ׁשה ְּבטוּ ָחה
יו ְֹצ ִאים ְל ֻח ְפ ָ
עמותת ”אור ירוק“ בשיתוף ערוץ הופ! מזמינים אתכם ליצור את כרזת הבטיחות של ילדי הגן.

כתבו את הסיסמא שלכם כאן:
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ֵש ַא ְר ַּבע ֵעצוֹת:
ׁש ָּלנוּ יׁ
ְל ֶל ָלה ֶ
ְל ַה ִּביטְ ,ל ַה ְקִׁשיבָ ,ל ֵתת יָדַ ,ל ְחצוֹת.
יש ְּכמוֹ ְּגדו ִֹלים,
ֶח ֶצה ֶאת ַה ְּכ ִב ׁ
ִעם ֶל ָלה נ ְ
ִּכי ֶל ָלה ׁשו ֶֹמ ֶרת ַעל ָּכל ַה ְּכ ָל ִלים.

הוראות:
• כיתבו סיסמא בנושא ”יוצאים לחופשה בטוחה“ במרכז הכרזה ,באותיות ברורות וגדולות )עד  10מילים(.
• 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  JPGבלבד 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:

ֻ ְּל ֶכם!
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כ ֶל ָלה,
ׁ
ָ
שלוֹ דֲ ,א ִני
ׁש.
אוֹ

ׁש ֵּי
ִעים ְמ
ָחה ֶ
ָּת ִמיד:
ָנ ָרה ֲה ִכי ְּבטוּ ֶל ָלה?
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ה,
ַש
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ב ְז ַמן ְנ ִסי ָעה ב ְז ַמן ַה ְּנ ִסי ָע קוֹם ָּבטוּ ַח ,ת ַה ַּכ ּדוּ ר ְּב ֵח ִרים,
ִ
ּ
מ
ׂאת ֶא
מא ַל ֲא
ִּ
ָ
ט
ב
ְ
ּ
ק
ֶ
ׂ ֵחק
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ְּב ֶ
ָ ,ל ֵש
ֻּד ְג ָ
ְל ַש
ֶּב ָעלוֹן
עוֹת ַה ְּפ ַנאיָ :מקוֹם ָּבטוּ ַח ְּכ ָל ִלים וְ ִנ ֵּתן מ ָּצעוֹת
ַה ֻּ
ר ַעל ַה
ר ּכֹב ְּב
ִּבְׁש
ְמיֻ ָחד
ִל ְ
מֹ
ַל ְּפ ִעי ֻליּ וֹת יד וּ ִב
ם ָּת ִמ
ָמ ִג ִּנים ,נוּ ִנ ְז ּכֹר ִלְׁש ְצ ָט ֵרף
ב ְּד ָר ִכי
ב ֶ
ׁש ֻּכ ָּל ה ֶא ְת ֶכם ְל ִה חוּ ת ַּ
ָחׁשוּ ַמ ְז ִמי ָנ
ְּכ ָל ֵלי ַה ְּב ִטי ְפׁשוֹת.
ֲא ִני מֹר ַעל
ַּב ֻח ֶ ,ל ָלה
וְ ִלְׁש
ַא ֲה ָבה
ְּב

ישוב:

ׁשה ְּבטוּ ָחה“.
כל ילד ,בעזרת בני משפחתו ,יציע סיסמא בנושא ”יו ְֹצ ִאים ְל ֻח ְפ ָ
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
הופ! www.hop.co.il
כל התמונות יוצגו בגלריה שבאתר .תמונות וכרזות נבחרות ישודרו בערוץ
הופ! במהלך החודשים יולי-אוגוסט במסגרת שידורי ”הקייטנה של הופ!“
ס
ובפרסומי ”אור ירוק“.
הורים יקרים,
הזכירו לילדים את כללי הבטיחות בדרכים והסבירו להם למה חשוב לציית לכללים .שמשו להם דוגמא
והקפידו גם אתם על הכללים.
עמותת ”אור ירוק“ היא עמותה פרטית הממומנת מאמצעים פרטיים ומתרומות .העמותה הוקמה בשנת
 1997ומטרתה 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.
ידי
”זה“ב בגן“ -גימלאים מתנדבים בגני הילדים בנושא בטיחות בדרכים ,היא תוכנית המופעלת על י
חלק
עמותת ”אור ירוק“ ותנועת של“מ – החברה למתנ“סים בשיתוף משרד החינוך .בתכנית לוקחים ק
 1,500מתנדבים בכל רחבי הארץ .התוכנית פועלת משנת תשס“ה.

