
מקריאים את ”ללה לאבא“ פעילות בעקבות סיפור
ה ְלַאָבּא / מאת נטע סילוני לָ לֶ

ַהּיֹום ֵהַכְנִתּי ְלַאָבּא ֶשִׁלּי ֶלָלה. ֶשִׁתְּהֶיה לֹו ֶלָלה ִמֶשּּׁלֹו. ָלָמּה? ִבְּגַלל ָמה ֶשָׁקָּרה ַבֹּבֶּקר. ַאָבּא ִמֵהר ְמאֹוד 

ָלֲעבֹוָדה – הּוא ָאַמר ֶשֵׁיּׁש לֹו ְפִּגיָשׁה ֲחׁשּוָבה, ּוִבֵקּׁש ֶשִׁנְּזָדֵּרז. "ָנָדב, ָיֵעִלי," הּוא ָאַמר, "ּבֹואּו, ִנָכֵּנס 

ַלְמּכֹוִנית." ָיֵעִלי – ֲאחֹוִתי ַהְקַּטָנּה – ַוֲאִני ָצַעְדנּו ַאֲחָריו. ַאָבּא ָפַּתח ָלנּו ֶאת ַהֶדֶּלת ִמִכּּוּון ַהִמְּדָרָכה. ָיֵעִלי 

ִנְכְנָסה ִראׁשֹוָנה ְוִהְתַיְשָּׁבה ְבִּכֵסּא ַהְבִּטיחּות ֶשָׁלּּה, ַוֲאִני ִנְכַנְסִתּי ַאֲחֶריָה ְוִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ִכֵּסּא ַהְבִּטיחּות 

ֶשִׁלּי. ֲאִני ֶנְחַגְּרִתּי ִמָיּד – ֲאִני יֹוֵדַע ְלֵהָחֵגר ְלַבד. ַאָבּא ֶנְחַגּר ַגּם הּוא. "ַאָבּא," ָאַמְרִתּי. "ֵכּן, ָנָדִבי," ָעָנה 

ַאָבּא. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ ַמֶשּׁהּו?" ָשַׁאְלִתּי. "ִאם ַאָתּה ׁשֹוֵאל, ַכִּנְּרֶאה ָשַׁכְחִתּי..." ַאָבּא ִהִבּיט ִבּי ֶדֶּרְך ַהַמְּרָאה. 

"ָשַׁכְחָתּ ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי ַבֲּחגֹוַרת ַהְבִּטיחּות!" ָעִניִתי "אֹוי, ֶבֱּאֶמת? ֲאִני ַמָמּׁש ְמֻבְלָבּל ִלְפָעִמים," ִחֵיְּך ַאָבּא, 

ָיָצא ֵמַהְמּכֹוִנית ְוָחַגר ֶאת ָיֵעִלי. "ָמה ָהִייִתי עֹוֶשׂה ִבְּלָעֶדיָך..." הּוא הֹוִסיף. ְכֶּשִׁהַגְּענּו ַלַגּן ַאָבּא ָאַמר ׁשּוב: 

"ֲאִני ֹלא ֵמִבין ֵאיְך ָשַׁכְחִתּי ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי. ָכּל ַהָכּבֹוד ֶשַׁשְּׂמָתּ ֵלב, ָנָדִבי." הּוא ִנְפַרד ִמֶמִּנּי ִבְּנִשׁיָקה, ְוָהַלְך.  

ָרִציִתי ְלָהִכין ְלַאָבּא ַהְפָתָּעה. ֶלָלה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ְלַאָבּא ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות. ָכְּך ַאָבּא ִיְזֹכּר ָתִּמיד – ִבְּזַמן 

ְנִסיָעה ַבְּמּכֹוִנית: ְלַהְתִאים ִכֵּסּא ְבִּטיחּות, ְלֵהָחֵגר, ְלַהְזִכּיר ַלְיָּלִדים ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט ִבְּזַמן ַהְנִּסיָעה, ְוָלֵצאת 

ַרק ְלִכּוּון ַהִמְּדָרָכה. ְלַהְתִאים, ְלֵהָחֵגר, ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט, ָלֵצאת – ֶלָלה. ֵהַכְנִתּי ַמְדֵבָּקה ֶשׁל ֶלָלה, ַמָמּׁש 

ַמְקִסיָמה, ְוַשְׂמִתּי אֹוָתּה ְלַאָבּא ִמַתַּחת ַלָכִּרית. ַבֹּבֶּקר, ְכֶּשׁהּוא ִיְתעֹוֵרר, הּוא ִיְמָצא אֹוָתּה, ַוֲאִני ַאִגּיד לֹו 

ֶשְׁכַּדאי לֹו ְלַהְדִבּיק ֶאת ֶלָלה ְבָּמקֹום ּבֹוֵלט ַבְּמּכֹוִנית, ִבְּשִׁביל ִלְזֹכּר ָתִּמיד ֶאת ַהְכָּלִלים. 

דף צביעה- אפשר למצוא את הדף באתר ”אור ירוק“

 

   האם ילדים צריכים לשבת על כיסא בטיחות בכל פעם שהם נוסעים ברכב?
   האם אמא צריכה לשבת על כיסא בטיחות?

   האם חייבים תמיד לחגור חגורה?
   האם לילדי הגן מותר לשבת ליד הנהג?

   אם יושבים על כיסא בטיחות, עדיין חייבים להיחגר?
   האם ילדים חייבים לשבת בכיסא בטיחות ולהיחגר?

חידון
מזמינים את הילדים להניח את יד ימין על כתף שמאל (כמו חגורת בטיחות) בכל פעם שהתשובה היא "כן". 

ינואר | נסיעה בטוחה ינואר | נסיעה בטוחה
רקע

רוב הילדים נפגעים בתאונות דרכים כנוסעים ברכב (כ-75% מכלל הילדים הנפגעים בת"ד).
עפ"י החוק, במדינת ישראל חובה להושיב ילדים עד גיל 8 על מושב בטיחות, על פי משקל וגובה הילד. מושב הבטיחות מגן על 

הילדים במקרה של תאונה; חגורת הבטיחות המוצמדת למושב שומרת שהגוף יישאר צמוד למושב המכונית. ללא מושב בטיחות 
גם ילד במשקל של פיל קטן עלול לעוף באוויר.מחקרים לגבי האפקטיביות של מושבי בטיחות לילדים מצאו כי הם מפחיתים את 

חומרת הפגיעה במקרה של תאונה ב-54% בקרב ילדים בני שנה עד 4.
מושב בטיחות (בוסטר)

מושב בטיחות מסוג בוסטר מיועד לילדים שמשקלם יותר מ- 18 ק"ג וגובהם עד 145 ס"מ (גיל 9 שנים לערך). ילדים אלה 
צריכים לשבת במושב בטיחות מסוג בוסטר ולחגור חגורת אגן-כתף של הרכב. 

מתי יש לעבור ממושב בטיחות לבוסטר? 
   כאשר הילד שוקל יותר מ-18 ק"ג. 

   כאשר הכתפיים של הילד גבוהות יותר מהחריצים העליונים שמהן יוצאות רצועות מושב הבטיחות שלו. 
   כאשר אוזניו גבוהות יותר מגב מושב הבטיחות. 
מדוע מושב בטיחות בנוסף לחגורת הבטיחות?

לחגורת הבטיחות תפקיד חשוב בהגנה על האדם בזמן תאונה, אך הן מיועדות למבוגרים ואינן מתאימות לרוב הילדים שגובהם 
פחות מ-145 ס"מ. עד אז צריכים הילדים לנסוע ברכב כשהם יושבים על בוסטר וחגורים בחגורות הבטיחות של הרכב. תפקיד 
הבוסטר הוא להתאים בין חגורות הבטיחות ברכב לבין הילד, ובכך להגן עליו מפני פגיעות חמורות בזמן תאונת דרכים. פגיעות 

פנימיות חמורות נגרמו לילדים שהיו מעורבים בתאונה וישבו ללא בוסטר, משום שבגלל חוסר ההתאמה חגורת האגן הייתה 
מונחת להם על הבטן ולא על עצמות אגן הירכיים.  

המלצות לשימוש במושב בטיחות 
   על הילד להיחגר באמצעות חגורת אגן-כתף כשהוא יושב על הבוסטר. 

   יש להקפיד שחגורת האגן תמוקם על עצמות אגן הירכיים ולא על הבטן. 
   יש להקפיד שחגורת הכתף תגיע מעל כתפו של הילד ותעבור במרכז בית החזה שלו. 

   בשום מקרה אין לאפשר לילד להעביר את חגורת הכתף מאחורי גבו או מתחת לבית השחי. 
   הקפידו שהילד ישב על הבוסטר בצורה זקופה כשחגורת הבטיחות הדוקה לגופו. 

   אם ואין משענת ראש במושב הרכב שבו הילד יושב, רצוי להשתמש בבוסטר עם משענת גב. 
   זכרו: יש להקפיד על שימוש בחגורת בטיחות ו/או במושב בטיחות בכל נסיעה – בעיר ומחוץ לעיר, בנסיעה ארוכה 

ובנסיעה קצרה.
ירידה מהרכב

יש להקפיד שהכניסה לרכב והיציאה ממנו ייעשו רק מבעד לדלת הסמוכה למדרכה.

