
טּוָחה“. •  ה בְּ כל ילד, בעזרת בני משפחתו, יציע סיסמא בנושא ”יוְֹצִאים ְלֻחְפשָׁ
את הסיסמא יש להעביר לידי הגננת.

הסיסמא שתיבחר מבין כל הרעיונות שיוצעו בגן, תוצג בדרך יצירתית על • 
גבי כרזה וכל הילדים יחתמו עליה. גם ההורים מוזמנים לחתום.

תמונה של ילדי הגן אוחזים בכרזה תועלה לגלריית התמונות באתר ערוץ • 
  www.hop.co.il !הופ

כל התמונות יוצגו בגלריה שבאתר. תמונות וכרזות נבחרות ישודרו בערוץ • 
הופ! במהלך החודשים יולי-אוגוסט במסגרת שידורי ”הקייטנה של הופ!“ 

ובפרסומי ”אור ירוק“.

ם: שֵׁ

 יוְֹצִאים
ה  ְלֻחְפשָׁ
טּוָחה בְּ

טּוָחה ה בְּ ֶכם!  יוְֹצִאים ְלֻחְפשָׁ לוֹם ְלֻכלְּ ָנִעים ְמאוֹד, ֲאִני ֶלָלה, שָׁ
יֵּׁש. טּוָחה שֶׁ ַהֲחֵבָרה ֲהִכי בְּ
ַמּדּוַע קוְֹרִאים ִלי ֶלָלה?

ִמיד:   ָעֵלינּו ִלְזּכֹר תָּ ָבִרים שֶׁ יר ֶאת ַהדְּ ְזכִּ מַּ ם שֶׁ י ֶזה שֵׁ כִּ

יב, ָלֵתת ָיד, ַלְחצוֹת. יט, ְלַהְקשִׁ ִביׁש: ַלֲעצֹר, ְלַהבִּ חוִֹצים ֶאת ַהכְּ שֶׁ כְּ

ֶבת  ִטיחּות, ְלֵהָחֵגר, ָלשֶׁ א בְּ סֵּ כוִֹנית: ְלַהְתִאים כִּ מְּ ְזַמן ְנִסיָעה בַּ בִּ

ְדָרָכה. ִסיָעה, ְוָלֵצאת ַרק ְלִכּוּון ַהמִּ ְזַמן ַהנְּ ֶקט בִּ שֶׁ בְּ

ק  ה ּוְלַהדֵּ טּוַח, ַלְחּבֹׁש ַקְסדָּ ָמקוֹם בָּ ֵחק בְּ ַנאי: ְלשַׂ עוֹת ַהפְּ שְׁ בִּ

ית.   קִּ שַׂ ּדּור בְּ את ֶאת ַהכַּ טּוַח, ָלשֵׂ ָמקוֹם בָּ ים, ִלְרּכֹב בְּ ָמִגנִּ

ְגָמא ַלֲאֵחִרים,  ן דֻּ ָלִלים ְוִנתֵּ מֹר ַעל ַהכְּ נּו ִנְזּכֹר ִלשְׁ לָּ כֻּ ָחׁשּוב שֶׁ

ָעלוֹן  עוֹת בֶּ צָּ ִעיֻלּיוֹת ַהמֻּ ֲאִני ַמְזִמיָנה ֶאְתֶכם ְלִהְצָטֵרף ַלפְּ

ִמיד  ּוִבְמֻיָחד  ָרִכים תָּ דְּ ִטיחּות בַּ ָלֵלי ַהבְּ מֹר ַעל כְּ ְוִלשְׁ

ֻחְפׁשוֹת. ַאֲהָבה, ֶלָלהבַּ בְּ

הגן. ילדי  של  עמותת ”אור ירוק“ בשיתוף ערוץ הופ!  מזמינים אתכם ליצור את כרזת הבטיחות 

כתבו את הסיסמא שלכם כאן:

 www.oryarok.org.il   |  09-7776162 :“לפרטים נוספים: עמותת ”אור ירוק
כתיבה: נטע סילוני – פיתוח תכנים חינוכיים איורים: טלי מנשס עיצוב: פליפ קריאטיב 

ניהול תכנית זה“ב בגן: רונית רביב ריכוז פרויקטים ”אור ירוק“: ליאת אבישר

עמותת ”אור ירוק“ היא עמותה פרטית הממומנת מאמצעים פרטיים ומתרומות. העמותה הוקמה בשנת 
1997 ומטרתה לצמצם ככל האפשר את מספר הנפגעים בתאונות דרכים ולהשפיע על שינוי תרבות 

הנהיגה בישראל. מאז הוקמה, חוללה העמותה מהפך של ממש בתודעה הציבורית בתחום התאונות, הן 
בפעילותה הישירה והן בעידוד שנתנה בפעילות זו לשאר הגופים העוסקים בתחום.