לפרטים נוספים :עמותת ”אור ירוק“www.oryarok.org.il | 09-7776162 :
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ׁשם:
ֵ

יו ְֹצ ִאים
ׁשה
ְל ֻח ְפ ָ
ְּבטוּ ָחה

ׂ ִּקית ִּבְׁש ִביל ַה ַּכ ּדוּ ר.
ָדב ַש
הו ִֹסיפוּ ְל ָת ָמר ַק ְס ָּדה וּ ָמ ִג ִּנים ,וּ ְלנ ָ
ׂ ָח ִקים.
ׂ ֲח ִקים ְּב ִמ ְג ַרׁש ַה ִּמ ְש
ׁש ְּמ ַש
ִצ ְבעוּ ֶאת ַה ִּציּ וּ ר ,וְ הו ִֹסיפוּ יְ ָל ִדים ֶ

ׁשה ְּבטוּ ָחה
יו ְֹצ ִאים ְל ֻח ְפ ָ
ׁשלוֹם ,יְ ָל ִדיםַ .ה ְקִׁשיבוּ ַל ִּס ּפוּ ר.
ָ
ׁש ַה ְּי ָל ִדים ַּב ִּס ּפוּ ר ׁשו ְֹמ ִרים ַעל ְּכ ָל ֵלי ַה ְּב ִטיחוּ ת – ַמ ֲחאוּ ַּכ ַּפיִ ם
ְּב ָכל ַּפ ַעם ֶ
ׁש ֵהם ׁשו ְֹכ ִחים ִלְׁשמֹר ַעל ַא ַחד ַה ְּכ ָל ִלים – ִר ְקעוּ ָּב ַר ְג ַליִ ם
ְּב ָכל ַּפ ַעם ֶ
ַחד ַּב ַּגן וְ ַגם ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם.
ׂ ֵחק ְּבי ַ
ָדב וְ ָת ָמר או ֲֹה ִבים ְל ַש
נָ
ׂ ֵחק
ֵל ְך ְל ַש
ָדב” .נ ֵ
ֵש ִלי ַר ְעיוֹןָ “,א ַמר נ ָ
ׂ ֵחק ְּבתו ֶֹפ ֶסת” .יׁ
יפה ְל ַש
ׂ ֵחק ְּב ַכ ּדוּ ר ,וְ ָת ָמר ֶה ֱע ִד ָ
ָדב ָר ָצה ְל ַש
ַהיּ וֹם ֵהם ִנ ְפ ְּגׁשוּ ֵא ֶצל ָּת ָמר .נ ָ
ׂ ֵחק ְּבתו ֶֹפ ֶסת ַעל ַה ִּמ ְד ָר ָכה“.
ַּב ִּמ ְג ָרׁש ִעם ַה ַּכ ּדוּ ר ,וּ ַב ֶּד ֶר ְך ְנ ַש
ׂ ָח ִקים אוֹ ְּב ָמקוֹם ָּבטוּ ַח ַא ֵחר!“
ׂ ֵחק ַרק ְּב ִמ ְג ַרׁש ַה ִּמ ְש
”מ ָּתר ְל ַש
יאה וְ ָא ְמ ָרהֻ :
יטה ּבוֹ ִּב ְפ ִל ָ
ָּת ָמר ִה ִּב ָ
ׂ ֵחק ַּב ִּמ ְג ָרׁשֲ .א ִני ֶא ַּקח ֶאת ַה ַּכ ּדוּ רֶ .א ַּקח אוֹתוֹ ַּב ּיָד“.