 

שרים שירים/ מילים: נטע סילוני

ְלֶלָלה ֶשָׁלּנּו ֵיׁש עֹוד ֵעָצה, 
ַלְחֹגּר ֵהיֵטב ֶאת ַהֲחגֹוָרה.

ַעל מֹוַשׁב ְבִּטיחּות ֵנֵשׁב ְרגּוִעים,
ִכּי ֶלָלה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָכּל ַהְכָּלִלים.

”האוטו שלנו“ בגרסה של ללהלפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות":

ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ָרחֹוק,
ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ַכֹּחק,

ֻכָּלּם ֲחגּוִרים ְבֶּהְתֵאם ַלְכָּלִלים,
2X .ִעם ֶלָלה ִנְהֶיה ְבּטּוִחים ַבְּדָּרִכים

| 24
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 24
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

خلفية:
يتعرض غالبية األطفال لإلصابة بحوادث الطرق حني يكونون مسافرين في السيارات )نحو %75 من األطفال املصابني بحوادث 

الطرق(. وفقا للقانون في البالد، يجب ان يجلس األطفال حتى جيل الثامنة في مقعد أمان مالئم لوزن وطول الطفل، يقوم 
مقعد األمان بحماية األطفال في حال وقوع احلوادث. كذلك، فإن حزام األمان املوجود في املقعد، يحافظ على بقاء جسم الطفل 
ملتصقا مبقعد السيارة. دون مقعد األمان، فإن الطفل مهما كان وزنه )ولو كان بوزن فيل صغير( من املمكن أن يطير في الهواء. 

وبحسب األبحاث التي أجريت بشأن موضوع فاعلية مقاعد األمان، فإن هذه املقاعد تقلل من خطورة اإلصابة في حاالت وقوع 
احلوادث، بنسبة تصل إلى %45، بني األطفال من جيل سنة حتى أربع سنوات.  

مقعد األمان )البوستير(
يعتبر مقعد األمان املرتفع )البوستير( مالئما لألطفال الذين يزيد وزن جسمهم عن 18 كغم، ويصل طولهم إلى 145 سم )حتى 

جيل 9 سنوات تقريبا(. يجب على هؤالء األطفال أن يجلسوا في مقعد األمان من نوع بوستير وأن يربطوا حزام األمان )حزام من 
اخلصر إلى الكتف( املوجود في املركبة. 

متى يجب االنتقال من مقعد أمان عادي إلى بوستير؟
    عندما يصبح وزن الطفل أكثر من 18 كغم. 

    عندما يصبح ارتفاع أكتاف الطفل أعلى من الفتحات العلوية التي تخرج منها األحزمة في مقعد األمان.
    عندما يصبح ارتفاع أذنيه أعلى من احلافة العليا ملقعد األمان.

ملاذا مقعد األمان باإلضافة حلزام األمان؟
يلعب حزام األمان دورا هاما في حماية الشخص عند وقوع احلوادث، لكنه مخصص لألشخاص البالغني، وال يالئم غالبية األطفال 
الذين يقل طولهم عن 145 سم. حتى ذلك احلني، يجب على األطفال السفر بالسيارات وهم يجلسون على مقعد األمان املرتفع 

ويربطون حزام األمان اخلاص باملركبة. وظيفة املقعد املرتفع هي املالءمة بني حزام األمان وجسم الطفل، وحمايته من التعرض 
لإلصابات اخلطيرة في حال وقوع احلوادث، وقد حصل كثيرا أن تعرض األطفال لإلصابات الباطنية اخلطيرة بحوادث الطرق، ألنهم 

كانوا يجلسون دون مقعد "بوستير"، وذلك ألنه نتيجة لعدم وجود البوستير، فإن اجلزء السفلي من احلزام، والذي من املفروض أن 
يلف منطقة اخلصر، كان يحيط مبنطقة البطن، وليس على عظام اخلاصرتني. 

نصائح بشأن استخدام مقعد األمان
    يجب ربط الطفل بحزام األمان )حزام خاصرة كتف( وهو جالس على مقعد أمان مرتفع )بوستير(.

    يجب االهتمام بأن يوضع حزام األمان على عظام اخلاصرة وليس على البطن. 
    يجب االهتمام بأن يكون اجلزء األعلى من احلزام قادما من أعلى الكتف، وأن مير من وسط الصدر. 

    ال يجوز بأي حال من األحوال، السماح للطفل بتمرير حزام األمان من خلف ظهره أو من حتت اإلبط. 
    اهتموا بأن يجلس الطفل على البوستير وهو منتصب القامة، وبأن يكون احلزام مشدودا على جسمه. 

    إذا لم يكن هنالك متكأ للرأس في مقعد السيارة، فمن املستحسن استخدام البوستير املزود مبتكأ للظهر. 
تذكروا: يجب االهتمام باستخدام حزام األمان و/أو مقعد األمان في كل سفرية – داخل البلدة وخارجها، في السفرات 

الطويلة والقصيرة. النزول من املركبة
يجب االهتمام بأن يكون ركوب السيارة والنزول منها من الباب القريب من الرصيف. 

نغني أغنيات/  كلمات: نيطع سيلوني

أّن على السيارة ان تسير بسالم  تذكّرنا ليلى دائًما بحرص واهتمام    
وننطلق بالسّيارة بأمان نربط جّيًدا حزام األمان     

ونربط ا حولنا حزام األمان  جنلس بهدوء على مقعد األمان   
نحن سنكون مثلها محمّيني وآمنني وألّن ليلى حتافظ على القوانني  

 

كانون الثاني/ السفر اآلمن

מקריאים את ”ללה לאבא“ פעילות בעקבות סיפור
ה ְלַאָבּא / מאת נטע סילוני לָ לֶ

ַהּיֹום ֵהַכְנִתּי ְלַאָבּא ֶשִׁלּי ֶלָלה. ֶשִׁתְּהֶיה לֹו ֶלָלה ִמֶשּּׁלֹו. ָלָמּה? ִבְּגַלל ָמה ֶשָׁקָּרה ַבֹּבֶּקר. ַאָבּא ִמֵהר ְמאֹוד 

ָלֲעבֹוָדה – הּוא ָאַמר ֶשֵׁיּׁש לֹו ְפִּגיָשׁה ֲחׁשּוָבה, ּוִבֵקּׁש ֶשִׁנְּזָדֵּרז. "ָנָדב, ָיֵעִלי," הּוא ָאַמר, "ּבֹואּו, ִנָכֵּנס 

ַלְמּכֹוִנית." ָיֵעִלי – ֲאחֹוִתי ַהְקַּטָנּה – ַוֲאִני ָצַעְדנּו ַאֲחָריו. ַאָבּא ָפַּתח ָלנּו ֶאת ַהֶדֶּלת ִמִכּּוּון ַהִמְּדָרָכה. ָיֵעִלי 

ִנְכְנָסה ִראׁשֹוָנה ְוִהְתַיְשָּׁבה ְבִּכֵסּא ַהְבִּטיחּות ֶשָׁלּּה, ַוֲאִני ִנְכַנְסִתּי ַאֲחֶריָה ְוִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ִכֵּסּא ַהְבִּטיחּות 

ֶשִׁלּי. ֲאִני ֶנְחַגְּרִתּי ִמָיּד – ֲאִני יֹוֵדַע ְלֵהָחֵגר ְלַבד. ַאָבּא ֶנְחַגּר ַגּם הּוא. "ַאָבּא," ָאַמְרִתּי. "ֵכּן, ָנָדִבי," ָעָנה 

ַאָבּא. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ ַמֶשּׁהּו?" ָשַׁאְלִתּי. "ִאם ַאָתּה ׁשֹוֵאל, ַכִּנְּרֶאה ָשַׁכְחִתּי..." ַאָבּא ִהִבּיט ִבּי ֶדֶּרְך ַהַמְּרָאה. 

"ָשַׁכְחָתּ ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי ַבֲּחגֹוַרת ַהְבִּטיחּות!" ָעִניִתי "אֹוי, ֶבֱּאֶמת? ֲאִני ַמָמּׁש ְמֻבְלָבּל ִלְפָעִמים," ִחֵיְּך ַאָבּא, 

ָיָצא ֵמַהְמּכֹוִנית ְוָחַגר ֶאת ָיֵעִלי. "ָמה ָהִייִתי עֹוֶשׂה ִבְּלָעֶדיָך..." הּוא הֹוִסיף. ְכֶּשִׁהַגְּענּו ַלַגּן ַאָבּא ָאַמר ׁשּוב: 

"ֲאִני ֹלא ֵמִבין ֵאיְך ָשַׁכְחִתּי ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי. ָכּל ַהָכּבֹוד ֶשַׁשְּׂמָתּ ֵלב, ָנָדִבי." הּוא ִנְפַרד ִמֶמִּנּי ִבְּנִשׁיָקה, ְוָהַלְך.  