ערוץ הופ! הוא הערוץ היחיד בישראל המעניק לילדים בגיל הרך את כל האפשרויות ללמוד, להבין, ליהנות 
והחשוב מכל - לגדול בידיים טובות. הערוץ משדר תכנים חינוכיים מובחרים מהארץ ומהעולם, בעלי 

ערך מוסף, המפתחים את הדמיון והחשיבה. התוכניות המשודרות בערוץ נטולות אלימות, אינן מפחידות, 
ותכניהן מותאמים במיוחד ליכולות הקוגניטיביות והרגשיות של הילדים בגילאי היעד.

”זה“ב בגן“ -גימלאים מתנדבים בגני הילדים בנושא בטיחות בדרכים, היא תוכנית המופעלת על ידי 
עמותת ”אור ירוק“ ותנועת של“מ – החברה למתנ“סים בשיתוף משרד החינוך. בתכנית לוקחים חלק 

1,500 מתנדבים בכל רחבי הארץ. התוכנית פועלת משנת תשס“ה.

ס

הורים יקרים, 
הזכירו לילדים את כללי הבטיחות בדרכים והסבירו להם למה חשוב לציית לכללים. שמשו להם דוגמא 

והקפידו גם אתם על הכללים.

טּוָחה ה בְּ יוְֹצִאים ְלֻחְפשָׁ

הוראות:
כיתבו סיסמא בנושא ”יוצאים לחופשה בטוחה“ במרכז הכרזה, באותיות ברורות וגדולות (עד 10 מילים).• 
יש להשתמש בטושים או בצבעים - אין לכתוב בצבעי עיפרון. • 
מסביב לסיסמא כל ילד יחתום את שמו. צוות הגן וההורים מוזמנים לחתום גם הם.• 
יש לצלם את הילדים אוחזים בכרזה. השתמשו במצלמה דיגיטלית בלבד (לא במצלמת טלפון נייד), ללא פלש, באזור מואר היטב . • 
מצאו זווית צילום בה הסיסמא נראית בבירור.• 
העלו את התמונות בפורמט JPG בלבד לאתר הופ! לאזור ”הפעלות לגננת“:  www.hop.co.il שימו לב- יש לקבל אישור בכתב • 

מהורי הילדים להעלות את תמונת ילדם טרם העלאתה לאתר.
מבחר תמונות ישודרו במהלך החודשים יולי-אוגוסט  בתכנית היומית ”הקייטנה של הופ!“ בערוץ הופ! . • 

חופשה בטוחה ! 
שם הגן:                                           ישוב:                                            

ע ֵעצוֹת:  נּו ֵיׁש ַאְרבַּ לָּ ְלֶלָלה שֶׁ

יב, ָלֵתת ָיד, ַלְחצוֹת.  יט, ְלַהְקשִׁ ְלַהבִּ

דוִֹלים,  מוֹ גְּ ִביׁש כְּ ִעם ֶלָלה ֶנְחֶצה ֶאת ַהכְּ

ָלִלים.  ל ַהכְּ י ֶלָלה ׁשוֶֹמֶרת ַעל כָּ כִּ

פ!
הו

ץ 
רו

לע
“ ו

ק
רו

ר י
או

ל“
ת 

רו
מו

ש
ת 

ויו
זכ

ה
ל 

 כ
©

 | 
ם

כיי
נו

חי
ם 

ני
תכ

ח 
תו

פי
 -

ני 
לו

סי
ע 

ט
 נ

ה:
יב

ת
 כ

ס |
ש

מנ
לי 

ט
ה: 

לל
ר 

איו
 | 

יב
ט

איי
רי

ק
פ 

לי
 פ

ב:
צו

עי

י 
ק 



טּוָחה ה בְּ  יוְֹצִאים ְלֻחְפשָׁ

ֳהַרִים. ן ְוַגם ַאַחר ַהצָּ גַּ ַיַחד בַּ ֵחק בְּ ָנָדב ְוָתָמר אוֲֹהִבים ְלשַׂ

ֵחק  תוֶֹפֶסת. ”ֵיׁש ִלי ַרְעיוֹן,“ ָאַמר ָנָדב. ”ֵנֵלְך ְלשַׂ ֵחק בְּ ַכּדּור, ְוָתָמר ֶהֱעִדיָפה ְלשַׂ ֵחק בְּ ָמר. ָנָדב ָרָצה ְלשַׂ ׁשּו ֵאֶצל תָּ ַהּיוֹם ֵהם ִנְפגְּ