”אז ְנ ַש
ָדבָ ,
”אוּ ְּפס ...נָכוֹןָ “,ענָה נ ָ
ׂ ִּקית אוֹ
ישַ .קח אוֹתוֹ ְּב ַש
”אם ִּת ַּקח ֶאת ַה ַּכ ּדוּ ר ַּב ּיָד ,הוּ א ָעלוּ ל ְל ִה ְת ַּג ְל ֵּגל ַל ְּכ ִב ׁ
ָדבַ ,א ָּתה ַמ ָּמׁש ְמ ֻב ְל ָּבל ַהיּ וֹם!“ ָצ ֲח ָקה ָּת ָמרִ .
”נ ָ
ְּב ִתיק ַּגב“.
ׁש ּיָבוֹא ִא ָּתם ַל ִּמ ְג ָרׁש.
יה ֶ
ׁשה ֵמ ָא ִב ָ
ׂ ִּקית ,וְ ָת ָמר ִּב ְּק ָ
ָדב ִה ְכ ִניס ֶאת ַה ַּכ ּדוּ ר ְל ַש
נָ
”א ָבל ַה ִּמ ְג ָרׁש ְק ָצת ָרחוֹקִ .נ ַּסע ַּב ְּמכו ִֹנית“.
ׁשל ָּת ָמרֲ ,
ׂ ְמ ָחהָ “,א ַמר ַא ָּבא ֶ
”ב ִש
ְּ
ׂ ֵחק ּתו ֶֹפ ֶסת ֵּבין ַה ְּמכו ִֹניּ וֹת“.
”בו ִֹאי ְנ ַש
ָדבּ ,
ַכ ִניס ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ַל ְּמכו ִֹניתָ “,א ַמר נ ָ
ׁש ָּל ְך י ְ
ׁש ַא ָּבא ֶ
”עד ֶ
ַ
ׂ ֲח ִקים ֵּבין ְמכו ִֹניּ וֹת חוֹנוֹת“.
”א ַחת ַה ְּמכו ִֹניּ וֹת ֲעלוּ ָלה ִל ְנס ַֹע ִּפ ְתאוֹם .לֹא ְמ ַש
”מה ִּפ ְתאוֹם ,זֶה ְמ ֻס ָּכן!“ ָא ְמ ָרה ָּת ָמרַ ,
ָ
ָד ָך?“
ׁש ֶבת ְלי ְ
”א ָּבאֲ ,א ִני יְ כו ָֹלה ָל ֶ
ׁש ֲא ָלהַ :
ׁשל ָּת ָמר ִּב ֵּקׁש ֵמ ַה ְּי ָל ִדים ְל ִה ָּכנֵס ַל ְּמכו ִֹניתָּ .ת ָמר ָ
ַא ָּבא ֶ
ׁש ֶבת ֵמ ָאחוֹרַ ,על ִּכ ֵּסא ְּב ִטיחוּ ת“.
יכים ָל ֶ
ַהגֵ .הם ְצ ִר ִ
ׁש ֶבת ְליַד ַה ּנ ָ
”מה ִּפ ְתאוֹם?! יְ ָל ִדים ְּב ִגיל ַה ַּגן לֹא יְ כו ִֹלים ָל ֶ
ָדב ָצ ַחקָ :
נָ

ׁשה זוּ גוֹת יְ ָל ִדים.
ֵיכם ֲח ִמ ָּ
ִל ְפנ ֶ
ׁשּׁשו ֵֹמר ַעל ְּכ ָל ֵלי ְּב ִטיחוּ ת.
ֶלד ֶ
ַה ִּקיפוּ ְּב ָכל ֶצ ֶמד ְּב ִע ּגוּ ל ֶאת ַה ּי ֶ