ָרִציִתי ְלָהִכין ְלַאָבּא ַהְפָתָּעה. ֶלָלה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ְלַאָבּא ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות. ָכְּך ַאָבּא ִיְזֹכּר ָתִּמיד – ִבְּזַמן 

ְנִסיָעה ַבְּמּכֹוִנית: ְלַהְתִאים ִכֵּסּא ְבִּטיחּות, ְלֵהָחֵגר, ְלַהְזִכּיר ַלְיָּלִדים ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט ִבְּזַמן ַהְנִּסיָעה, ְוָלֵצאת 

ַרק ְלִכּוּון ַהִמְּדָרָכה. ְלַהְתִאים, ְלֵהָחֵגר, ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט, ָלֵצאת – ֶלָלה. ֵהַכְנִתּי ַמְדֵבָּקה ֶשׁל ֶלָלה, ַמָמּׁש 

ַמְקִסיָמה, ְוַשְׂמִתּי אֹוָתּה ְלַאָבּא ִמַתַּחת ַלָכִּרית. ַבֹּבֶּקר, ְכֶּשׁהּוא ִיְתעֹוֵרר, הּוא ִיְמָצא אֹוָתּה, ַוֲאִני ַאִגּיד לֹו 

ֶשְׁכַּדאי לֹו ְלַהְדִבּיק ֶאת ֶלָלה ְבָּמקֹום ּבֹוֵלט ַבְּמּכֹוִנית, ִבְּשִׁביל ִלְזֹכּר ָתִּמיד ֶאת ַהְכָּלִלים. 

דף צביעה- אפשר למצוא את הדף באתר ”אור ירוק“

 

   האם ילדים צריכים לשבת על כיסא בטיחות בכל פעם שהם נוסעים ברכב?
   האם אמא צריכה לשבת על כיסא בטיחות?

   האם חייבים תמיד לחגור חגורה?
   האם לילדי הגן מותר לשבת ליד הנהג?

   אם יושבים על כיסא בטיחות, עדיין חייבים להיחגר?
   האם ילדים חייבים לשבת בכיסא בטיחות ולהיחגר?

חידון
מזמינים את הילדים להניח את יד ימין על כתף שמאל (כמו חגורת בטיחות) בכל פעם שהתשובה היא "כן". 

ינואר | נסיעה בטוחה ינואר | נסיעה בטוחה
רקע

רוב הילדים נפגעים בתאונות דרכים כנוסעים ברכב (כ-75% מכלל הילדים הנפגעים בת"ד).
עפ"י החוק, במדינת ישראל חובה להושיב ילדים עד גיל 8 על מושב בטיחות, על פי משקל וגובה הילד. מושב הבטיחות מגן על 

הילדים במקרה של תאונה; חגורת הבטיחות המוצמדת למושב שומרת שהגוף יישאר צמוד למושב המכונית. ללא מושב בטיחות 
גם ילד במשקל של פיל קטן עלול לעוף באוויר.מחקרים לגבי האפקטיביות של מושבי בטיחות לילדים מצאו כי הם מפחיתים את 

חומרת הפגיעה במקרה של תאונה ב-54% בקרב ילדים בני שנה עד 4.
מושב בטיחות (בוסטר)

מושב בטיחות מסוג בוסטר מיועד לילדים שמשקלם יותר מ- 18 ק"ג וגובהם עד 145 ס"מ (גיל 9 שנים לערך). ילדים אלה 
צריכים לשבת במושב בטיחות מסוג בוסטר ולחגור חגורת אגן-כתף של הרכב. 

מתי יש לעבור ממושב בטיחות לבוסטר? 
   כאשר הילד שוקל יותר מ-18 ק"ג. 

   כאשר הכתפיים של הילד גבוהות יותר מהחריצים העליונים שמהן יוצאות רצועות מושב הבטיחות שלו. 
   כאשר אוזניו גבוהות יותר מגב מושב הבטיחות. 
מדוע מושב בטיחות בנוסף לחגורת הבטיחות?

לחגורת הבטיחות תפקיד חשוב בהגנה על האדם בזמן תאונה, אך הן מיועדות למבוגרים ואינן מתאימות לרוב הילדים שגובהם 
פחות מ-145 ס"מ. עד אז צריכים הילדים לנסוע ברכב כשהם יושבים על בוסטר וחגורים בחגורות הבטיחות של הרכב. תפקיד 
הבוסטר הוא להתאים בין חגורות הבטיחות ברכב לבין הילד, ובכך להגן עליו מפני פגיעות חמורות בזמן תאונת דרכים. פגיעות 

פנימיות חמורות נגרמו לילדים שהיו מעורבים בתאונה וישבו ללא בוסטר, משום שבגלל חוסר ההתאמה חגורת האגן הייתה 
מונחת להם על הבטן ולא על עצמות אגן הירכיים.  

המלצות לשימוש במושב בטיחות 
   על הילד להיחגר באמצעות חגורת אגן-כתף כשהוא יושב על הבוסטר. 

   יש להקפיד שחגורת האגן תמוקם על עצמות אגן הירכיים ולא על הבטן. 
   יש להקפיד שחגורת הכתף תגיע מעל כתפו של הילד ותעבור במרכז בית החזה שלו. 

   בשום מקרה אין לאפשר לילד להעביר את חגורת הכתף מאחורי גבו או מתחת לבית השחי. 
   הקפידו שהילד ישב על הבוסטר בצורה זקופה כשחגורת הבטיחות הדוקה לגופו. 

   אם ואין משענת ראש במושב הרכב שבו הילד יושב, רצוי להשתמש בבוסטר עם משענת גב. 
   זכרו: יש להקפיד על שימוש בחגורת בטיחות ו/או במושב בטיחות בכל נסיעה – בעיר ומחוץ לעיר, בנסיעה ארוכה 

ובנסיעה קצרה.
ירידה מהרכב

יש להקפיד שהכניסה לרכב והיציאה ממנו ייעשו רק מבעד לדלת הסמוכה למדרכה.

 

שרים שירים/ מילים: נטע סילוני

ְלֶלָלה ֶשָׁלּנּו ֵיׁש עֹוד ֵעָצה, 
ַלְחֹגּר ֵהיֵטב ֶאת ַהֲחגֹוָרה.

ַעל מֹוַשׁב ְבִּטיחּות ֵנֵשׁב ְרגּוִעים,
ִכּי ֶלָלה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָכּל ַהְכָּלִלים.

”האוטו שלנו“ בגרסה של ללהלפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות":

ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ָרחֹוק,
ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ַכֹּחק,

ֻכָּלּם ֲחגּוִרים ְבֶּהְתֵאם ַלְכָּלִלים,
2X .ִעם ֶלָלה ִנְהֶיה ְבּטּוִחים ַבְּדָּרִכים
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מקריאים את ”ללה לאבא“ פעילות בעקבות סיפור
ה ְלַאָבּא / מאת נטע סילוני לָ לֶ

ַהּיֹום ֵהַכְנִתּי ְלַאָבּא ֶשִׁלּי ֶלָלה. ֶשִׁתְּהֶיה לֹו ֶלָלה ִמֶשּּׁלֹו. ָלָמּה? ִבְּגַלל ָמה ֶשָׁקָּרה ַבֹּבֶּקר. ַאָבּא ִמֵהר ְמאֹוד 

ָלֲעבֹוָדה – הּוא ָאַמר ֶשֵׁיּׁש לֹו ְפִּגיָשׁה ֲחׁשּוָבה, ּוִבֵקּׁש ֶשִׁנְּזָדֵּרז. "ָנָדב, ָיֵעִלי," הּוא ָאַמר, "ּבֹואּו, ִנָכֵּנס 

ַלְמּכֹוִנית." ָיֵעִלי – ֲאחֹוִתי ַהְקַּטָנּה – ַוֲאִני ָצַעְדנּו ַאֲחָריו. ַאָבּא ָפַּתח ָלנּו ֶאת ַהֶדֶּלת ִמִכּּוּון ַהִמְּדָרָכה. ָיֵעִלי 

ִנְכְנָסה ִראׁשֹוָנה ְוִהְתַיְשָּׁבה ְבִּכֵסּא ַהְבִּטיחּות ֶשָׁלּּה, ַוֲאִני ִנְכַנְסִתּי ַאֲחֶריָה ְוִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ִכֵּסּא ַהְבִּטיחּות 

ֶשִׁלּי. ֲאִני ֶנְחַגְּרִתּי ִמָיּד – ֲאִני יֹוֵדַע ְלֵהָחֵגר ְלַבד. ַאָבּא ֶנְחַגּר ַגּם הּוא. "ַאָבּא," ָאַמְרִתּי. "ֵכּן, ָנָדִבי," ָעָנה 

ַאָבּא. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ ַמֶשּׁהּו?" ָשַׁאְלִתּי. "ִאם ַאָתּה ׁשֹוֵאל, ַכִּנְּרֶאה ָשַׁכְחִתּי..." ַאָבּא ִהִבּיט ִבּי ֶדֶּרְך ַהַמְּרָאה. 

