הבטיחות.	
• אין למקם את מושב הבטיחות ליד הנהג כאשר מותקנת מולו כרית אוויר פעילה.	

מושב בטיחות מגביה )בוסטר(
• ילד שמשקלו מעל 18 ק"ג וגובהו עד 145 ס"מ )גיל 9-4 שנים( צריך לשבת במושב מגביה ולהיחגר   	

בחגורת אגן-כתף של הרכב.  
• אין לאפשר לילד להעביר את חגורת הכתף מאחורי גבו או מתחת לבית השחי.	
• מומלץ שמשענת הראש ברכב או משענת גב הבוסטר יהיו גבוהות מאוזניו של הילד.	
• אין למקם את מושב הבטיחות ליד הנהג כאשר מותקנת מולו כרית אוויר פעילה.	
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נספח 5: אתרים מומלצים
www.oryarok.org עמותת אור ירוק•	

www.beterem.org.il ארגון בטרם לבטיחות ילדים•	

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/zahav האגף לזהירות ובטיחות בדרכים - משרד החינוך•	

www.rsa.gov.il הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים•	

www.hop.co.il ערוץ הופ•	

10 כללים למשפחה הבטוחה בדרכים
אחזו בידי הילדים. זכרו, ילד עד גיל 9 לא חוצה לבד - אלא רק כשהוא נותן יד למבוגר מוכר.  .1

חצו כביש רק במקום בטוח, רצוי במעבר חצייה.  .2

חצו את הכביש בקו ישר, בזריזות ובביטחון, והמשיכו להקשיב ולהביט לצדדים גם בזמן החצייה.  .3

שבו על מושב בטיחות חגורים - בכל נסיעה, ארוכה או קצרה, הקפידו שכל בני המשפחה יישבו על    .4

מושב בטיחות מתאים, כשכל נוסעי הרכב חגורים בחגורת בטיחות, מלפנים ומאחור.  

צאו מהרכב בזהירות - ילדים נכנסים לרכב ויוצאים ממנו בליווי מבוגר, רק מצד המדרכה.  .5

סעו ברוגע - להתנהגות הנוסעים יש השפעה על הנהג ועל הבטיחות בנסיעה, לכן יש להקפיד על     .6

אווירה רגועה ונעימה בנסיעה.   

חבשו קסדה ברכיבה על אופניים והשתמשו במגני מרפקים וברכיים.  .7

הקפידו שהילדים ירכבו רק במקומות בטוחים - במגרשי משחקים, בשבילי אופניים וכד'.  .8

וודאו שהילדים משחקים במקומות המיועדים למשחק: במגרשי משחקים, במגרשי ספורט, בגנים     .9

ציבוריים ופרטיים המוקפים גדר.  

הרגילו את הילדים לשאת כדור או משחק עם גלגלים בתיק או בשקית.   .10

והכי חשוב - הקטנים לומדים מהגדולים, לכן תנו דוגמא אישית.    

הקפידו על כל כללי הזהירות והבטיחות בדרכים, תמיד.   
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יְָלדֹות וִיָלִדים
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