ְדָרָכה.“  תוֶֹפֶסת ַעל ַהמִּ ֵחק בְּ ֶרְך ְנשַׂ ּדּור, ּוַבדֶּ ְגָרׁש ִעם ַהכַּ מִּ בַּ

 
 
טּוַח ַאֵחר!“  ָמקוֹם בָּ ָחִקים אוֹ בְּ שְׂ ִמְגַרׁש ַהמִּ ֵחק ַרק בְּ ר ְלשַׂ ְפִליָאה ְוָאְמָרה: ”ֻמתָּ יָטה ּבוֹ בִּ ָמר ִהבִּ תָּ

יָּד.“   ח אוֹתוֹ בַּ ּדּור. ֶאקַּ ח ֶאת ַהכַּ ְגָרׁש. ֲאִני ֶאקַּ מִּ ֵחק בַּ ס... ָנכוֹן,“ ָעָנה ָנָדב, ”ָאז ְנשַׂ ”אּופְּ

ית אוֹ  קִּ שַׂ ִביׁש. ַקח אוֹתוֹ בְּ ל ַלכְּ ְלגֵּ יָּד, הּוא ָעלּול ְלִהְתגַּ ּדּור בַּ ח ֶאת ַהכַּ קַּ ָמר. ”ִאם תִּ ל ַהּיוֹם!“ ָצֲחָקה תָּ ׁש ְמֻבְלבָּ ה ַממָּ ”ָנָדב, ַאתָּ

  
ב.“ ִתיק גַּ בְּ

ְגָרׁש.  ם ַלמִּ יָּבוֹא ִאתָּ ה ֵמָאִביָה שֶׁ שָׁ קְּ ית, ְוָתָמר בִּ קִּ ּדּור ְלשַׂ ָנָדב ִהְכִניס ֶאת ַהכַּ

כוִֹנית.“ מְּ ע בַּ ְגָרׁש ְקָצת ָרחוֹק. ִנסַּ ָמר, ”ֲאָבל ַהמִּ ל תָּ א שֶׁ ְמָחה,“ ָאַמר ַאבָּ שִׂ ”בְּ

כוִֹנּיוֹת.“   ין ַהמְּ ֵחק ּתוֶֹפֶסת בֵּ כוִֹנית,“ ָאַמר ָנָדב, ”ּבוִֹאי ְנשַׂ ָבִרים ַלמְּ ְך ַיְכִניס ֶאת ַהדְּ לָּ א שֶׁ ַאבָּ ”ַעד שֶׁ

ין ְמכוִֹנּיוֹת חוֹנוֹת.“    ֲחִקים בֵּ ְתאוֹם. לֹא ְמשַׂ כוִֹנּיוֹת ֲעלּוָלה ִלְנסַֹע פִּ ָמר, ”ַאַחת ַהמְּ ן!“ ָאְמָרה תָּ ְתאוֹם, ֶזה ְמֻסכָּ ”ָמה פִּ

ֶבת ְלָיְדָך?“   א, ֲאִני ְיכוָֹלה ָלשֶׁ ֲאָלה: ”ַאבָּ ָמר שָׁ כוִֹנית. תָּ ֵנס ַלמְּ ָלִדים ְלִהכָּ ׁש ֵמַהיְּ קֵּ ָמר בִּ ל תָּ א שֶׁ ַאבָּ

ִטיחּות.“   א בְּ סֵּ ֶבת ֵמָאחוֹר, ַעל כִּ ָהג. ֵהם ְצִריִכים ָלשֶׁ ֶבת ְלַיד ַהנַּ ן לֹא ְיכוִֹלים ָלשֶׁ ִגיל ַהגַּ ְתאוֹם?! ְיָלִדים בְּ ָנָדב ָצַחק: ”ָמה פִּ

ָמר. ׁש ָקרוֹב!“ ָעְנָתה תָּ ְגָרׁש ַממָּ ”ֲאָבל ַהמִּ

ִטיחּות.“   ָלֵלי ַהבְּ מֹר ַעל כְּ ִסיָעה ֲהִכי ְקָצָרה ָצִריְך ִלשְׁ נְּ ”ָאז ָמה?“ ָאַמר ָנָדב, ”גַּם בַּ

ָרה.  ּה, ֲאָבל לֹא ֶנְחגְּ לָּ ִטיחּות שֶׁ א ַהבְּ סֵּ ָבה ַעל כִּ ָמר ִהְתַישְּׁ תָּ