"ָשַׁכְחָתּ ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי ַבֲּחגֹוַרת ַהְבִּטיחּות!" ָעִניִתי "אֹוי, ֶבֱּאֶמת? ֲאִני ַמָמּׁש ְמֻבְלָבּל ִלְפָעִמים," ִחֵיְּך ַאָבּא, 

ָיָצא ֵמַהְמּכֹוִנית ְוָחַגר ֶאת ָיֵעִלי. "ָמה ָהִייִתי עֹוֶשׂה ִבְּלָעֶדיָך..." הּוא הֹוִסיף. ְכֶּשִׁהַגְּענּו ַלַגּן ַאָבּא ָאַמר ׁשּוב: 

"ֲאִני ֹלא ֵמִבין ֵאיְך ָשַׁכְחִתּי ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי. ָכּל ַהָכּבֹוד ֶשַׁשְּׂמָתּ ֵלב, ָנָדִבי." הּוא ִנְפַרד ִמֶמִּנּי ִבְּנִשׁיָקה, ְוָהַלְך.  

ָרִציִתי ְלָהִכין ְלַאָבּא ַהְפָתָּעה. ֶלָלה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ְלַאָבּא ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות. ָכְּך ַאָבּא ִיְזֹכּר ָתִּמיד – ִבְּזַמן 

ְנִסיָעה ַבְּמּכֹוִנית: ְלַהְתִאים ִכֵּסּא ְבִּטיחּות, ְלֵהָחֵגר, ְלַהְזִכּיר ַלְיָּלִדים ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט ִבְּזַמן ַהְנִּסיָעה, ְוָלֵצאת 

ַרק ְלִכּוּון ַהִמְּדָרָכה. ְלַהְתִאים, ְלֵהָחֵגר, ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט, ָלֵצאת – ֶלָלה. ֵהַכְנִתּי ַמְדֵבָּקה ֶשׁל ֶלָלה, ַמָמּׁש 

ַמְקִסיָמה, ְוַשְׂמִתּי אֹוָתּה ְלַאָבּא ִמַתַּחת ַלָכִּרית. ַבֹּבֶּקר, ְכֶּשׁהּוא ִיְתעֹוֵרר, הּוא ִיְמָצא אֹוָתּה, ַוֲאִני ַאִגּיד לֹו 

ֶשְׁכַּדאי לֹו ְלַהְדִבּיק ֶאת ֶלָלה ְבָּמקֹום ּבֹוֵלט ַבְּמּכֹוִנית, ִבְּשִׁביל ִלְזֹכּר ָתִּמיד ֶאת ַהְכָּלִלים. 

דף צביעה- אפשר למצוא את הדף באתר ”אור ירוק“

 

   האם ילדים צריכים לשבת על כיסא בטיחות בכל פעם שהם נוסעים ברכב?
   האם אמא צריכה לשבת על כיסא בטיחות?

   האם חייבים תמיד לחגור חגורה?
   האם לילדי הגן מותר לשבת ליד הנהג?

   אם יושבים על כיסא בטיחות, עדיין חייבים להיחגר?
   האם ילדים חייבים לשבת בכיסא בטיחות ולהיחגר?

חידון
מזמינים את הילדים להניח את יד ימין על כתף שמאל (כמו חגורת בטיחות) בכל פעם שהתשובה היא "כן". 

ינואר | נסיעה בטוחה ינואר | נסיעה בטוחה
רקע

רוב הילדים נפגעים בתאונות דרכים כנוסעים ברכב (כ-75% מכלל הילדים הנפגעים בת"ד).
עפ"י החוק, במדינת ישראל חובה להושיב ילדים עד גיל 8 על מושב בטיחות, על פי משקל וגובה הילד. מושב הבטיחות מגן על 

הילדים במקרה של תאונה; חגורת הבטיחות המוצמדת למושב שומרת שהגוף יישאר צמוד למושב המכונית. ללא מושב בטיחות 
גם ילד במשקל של פיל קטן עלול לעוף באוויר.מחקרים לגבי האפקטיביות של מושבי בטיחות לילדים מצאו כי הם מפחיתים את 

חומרת הפגיעה במקרה של תאונה ב-54% בקרב ילדים בני שנה עד 4.
מושב בטיחות (בוסטר)

מושב בטיחות מסוג בוסטר מיועד לילדים שמשקלם יותר מ- 18 ק"ג וגובהם עד 145 ס"מ (גיל 9 שנים לערך). ילדים אלה 
צריכים לשבת במושב בטיחות מסוג בוסטר ולחגור חגורת אגן-כתף של הרכב. 

מתי יש לעבור ממושב בטיחות לבוסטר? 
   כאשר הילד שוקל יותר מ-18 ק"ג. 

   כאשר הכתפיים של הילד גבוהות יותר מהחריצים העליונים שמהן יוצאות רצועות מושב הבטיחות שלו. 
   כאשר אוזניו גבוהות יותר מגב מושב הבטיחות. 
מדוע מושב בטיחות בנוסף לחגורת הבטיחות?

לחגורת הבטיחות תפקיד חשוב בהגנה על האדם בזמן תאונה, אך הן מיועדות למבוגרים ואינן מתאימות לרוב הילדים שגובהם 
פחות מ-145 ס"מ. עד אז צריכים הילדים לנסוע ברכב כשהם יושבים על בוסטר וחגורים בחגורות הבטיחות של הרכב. תפקיד 
הבוסטר הוא להתאים בין חגורות הבטיחות ברכב לבין הילד, ובכך להגן עליו מפני פגיעות חמורות בזמן תאונת דרכים. פגיעות 

פנימיות חמורות נגרמו לילדים שהיו מעורבים בתאונה וישבו ללא בוסטר, משום שבגלל חוסר ההתאמה חגורת האגן הייתה 
מונחת להם על הבטן ולא על עצמות אגן הירכיים.  

המלצות לשימוש במושב בטיחות 
   על הילד להיחגר באמצעות חגורת אגן-כתף כשהוא יושב על הבוסטר. 

   יש להקפיד שחגורת האגן תמוקם על עצמות אגן הירכיים ולא על הבטן. 
   יש להקפיד שחגורת הכתף תגיע מעל כתפו של הילד ותעבור במרכז בית החזה שלו. 

   בשום מקרה אין לאפשר לילד להעביר את חגורת הכתף מאחורי גבו או מתחת לבית השחי. 
   הקפידו שהילד ישב על הבוסטר בצורה זקופה כשחגורת הבטיחות הדוקה לגופו. 

   אם ואין משענת ראש במושב הרכב שבו הילד יושב, רצוי להשתמש בבוסטר עם משענת גב. 
   זכרו: יש להקפיד על שימוש בחגורת בטיחות ו/או במושב בטיחות בכל נסיעה – בעיר ומחוץ לעיר, בנסיעה ארוכה 

ובנסיעה קצרה.
ירידה מהרכב

יש להקפיד שהכניסה לרכב והיציאה ממנו ייעשו רק מבעד לדלת הסמוכה למדרכה.

 

שרים שירים/ מילים: נטע סילוני

ְלֶלָלה ֶשָׁלּנּו ֵיׁש עֹוד ֵעָצה, 
ַלְחֹגּר ֵהיֵטב ֶאת ַהֲחגֹוָרה.

ַעל מֹוַשׁב ְבִּטיחּות ֵנֵשׁב ְרגּוִעים,
ִכּי ֶלָלה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָכּל ַהְכָּלִלים.

”האוטו שלנו“ בגרסה של ללהלפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות":

ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ָרחֹוק,
ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ַכֹּחק,

ֻכָּלּם ֲחגּוִרים ְבֶּהְתֵאם ַלְכָּלִלים,
2X .ִעם ֶלָלה ִנְהֶיה ְבּטּוִחים ַבְּדָּרִכים
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                    فعاليات ما بعد سرد القصة نقوم بقراءة قصة "ليلى للبابا"

ليلى للبابا / بقلم نيطع سيلوني

        اليوم، صنعت دمية "ليلى" لوالدي، لتكون لديه "ليلى" خاصة به. ملاذا؟ بسبب ما حصل معي في الصباح، فقد 
        كان أبي مستعجال جدا للذهاب إلى العمل، قال إن لديه اجتماعا هاما وطلب منا أن نُسرع. قال البابا: "نزار، وسلمى، 

        هيا ندخل إلى السيارة". مشينا أنا وسلمى، أختي الصغيرة، وراء أبي. فتح لنا أبي الباب من جهة الرصيف. دخلت 
        سلمى أوال وجَلَست في كرسي األمان اخلاص بها، ثم دخلت أنا بعدها وجلست في كرسي األمان اخلاص بي، قمت 

        بربط حزام األمان على الفور، فأنا أعرف أن أربطه وحدي، كذلك ربط أبي حزام األمان. قلت له: "بابا" فأجابني: "نعم 
        يا حبيبي؟" سألته: "ألم تنس شيئا؟" نظر إلى أبي في املرآة وقال: "ما دمت تسأل، فيبدو أنني نسيت شيئا ما". 
        أجبته: "لقد نسيت ربط حزام األمان اخلاص بسلمى"! ابتسم أبي وقال: "آآآه صحيح... يبدو أنني أرتبك أحيانا"، 

        ثم خرج من السيارة وقام بربط سلمى بحزام األمان وقال مرة أخرى: "ماذا كنت سأفعل من دونك يا نزار؟". عندما 
        وصلنا إلى الروضة، قال أبي مرة أخرى: "ال أعرف كيف نسيت أن أربط سلمى بحزام األمان، كل االحترام ألنك 

        انتبهت يا نزار"، ودّعني بقبلة وذهب. أردت أن أجهز مفاجئة للبابا: ليلى، ليلى ستذكر البابا بقواعد األمان واحلذر، 
ـُذكر األطفال أن  ـَربط حزام األمان، ن ـُالئم كرسي األمان، ن         هكذا، سيتذكر البابا دائما عند السفر بالسيارة: ن

ـَنزل – ليلى.  ـُالئم، لنربط،  لنتذكّر، ون ـَنزل من السيارة من جهة الرصيف فقط. ن         يجلسوا بهدوء خالل السفر، ون
        أعددت للبابا ملصقة جميلة جدا عليها صورة ليلى، ووضعتها حتت وسادته. في الصباح، عندما

        يستيقظ، سيجدها، وأنا سأقول له أن من األفضل له أن يلصقها في مكان بارز في السيارة، ليتذكر بشكل دائم
        قواعد األمان. 