”א ָבל ַה ִּמ ְג ָרׁש ַמ ָּמׁש ָקרוֹב!“ ָע ְנ ָתה ָּת ָמר.
ֲ
יך ִלְׁשמֹר ַעל ְּכ ָל ֵלי ַה ְּב ִטיחוּ ת“.
יעה ֲה ִכי ְק ָצ ָרה ָצ ִר ְ
”גם ַּב ְּנ ִס ָ
ָדבַּ ,
”אז ָמה?“ ָא ַמר נ ָ
ָ
ֶח ְּג ָרה.
ׁש ָּל ּהֲ ,א ָבל לֹא נ ְ
ַש ָבה ַעל ִּכ ֵּסא ַה ְּב ִטיחוּ ת ֶ
ָּת ָמר ִה ְתיְּׁ
ׁש ַכ ְח ְּת ְל ֵה ָח ֵגר!“
”גם ַא ְּת ְמ ֻב ְל ֶּב ֶלת ַהיּ וֹם? ָ
ָדב ִה ִּביט ָּב ּה וְ ָא ַמרַּ :
נָ
ֶח ְּג ָרה.
ׁש ֲא ִני ׁשו ַֹכ ַחת ַה ּכֹלָ “,צ ֲח ָקה ָּת ָמר וְ נ ְ
ׂ ֵחקֶ ,
יע ַל ִּמ ְג ָרׁש וּ ְל ַש
”אוֹיֲ ...א ִני ְּכ ָבר ָּכל ָּכ ְך רו ָֹצה ְל ַה ִּג ַ
ָדבָּ ,ת ָמר וְ ַא ָּבא ִה ִּגיעוּ ַל ִּמ ְג ָרׁש.
נָ
ׂ ֵחק ְּבתו ֶֹפ ֶסת“.
ַחנוּ יְ כו ִֹלים ְל ַש
”אנ ְ
ׂ ָחקָ “,א ְמ ָרה ָּת ָמרֲ ,
ַחנוּ ְּב ָמקוֹם ָּבטוּ ַח ְל ִמ ְש
ׁש ֲאנ ְ
ׁשוְּ ,כ ֶ
”ע ְכ ָ
ַ

ׁשל ְּב ִטיחוּ ת ַּב ְּד ָר ִכים ,וְ ָאז
יכה ְל ַה ִּגיד ְּכ ָלל ֶא ָחד ֶ
”אם ֲא ִני ּתו ֵֹפס או ָֹת ְךַ ,א ְּת ְצ ִר ָ
ָדבִ .
ֵש ְּכ ָל ִליםָ “,א ַמר נ ָ
ׂ ַחק ּתו ֶֹפ ֶסת יׁ
”גם ְל ִמ ְש
ַּ
ידים“.
ִמ ְת ַח ְּל ִפים ַּב ַּת ְפ ִק ִ
ׁש ָּנ ָדב ִּד ֵּברָּ ,ת ָמר ְּכ ָבר ִה ְת ַר ֲח ָקה וְ ָצ ֲע ָקה ֵא ָליו” :לֹא ִּת ְת ּפֹס או ִֹתי וְ לֹא ִּת ְת ּפֹס או ִֹתי“!...
ַּב ְּז ַמן ֶ

ְל ֶל ָלה ֶ
ׁש ָּלנוּ יׁ
ֵש ַא ְר ַּבע ֵעצוֹת:
ְל ַה ִּביטְ ,ל ַה ְקִׁשיבָ ,ל ֵתת יָדַ ,ל ְחצוֹת.
ִעם ֶל ָלה נ ְ
ֶח ֶצה ֶאת ַה ְּכ ִב ׁ
יש ְּכמוֹ ְּגדו ִֹלים,
ִּכי ֶל ָלה ׁשו ֶֹמ ֶרת ַעל ָּכל ַה ְּכ ָל ִלים.

ירי ֶל ָלה
ִׁש ֵ
)לפי מנגינת ”לכובע שלי  3פינות“(

ירה
ׁש ָּלנוּ ׁשוּ ב ַמ ְז ִּכ ָ
ֶל ָלה ֶ
יטב ֶאת ַה ֲחגו ָֹרה.
ַל ְח ּגֹר ֵה ֵ
ֵשב ְרגוּ ִעים,
ׁ
ֹשב ְּב ִטיחוּ ת נ ֵ
ׁ
ַעל מו ַ
ִּכי ֶל ָלה ׁשו ֶֹמ ֶרת ַעל ָּכל ַה ְּכ ָל ִלים.