ַכְחתְּ ְלֵהָחֵגר!“  ֶלת ַהּיוֹם? שָׁ ּה ְוָאַמר: ”גַּם ַאתְּ ְמֻבְלבֶּ יט בָּ ָנָדב ִהבִּ

ָרה.   ָמר ְוֶנְחגְּ ֲאִני ׁשוַֹכַחת ַהּכֹל,“ ָצֲחָקה תָּ ֵחק, שֶׁ ְגָרׁש ּוְלשַׂ יַע ַלמִּ ְך רוָֹצה ְלַהגִּ ל כָּ ָבר כָּ ”אוֹי... ֲאִני כְּ

ְגָרׁש.  יעּו ַלמִּ א ִהגִּ ָמר ְוַאבָּ ָנָדב, תָּ

תוֶֹפֶסת.“   ֵחק בְּ ָמר, ”ֲאַנְחנּו ְיכוִֹלים ְלשַׂ ָחק,“ ָאְמָרה תָּ טּוַח ְלִמשְׂ ָמקוֹם בָּ ֲאַנְחנּו בְּ שֶׁ ו, כְּ ”ַעְכשָׁ

 

ָרִכים, ְוָאז  דְּ ִטיחּות בַּ ל בְּ ָלל ֶאָחד שֶׁ יד כְּ ָלִלים,“ ָאַמר ָנָדב. ”ִאם ֲאִני ּתוֵֹפס אוָֹתְך, ַאתְּ ְצִריָכה ְלַהגִּ ַחק ּתוֶֹפֶסת ֵיׁש כְּ ”גַּם ְלִמשְׂ

ְפִקיִדים.“ תַּ ִפים בַּ ִמְתַחלְּ

ְתּפֹס אוִֹתי...!“ ְתּפֹס אוִֹתי ְולֹא תִּ ָבר ִהְתַרֲחָקה ְוָצֲעָקה ֵאָליו: ”לֹא תִּ ָמר כְּ ר, תָּ בֵּ ָדב דִּ נָּ ַמן שֶׁ זְּ בַּ

ּפּור.  יבּו ַלסִּ לוֹם, ְיָלִדים. ַהְקשִׁ שָׁ

ִים   פַּ ִטיחּות – ַמֲחאּו כַּ ָלֵלי ַהבְּ ּפּור ׁשוְֹמִרים ַעל כְּ סִּ ָלִדים בַּ ַהיְּ ַעם שֶׁ ָכל פַּ בְּ

 
ַרְגַלִים  ָלִלים – ִרְקעּו בָּ מֹר ַעל ַאַחד ַהכְּ ֵהם ׁשוְֹכִחים ִלשְׁ ַעם שֶׁ ָכל פַּ בְּ

ּדּור.  ִביל ַהכַּ שְׁ ית בִּ קִּ ים, ּוְלָנָדב שַׂ ה ּוָמִגנִּ הוִֹסיפּו ְלָתָמר ַקְסדָּ
ָחִקים. שְׂ ִמְגַרׁש ַהמִּ ֲחִקים בְּ שַׂ מְּ ּיּור, ְוהוִֹסיפּו ְיָלִדים שֶׁ ִצְבעּו ֶאת ַהצִּ

ה זּוגוֹת ְיָלִדים.  ִלְפֵניֶכם ֲחִמשָּׁ
ִטיחּות. ָלֵלי בְּ וֵֹמר ַעל כְּ שּׁ ִעּגּול ֶאת ַהיֶֶּלד שֶׁ ָכל ֶצֶמד בְּ יפּו בְּ ַהקִּ

ע ֵעצוֹת: נּו ֵיׁש ַאְרבַּ לָּ ְלֶלָלה שֶׁ

יב, ָלֵתת ָיד, ַלְחצוֹת.  יט, ְלַהְקשִׁ ְלַהבִּ

דוִֹלים, מוֹ גְּ ִביׁש כְּ ִעם ֶלָלה ֶנְחֶצה ֶאת ַהכְּ

ָלִלים.  ל ַהכְּ י ֶלָלה ׁשוֶֹמֶרת ַעל כָּ כִּ

יָרה  נּו ׁשּוב ַמְזכִּ לָּ ֶלָלה שֶׁ
ַלְחּגֹר ֵהיֵטב ֶאת ַהֲחגוָֹרה. 

ב ְרגּוִעים,  ִטיחּות ֵנשֵׁ ב בְּ ַעל מוֹשַׁ
ָלִלים. ל ַהכְּ י ֶלָלה ׁשוֶֹמֶרת ַעל כָּ כִּ

יֵרי ֶלָלה שִׁ
(לפי מנגינת ”לכובע שלי 3 פינות“)