لغز          
اطلبوا من األطفال وضع يدهم اليمنى على الكتف األيسر )مثل حزام األمان( في كل مرة تكون اإلجابة فيها "نعم".

    هل يجب على األطفال اجللوس في مقعد األمان في كل مرة يسافرون بها في السيارة؟
    هل يجب على املاما أن جتلس في مقعد األمان؟

    هل يجب علينا دائما ربط حزام األمان؟
    هل مسموح للطفل بعمر الروضة أن يجلس بجانب السائق؟

    إذا كنا جنلس في مقعد األمان، هل يجب أيضا ربط حزام األمان؟
    هل يجب على األطفال اجللوس في مقعد األمان وربط حزام األمان؟

كانون الثاني/ السفر اآلمن
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מקריאים את ”ללה לאבא“ פעילות בעקבות סיפור
ה ְלַאָבּא / מאת נטע סילוני לָ לֶ

ַהּיֹום ֵהַכְנִתּי ְלַאָבּא ֶשִׁלּי ֶלָלה. ֶשִׁתְּהֶיה לֹו ֶלָלה ִמֶשּּׁלֹו. ָלָמּה? ִבְּגַלל ָמה ֶשָׁקָּרה ַבֹּבֶּקר. ַאָבּא ִמֵהר ְמאֹוד 

ָלֲעבֹוָדה – הּוא ָאַמר ֶשֵׁיּׁש לֹו ְפִּגיָשׁה ֲחׁשּוָבה, ּוִבֵקּׁש ֶשִׁנְּזָדֵּרז. "ָנָדב, ָיֵעִלי," הּוא ָאַמר, "ּבֹואּו, ִנָכֵּנס 

ַלְמּכֹוִנית." ָיֵעִלי – ֲאחֹוִתי ַהְקַּטָנּה – ַוֲאִני ָצַעְדנּו ַאֲחָריו. ַאָבּא ָפַּתח ָלנּו ֶאת ַהֶדֶּלת ִמִכּּוּון ַהִמְּדָרָכה. ָיֵעִלי 

ִנְכְנָסה ִראׁשֹוָנה ְוִהְתַיְשָּׁבה ְבִּכֵסּא ַהְבִּטיחּות ֶשָׁלּּה, ַוֲאִני ִנְכַנְסִתּי ַאֲחֶריָה ְוִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ִכֵּסּא ַהְבִּטיחּות 

ֶשִׁלּי. ֲאִני ֶנְחַגְּרִתּי ִמָיּד – ֲאִני יֹוֵדַע ְלֵהָחֵגר ְלַבד. ַאָבּא ֶנְחַגּר ַגּם הּוא. "ַאָבּא," ָאַמְרִתּי. "ֵכּן, ָנָדִבי," ָעָנה 

ַאָבּא. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ ַמֶשּׁהּו?" ָשַׁאְלִתּי. "ִאם ַאָתּה ׁשֹוֵאל, ַכִּנְּרֶאה ָשַׁכְחִתּי..." ַאָבּא ִהִבּיט ִבּי ֶדֶּרְך ַהַמְּרָאה. 

"ָשַׁכְחָתּ ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי ַבֲּחגֹוַרת ַהְבִּטיחּות!" ָעִניִתי "אֹוי, ֶבֱּאֶמת? ֲאִני ַמָמּׁש ְמֻבְלָבּל ִלְפָעִמים," ִחֵיְּך ַאָבּא, 

ָיָצא ֵמַהְמּכֹוִנית ְוָחַגר ֶאת ָיֵעִלי. "ָמה ָהִייִתי עֹוֶשׂה ִבְּלָעֶדיָך..." הּוא הֹוִסיף. ְכֶּשִׁהַגְּענּו ַלַגּן ַאָבּא ָאַמר ׁשּוב: 

"ֲאִני ֹלא ֵמִבין ֵאיְך ָשַׁכְחִתּי ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי. ָכּל ַהָכּבֹוד ֶשַׁשְּׂמָתּ ֵלב, ָנָדִבי." הּוא ִנְפַרד ִמֶמִּנּי ִבְּנִשׁיָקה, ְוָהַלְך.  

ָרִציִתי ְלָהִכין ְלַאָבּא ַהְפָתָּעה. ֶלָלה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ְלַאָבּא ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות. ָכְּך ַאָבּא ִיְזֹכּר ָתִּמיד – ִבְּזַמן 

ְנִסיָעה ַבְּמּכֹוִנית: ְלַהְתִאים ִכֵּסּא ְבִּטיחּות, ְלֵהָחֵגר, ְלַהְזִכּיר ַלְיָּלִדים ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט ִבְּזַמן ַהְנִּסיָעה, ְוָלֵצאת 

ַרק ְלִכּוּון ַהִמְּדָרָכה. ְלַהְתִאים, ְלֵהָחֵגר, ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט, ָלֵצאת – ֶלָלה. ֵהַכְנִתּי ַמְדֵבָּקה ֶשׁל ֶלָלה, ַמָמּׁש 

ַמְקִסיָמה, ְוַשְׂמִתּי אֹוָתּה ְלַאָבּא ִמַתַּחת ַלָכִּרית. ַבֹּבֶּקר, ְכֶּשׁהּוא ִיְתעֹוֵרר, הּוא ִיְמָצא אֹוָתּה, ַוֲאִני ַאִגּיד לֹו 

ֶשְׁכַּדאי לֹו ְלַהְדִבּיק ֶאת ֶלָלה ְבָּמקֹום ּבֹוֵלט ַבְּמּכֹוִנית, ִבְּשִׁביל ִלְזֹכּר ָתִּמיד ֶאת ַהְכָּלִלים. 

דף צביעה- אפשר למצוא את הדף באתר ”אור ירוק“

 

   האם ילדים צריכים לשבת על כיסא בטיחות בכל פעם שהם נוסעים ברכב?
   האם אמא צריכה לשבת על כיסא בטיחות?

   האם חייבים תמיד לחגור חגורה?
   האם לילדי הגן מותר לשבת ליד הנהג?

   אם יושבים על כיסא בטיחות, עדיין חייבים להיחגר?
   האם ילדים חייבים לשבת בכיסא בטיחות ולהיחגר?

חידון
מזמינים את הילדים להניח את יד ימין על כתף שמאל (כמו חגורת בטיחות) בכל פעם שהתשובה היא "כן". 
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רקע

רוב הילדים נפגעים בתאונות דרכים כנוסעים ברכב (כ-75% מכלל הילדים הנפגעים בת"ד).
עפ"י החוק, במדינת ישראל חובה להושיב ילדים עד גיל 8 על מושב בטיחות, על פי משקל וגובה הילד. מושב הבטיחות מגן על 

הילדים במקרה של תאונה; חגורת הבטיחות המוצמדת למושב שומרת שהגוף יישאר צמוד למושב המכונית. ללא מושב בטיחות 
גם ילד במשקל של פיל קטן עלול לעוף באוויר.מחקרים לגבי האפקטיביות של מושבי בטיחות לילדים מצאו כי הם מפחיתים את 

חומרת הפגיעה במקרה של תאונה ב-54% בקרב ילדים בני שנה עד 4.
מושב בטיחות (בוסטר)

מושב בטיחות מסוג בוסטר מיועד לילדים שמשקלם יותר מ- 18 ק"ג וגובהם עד 145 ס"מ (גיל 9 שנים לערך). ילדים אלה 
צריכים לשבת במושב בטיחות מסוג בוסטר ולחגור חגורת אגן-כתף של הרכב. 

מתי יש לעבור ממושב בטיחות לבוסטר? 
   כאשר הילד שוקל יותר מ-18 ק"ג. 

   כאשר הכתפיים של הילד גבוהות יותר מהחריצים העליונים שמהן יוצאות רצועות מושב הבטיחות שלו. 
   כאשר אוזניו גבוהות יותר מגב מושב הבטיחות. 
מדוע מושב בטיחות בנוסף לחגורת הבטיחות?

לחגורת הבטיחות תפקיד חשוב בהגנה על האדם בזמן תאונה, אך הן מיועדות למבוגרים ואינן מתאימות לרוב הילדים שגובהם 
פחות מ-145 ס"מ. עד אז צריכים הילדים לנסוע ברכב כשהם יושבים על בוסטר וחגורים בחגורות הבטיחות של הרכב. תפקיד 
הבוסטר הוא להתאים בין חגורות הבטיחות ברכב לבין הילד, ובכך להגן עליו מפני פגיעות חמורות בזמן תאונת דרכים. פגיעות 

פנימיות חמורות נגרמו לילדים שהיו מעורבים בתאונה וישבו ללא בוסטר, משום שבגלל חוסר ההתאמה חגורת האגן הייתה 
מונחת להם על הבטן ולא על עצמות אגן הירכיים.  

המלצות לשימוש במושב בטיחות 
   על הילד להיחגר באמצעות חגורת אגן-כתף כשהוא יושב על הבוסטר. 

   יש להקפיד שחגורת האגן תמוקם על עצמות אגן הירכיים ולא על הבטן. 
   יש להקפיד שחגורת הכתף תגיע מעל כתפו של הילד ותעבור במרכז בית החזה שלו. 

   בשום מקרה אין לאפשר לילד להעביר את חגורת הכתף מאחורי גבו או מתחת לבית השחי. 
   הקפידו שהילד ישב על הבוסטר בצורה זקופה כשחגורת הבטיחות הדוקה לגופו. 

   אם ואין משענת ראש במושב הרכב שבו הילד יושב, רצוי להשתמש בבוסטר עם משענת גב. 
   זכרו: יש להקפיד על שימוש בחגורת בטיחות ו/או במושב בטיחות בכל נסיעה – בעיר ומחוץ לעיר, בנסיעה ארוכה 

ובנסיעה קצרה.
ירידה מהרכב

יש להקפיד שהכניסה לרכב והיציאה ממנו ייעשו רק מבעד לדלת הסמוכה למדרכה.

 

שרים שירים/ מילים: נטע סילוני

ְלֶלָלה ֶשָׁלּנּו ֵיׁש עֹוד ֵעָצה, 
ַלְחֹגּר ֵהיֵטב ֶאת ַהֲחגֹוָרה.

ַעל מֹוַשׁב ְבִּטיחּות ֵנֵשׁב ְרגּוִעים,
ִכּי ֶלָלה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָכּל ַהְכָּלִלים.

”האוטו שלנו“ בגרסה של ללהלפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות":

ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ָרחֹוק,
ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ַכֹּחק,

ֻכָּלּם ֲחגּוִרים ְבֶּהְתֵאם ַלְכָּלִלים,
2X .ִעם ֶלָלה ִנְהֶיה ְבּטּוִחים ַבְּדָּרִכים

| 24
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 24
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

خلفية:
يتعرض غالبية األطفال لإلصابة بحوادث الطرق حني يكونون مسافرين في السيارات )نحو %75 من األطفال املصابني بحوادث 

الطرق(. وفقا للقانون في البالد، يجب ان يجلس األطفال حتى جيل الثامنة في مقعد أمان مالئم لوزن وطول الطفل، يقوم 
مقعد األمان بحماية األطفال في حال وقوع احلوادث. كذلك، فإن حزام األمان املوجود في املقعد، يحافظ على بقاء جسم الطفل 
ملتصقا مبقعد السيارة. دون مقعد األمان، فإن الطفل مهما كان وزنه )ولو كان بوزن فيل صغير( من املمكن أن يطير في الهواء. 

وبحسب األبحاث التي أجريت بشأن موضوع فاعلية مقاعد األمان، فإن هذه املقاعد تقلل من خطورة اإلصابة في حاالت وقوع 
احلوادث، بنسبة تصل إلى %45، بني األطفال من جيل سنة حتى أربع سنوات.  

مقعد األمان )البوستير(
يعتبر مقعد األمان املرتفع )البوستير( مالئما لألطفال الذين يزيد وزن جسمهم عن 18 كغم، ويصل طولهم إلى 145 سم )حتى 

جيل 9 سنوات تقريبا(. يجب على هؤالء األطفال أن يجلسوا في مقعد األمان من نوع بوستير وأن يربطوا حزام األمان )حزام من 
اخلصر إلى الكتف( املوجود في املركبة. 

متى يجب االنتقال من مقعد أمان عادي إلى بوستير؟
    عندما يصبح وزن الطفل أكثر من 18 كغم. 

    عندما يصبح ارتفاع أكتاف الطفل أعلى من الفتحات العلوية التي تخرج منها األحزمة في مقعد األمان.
    عندما يصبح ارتفاع أذنيه أعلى من احلافة العليا ملقعد األمان.

ملاذا مقعد األمان باإلضافة حلزام األمان؟
يلعب حزام األمان دورا هاما في حماية الشخص عند وقوع احلوادث، لكنه مخصص لألشخاص البالغني، وال يالئم غالبية األطفال 
الذين يقل طولهم عن 145 سم. حتى ذلك احلني، يجب على األطفال السفر بالسيارات وهم يجلسون على مقعد األمان املرتفع 

ويربطون حزام األمان اخلاص باملركبة. وظيفة املقعد املرتفع هي املالءمة بني حزام األمان وجسم الطفل، وحمايته من التعرض 
لإلصابات اخلطيرة في حال وقوع احلوادث، وقد حصل كثيرا أن تعرض األطفال لإلصابات الباطنية اخلطيرة بحوادث الطرق، ألنهم 

كانوا يجلسون دون مقعد "بوستير"، وذلك ألنه نتيجة لعدم وجود البوستير، فإن اجلزء السفلي من احلزام، والذي من املفروض أن 
يلف منطقة اخلصر، كان يحيط مبنطقة البطن، وليس على عظام اخلاصرتني. 

نصائح بشأن استخدام مقعد األمان
    يجب ربط الطفل بحزام األمان )حزام خاصرة كتف( وهو جالس على مقعد أمان مرتفع )بوستير(.

    يجب االهتمام بأن يوضع حزام األمان على عظام اخلاصرة وليس على البطن. 
    يجب االهتمام بأن يكون اجلزء األعلى من احلزام قادما من أعلى الكتف، وأن مير من وسط الصدر. 

    ال يجوز بأي حال من األحوال، السماح للطفل بتمرير حزام األمان من خلف ظهره أو من حتت اإلبط. 
    اهتموا بأن يجلس الطفل على البوستير وهو منتصب القامة، وبأن يكون احلزام مشدودا على جسمه. 

    إذا لم يكن هنالك متكأ للرأس في مقعد السيارة، فمن املستحسن استخدام البوستير املزود مبتكأ للظهر. 
تذكروا: يجب االهتمام باستخدام حزام األمان و/أو مقعد األمان في كل سفرية – داخل البلدة وخارجها، في السفرات 

الطويلة والقصيرة. النزول من املركبة
يجب االهتمام بأن يكون ركوب السيارة والنزول منها من الباب القريب من الرصيف. 

نغني أغنيات/  كلمات: نيطع سيلوني

أّن على السيارة ان تسير بسالم  تذكّرنا ليلى دائًما بحرص واهتمام    
وننطلق بالسّيارة بأمان نربط جّيًدا حزام األمان     

ونربط ا حولنا حزام األمان  جنلس بهدوء على مقعد األمان   
نحن سنكون مثلها محمّيني وآمنني وألّن ليلى حتافظ على القوانني  

 

كانون الثاني/ السفر اآلمن

מקריאים את ”ללה לאבא“ פעילות בעקבות סיפור
ה ְלַאָבּא / מאת נטע סילוני לָ לֶ

ַהּיֹום ֵהַכְנִתּי ְלַאָבּא ֶשִׁלּי ֶלָלה. ֶשִׁתְּהֶיה לֹו ֶלָלה ִמֶשּּׁלֹו. ָלָמּה? ִבְּגַלל ָמה ֶשָׁקָּרה ַבֹּבֶּקר. ַאָבּא ִמֵהר ְמאֹוד 

ָלֲעבֹוָדה – הּוא ָאַמר ֶשֵׁיּׁש לֹו ְפִּגיָשׁה ֲחׁשּוָבה, ּוִבֵקּׁש ֶשִׁנְּזָדֵּרז. "ָנָדב, ָיֵעִלי," הּוא ָאַמר, "ּבֹואּו, ִנָכֵּנס 

ַלְמּכֹוִנית." ָיֵעִלי – ֲאחֹוִתי ַהְקַּטָנּה – ַוֲאִני ָצַעְדנּו ַאֲחָריו. ַאָבּא ָפַּתח ָלנּו ֶאת ַהֶדֶּלת ִמִכּּוּון ַהִמְּדָרָכה. ָיֵעִלי 

ִנְכְנָסה ִראׁשֹוָנה ְוִהְתַיְשָּׁבה ְבִּכֵסּא ַהְבִּטיחּות ֶשָׁלּּה, ַוֲאִני ִנְכַנְסִתּי ַאֲחֶריָה ְוִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ִכֵּסּא ַהְבִּטיחּות 

ֶשִׁלּי. ֲאִני ֶנְחַגְּרִתּי ִמָיּד – ֲאִני יֹוֵדַע ְלֵהָחֵגר ְלַבד. ַאָבּא ֶנְחַגּר ַגּם הּוא. "ַאָבּא," ָאַמְרִתּי. "ֵכּן, ָנָדִבי," ָעָנה 

ַאָבּא. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ ַמֶשּׁהּו?" ָשַׁאְלִתּי. "ִאם ַאָתּה ׁשֹוֵאל, ַכִּנְּרֶאה ָשַׁכְחִתּי..." ַאָבּא ִהִבּיט ִבּי ֶדֶּרְך ַהַמְּרָאה. 

"ָשַׁכְחָתּ ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי ַבֲּחגֹוַרת ַהְבִּטיחּות!" ָעִניִתי "אֹוי, ֶבֱּאֶמת? ֲאִני ַמָמּׁש ְמֻבְלָבּל ִלְפָעִמים," ִחֵיְּך ַאָבּא, 

ָיָצא ֵמַהְמּכֹוִנית ְוָחַגר ֶאת ָיֵעִלי. "ָמה ָהִייִתי עֹוֶשׂה ִבְּלָעֶדיָך..." הּוא הֹוִסיף. ְכֶּשִׁהַגְּענּו ַלַגּן ַאָבּא ָאַמר ׁשּוב: 

"ֲאִני ֹלא ֵמִבין ֵאיְך ָשַׁכְחִתּי ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי. ָכּל ַהָכּבֹוד ֶשַׁשְּׂמָתּ ֵלב, ָנָדִבי." הּוא ִנְפַרד ִמֶמִּנּי ִבְּנִשׁיָקה, ְוָהַלְך.  

ָרִציִתי ְלָהִכין ְלַאָבּא ַהְפָתָּעה. ֶלָלה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ְלַאָבּא ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות. ָכְּך ַאָבּא ִיְזֹכּר ָתִּמיד – ִבְּזַמן 

ְנִסיָעה ַבְּמּכֹוִנית: ְלַהְתִאים ִכֵּסּא ְבִּטיחּות, ְלֵהָחֵגר, ְלַהְזִכּיר ַלְיָּלִדים ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט ִבְּזַמן ַהְנִּסיָעה, ְוָלֵצאת 

ַרק ְלִכּוּון ַהִמְּדָרָכה. ְלַהְתִאים, ְלֵהָחֵגר, ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט, ָלֵצאת – ֶלָלה. ֵהַכְנִתּי ַמְדֵבָּקה ֶשׁל ֶלָלה, ַמָמּׁש 

ַמְקִסיָמה, ְוַשְׂמִתּי אֹוָתּה ְלַאָבּא ִמַתַּחת ַלָכִּרית. ַבֹּבֶּקר, ְכֶּשׁהּוא ִיְתעֹוֵרר, הּוא ִיְמָצא אֹוָתּה, ַוֲאִני ַאִגּיד לֹו 

ֶשְׁכַּדאי לֹו ְלַהְדִבּיק ֶאת ֶלָלה ְבָּמקֹום ּבֹוֵלט ַבְּמּכֹוִנית, ִבְּשִׁביל ִלְזֹכּר ָתִּמיד ֶאת ַהְכָּלִלים. 

דף צביעה- אפשר למצוא את הדף באתר ”אור ירוק“

 

   האם ילדים צריכים לשבת על כיסא בטיחות בכל פעם שהם נוסעים ברכב?
   האם אמא צריכה לשבת על כיסא בטיחות?

   האם חייבים תמיד לחגור חגורה?
   האם לילדי הגן מותר לשבת ליד הנהג?

   אם יושבים על כיסא בטיחות, עדיין חייבים להיחגר?
   האם ילדים חייבים לשבת בכיסא בטיחות ולהיחגר?

חידון
מזמינים את הילדים להניח את יד ימין על כתף שמאל (כמו חגורת בטיחות) בכל פעם שהתשובה היא "כן". 

ינואר | נסיעה בטוחה ינואר | נסיעה בטוחה
רקע

רוב הילדים נפגעים בתאונות דרכים כנוסעים ברכב (כ-75% מכלל הילדים הנפגעים בת"ד).
עפ"י החוק, במדינת ישראל חובה להושיב ילדים עד גיל 8 על מושב בטיחות, על פי משקל וגובה הילד. מושב הבטיחות מגן על 

הילדים במקרה של תאונה; חגורת הבטיחות המוצמדת למושב שומרת שהגוף יישאר צמוד למושב המכונית. ללא מושב בטיחות 
גם ילד במשקל של פיל קטן עלול לעוף באוויר.מחקרים לגבי האפקטיביות של מושבי בטיחות לילדים מצאו כי הם מפחיתים את 

חומרת הפגיעה במקרה של תאונה ב-54% בקרב ילדים בני שנה עד 4.
מושב בטיחות (בוסטר)

מושב בטיחות מסוג בוסטר מיועד לילדים שמשקלם יותר מ- 18 ק"ג וגובהם עד 145 ס"מ (גיל 9 שנים לערך). ילדים אלה 
צריכים לשבת במושב בטיחות מסוג בוסטר ולחגור חגורת אגן-כתף של הרכב. 

מתי יש לעבור ממושב בטיחות לבוסטר? 
   כאשר הילד שוקל יותר מ-18 ק"ג. 

   כאשר הכתפיים של הילד גבוהות יותר מהחריצים העליונים שמהן יוצאות רצועות מושב הבטיחות שלו. 
   כאשר אוזניו גבוהות יותר מגב מושב הבטיחות. 
מדוע מושב בטיחות בנוסף לחגורת הבטיחות?

לחגורת הבטיחות תפקיד חשוב בהגנה על האדם בזמן תאונה, אך הן מיועדות למבוגרים ואינן מתאימות לרוב הילדים שגובהם 
פחות מ-145 ס"מ. עד אז צריכים הילדים לנסוע ברכב כשהם יושבים על בוסטר וחגורים בחגורות הבטיחות של הרכב. תפקיד 
הבוסטר הוא להתאים בין חגורות הבטיחות ברכב לבין הילד, ובכך להגן עליו מפני פגיעות חמורות בזמן תאונת דרכים. פגיעות 

פנימיות חמורות נגרמו לילדים שהיו מעורבים בתאונה וישבו ללא בוסטר, משום שבגלל חוסר ההתאמה חגורת האגן הייתה 
מונחת להם על הבטן ולא על עצמות אגן הירכיים.  

המלצות לשימוש במושב בטיחות 
   על הילד להיחגר באמצעות חגורת אגן-כתף כשהוא יושב על הבוסטר. 

   יש להקפיד שחגורת האגן תמוקם על עצמות אגן הירכיים ולא על הבטן. 
   יש להקפיד שחגורת הכתף תגיע מעל כתפו של הילד ותעבור במרכז בית החזה שלו. 

   בשום מקרה אין לאפשר לילד להעביר את חגורת הכתף מאחורי גבו או מתחת לבית השחי. 
   הקפידו שהילד ישב על הבוסטר בצורה זקופה כשחגורת הבטיחות הדוקה לגופו. 

   אם ואין משענת ראש במושב הרכב שבו הילד יושב, רצוי להשתמש בבוסטר עם משענת גב. 
   זכרו: יש להקפיד על שימוש בחגורת בטיחות ו/או במושב בטיחות בכל נסיעה – בעיר ומחוץ לעיר, בנסיעה ארוכה 

ובנסיעה קצרה.
ירידה מהרכב

יש להקפיד שהכניסה לרכב והיציאה ממנו ייעשו רק מבעד לדלת הסמוכה למדרכה.

 

שרים שירים/ מילים: נטע סילוני

ְלֶלָלה ֶשָׁלּנּו ֵיׁש עֹוד ֵעָצה, 
ַלְחֹגּר ֵהיֵטב ֶאת ַהֲחגֹוָרה.

ַעל מֹוַשׁב ְבִּטיחּות ֵנֵשׁב ְרגּוִעים,
ִכּי ֶלָלה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָכּל ַהְכָּלִלים.

”האוטו שלנו“ בגרסה של ללהלפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות":

ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ָרחֹוק,
ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ַכֹּחק,

ֻכָּלּם ֲחגּוִרים ְבֶּהְתֵאם ַלְכָּלִלים,
2X .ִעם ֶלָלה ִנְהֶיה ְבּטּוִחים ַבְּדָּרִכים
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מקריאים את ”ללה לאבא“ פעילות בעקבות סיפור
ה ְלַאָבּא / מאת נטע סילוני לָ לֶ

ַהּיֹום ֵהַכְנִתּי ְלַאָבּא ֶשִׁלּי ֶלָלה. ֶשִׁתְּהֶיה לֹו ֶלָלה ִמֶשּּׁלֹו. ָלָמּה? ִבְּגַלל ָמה ֶשָׁקָּרה ַבֹּבֶּקר. ַאָבּא ִמֵהר ְמאֹוד 

ָלֲעבֹוָדה – הּוא ָאַמר ֶשֵׁיּׁש לֹו ְפִּגיָשׁה ֲחׁשּוָבה, ּוִבֵקּׁש ֶשִׁנְּזָדֵּרז. "ָנָדב, ָיֵעִלי," הּוא ָאַמר, "ּבֹואּו, ִנָכֵּנס 

ַלְמּכֹוִנית." ָיֵעִלי – ֲאחֹוִתי ַהְקַּטָנּה – ַוֲאִני ָצַעְדנּו ַאֲחָריו. ַאָבּא ָפַּתח ָלנּו ֶאת ַהֶדֶּלת ִמִכּּוּון ַהִמְּדָרָכה. ָיֵעִלי 

ִנְכְנָסה ִראׁשֹוָנה ְוִהְתַיְשָּׁבה ְבִּכֵסּא ַהְבִּטיחּות ֶשָׁלּּה, ַוֲאִני ִנְכַנְסִתּי ַאֲחֶריָה ְוִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ִכֵּסּא ַהְבִּטיחּות 

ֶשִׁלּי. ֲאִני ֶנְחַגְּרִתּי ִמָיּד – ֲאִני יֹוֵדַע ְלֵהָחֵגר ְלַבד. ַאָבּא ֶנְחַגּר ַגּם הּוא. "ַאָבּא," ָאַמְרִתּי. "ֵכּן, ָנָדִבי," ָעָנה 

ַאָבּא. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ ַמֶשּׁהּו?" ָשַׁאְלִתּי. "ִאם ַאָתּה ׁשֹוֵאל, ַכִּנְּרֶאה ָשַׁכְחִתּי..." ַאָבּא ִהִבּיט ִבּי ֶדֶּרְך ַהַמְּרָאה. 

"ָשַׁכְחָתּ ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי ַבֲּחגֹוַרת ַהְבִּטיחּות!" ָעִניִתי "אֹוי, ֶבֱּאֶמת? ֲאִני ַמָמּׁש ְמֻבְלָבּל ִלְפָעִמים," ִחֵיְּך ַאָבּא, 

ָיָצא ֵמַהְמּכֹוִנית ְוָחַגר ֶאת ָיֵעִלי. "ָמה ָהִייִתי עֹוֶשׂה ִבְּלָעֶדיָך..." הּוא הֹוִסיף. ְכֶּשִׁהַגְּענּו ַלַגּן ַאָבּא ָאַמר ׁשּוב: 

"ֲאִני ֹלא ֵמִבין ֵאיְך ָשַׁכְחִתּי ַלְחֹגּר ֶאת ָיֵעִלי. ָכּל ַהָכּבֹוד ֶשַׁשְּׂמָתּ ֵלב, ָנָדִבי." הּוא ִנְפַרד ִמֶמִּנּי ִבְּנִשׁיָקה, ְוָהַלְך.  

ָרִציִתי ְלָהִכין ְלַאָבּא ַהְפָתָּעה. ֶלָלה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ְלַאָבּא ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות. ָכְּך ַאָבּא ִיְזֹכּר ָתִּמיד – ִבְּזַמן 

ְנִסיָעה ַבְּמּכֹוִנית: ְלַהְתִאים ִכֵּסּא ְבִּטיחּות, ְלֵהָחֵגר, ְלַהְזִכּיר ַלְיָּלִדים ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט ִבְּזַמן ַהְנִּסיָעה, ְוָלֵצאת 

ַרק ְלִכּוּון ַהִמְּדָרָכה. ְלַהְתִאים, ְלֵהָחֵגר, ָלֶשֶׁבת ְבֶּשֶׁקט, ָלֵצאת – ֶלָלה. ֵהַכְנִתּי ַמְדֵבָּקה ֶשׁל ֶלָלה, ַמָמּׁש 

ַמְקִסיָמה, ְוַשְׂמִתּי אֹוָתּה ְלַאָבּא ִמַתַּחת ַלָכִּרית. ַבֹּבֶּקר, ְכֶּשׁהּוא ִיְתעֹוֵרר, הּוא ִיְמָצא אֹוָתּה, ַוֲאִני ַאִגּיד לֹו 

ֶשְׁכַּדאי לֹו ְלַהְדִבּיק ֶאת ֶלָלה ְבָּמקֹום ּבֹוֵלט ַבְּמּכֹוִנית, ִבְּשִׁביל ִלְזֹכּר ָתִּמיד ֶאת ַהְכָּלִלים. 

דף צביעה- אפשר למצוא את הדף באתר ”אור ירוק“

 

   האם ילדים צריכים לשבת על כיסא בטיחות בכל פעם שהם נוסעים ברכב?
   האם אמא צריכה לשבת על כיסא בטיחות?

   האם חייבים תמיד לחגור חגורה?
   האם לילדי הגן מותר לשבת ליד הנהג?

   אם יושבים על כיסא בטיחות, עדיין חייבים להיחגר?
   האם ילדים חייבים לשבת בכיסא בטיחות ולהיחגר?

חידון
מזמינים את הילדים להניח את יד ימין על כתף שמאל (כמו חגורת בטיחות) בכל פעם שהתשובה היא "כן". 

ינואר | נסיעה בטוחה ינואר | נסיעה בטוחה
רקע

רוב הילדים נפגעים בתאונות דרכים כנוסעים ברכב (כ-75% מכלל הילדים הנפגעים בת"ד).
עפ"י החוק, במדינת ישראל חובה להושיב ילדים עד גיל 8 על מושב בטיחות, על פי משקל וגובה הילד. מושב הבטיחות מגן על 

הילדים במקרה של תאונה; חגורת הבטיחות המוצמדת למושב שומרת שהגוף יישאר צמוד למושב המכונית. ללא מושב בטיחות 
גם ילד במשקל של פיל קטן עלול לעוף באוויר.מחקרים לגבי האפקטיביות של מושבי בטיחות לילדים מצאו כי הם מפחיתים את 

חומרת הפגיעה במקרה של תאונה ב-54% בקרב ילדים בני שנה עד 4.
מושב בטיחות (בוסטר)

מושב בטיחות מסוג בוסטר מיועד לילדים שמשקלם יותר מ- 18 ק"ג וגובהם עד 145 ס"מ (גיל 9 שנים לערך). ילדים אלה 
צריכים לשבת במושב בטיחות מסוג בוסטר ולחגור חגורת אגן-כתף של הרכב. 

מתי יש לעבור ממושב בטיחות לבוסטר? 
   כאשר הילד שוקל יותר מ-18 ק"ג. 

   כאשר הכתפיים של הילד גבוהות יותר מהחריצים העליונים שמהן יוצאות רצועות מושב הבטיחות שלו. 
   כאשר אוזניו גבוהות יותר מגב מושב הבטיחות. 
מדוע מושב בטיחות בנוסף לחגורת הבטיחות?

לחגורת הבטיחות תפקיד חשוב בהגנה על האדם בזמן תאונה, אך הן מיועדות למבוגרים ואינן מתאימות לרוב הילדים שגובהם 
פחות מ-145 ס"מ. עד אז צריכים הילדים לנסוע ברכב כשהם יושבים על בוסטר וחגורים בחגורות הבטיחות של הרכב. תפקיד 
הבוסטר הוא להתאים בין חגורות הבטיחות ברכב לבין הילד, ובכך להגן עליו מפני פגיעות חמורות בזמן תאונת דרכים. פגיעות 

פנימיות חמורות נגרמו לילדים שהיו מעורבים בתאונה וישבו ללא בוסטר, משום שבגלל חוסר ההתאמה חגורת האגן הייתה 
מונחת להם על הבטן ולא על עצמות אגן הירכיים.  

המלצות לשימוש במושב בטיחות 
   על הילד להיחגר באמצעות חגורת אגן-כתף כשהוא יושב על הבוסטר. 

   יש להקפיד שחגורת האגן תמוקם על עצמות אגן הירכיים ולא על הבטן. 
   יש להקפיד שחגורת הכתף תגיע מעל כתפו של הילד ותעבור במרכז בית החזה שלו. 

   בשום מקרה אין לאפשר לילד להעביר את חגורת הכתף מאחורי גבו או מתחת לבית השחי. 
   הקפידו שהילד ישב על הבוסטר בצורה זקופה כשחגורת הבטיחות הדוקה לגופו. 

   אם ואין משענת ראש במושב הרכב שבו הילד יושב, רצוי להשתמש בבוסטר עם משענת גב. 
   זכרו: יש להקפיד על שימוש בחגורת בטיחות ו/או במושב בטיחות בכל נסיעה – בעיר ומחוץ לעיר, בנסיעה ארוכה 

ובנסיעה קצרה.
ירידה מהרכב

יש להקפיד שהכניסה לרכב והיציאה ממנו ייעשו רק מבעד לדלת הסמוכה למדרכה.

 

שרים שירים/ מילים: נטע סילוני

ְלֶלָלה ֶשָׁלּנּו ֵיׁש עֹוד ֵעָצה, 
ַלְחֹגּר ֵהיֵטב ֶאת ַהֲחגֹוָרה.

ַעל מֹוַשׁב ְבִּטיחּות ֵנֵשׁב ְרגּוִעים,
ִכּי ֶלָלה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָכּל ַהְכָּלִלים.

”האוטו שלנו“ בגרסה של ללהלפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות":

ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ָרחֹוק,
ָהאֹוטֹו ֶשׁל ֶלָלה נֹוֵסַע ַכֹּחק,

ֻכָּלּם ֲחגּוִרים ְבֶּהְתֵאם ַלְכָּלִלים,
2X .ִעם ֶלָלה ִנְהֶיה ְבּטּוִחים ַבְּדָּרִכים
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                    فعاليات ما بعد سرد القصة نقوم بقراءة قصة "ليلى للبابا"

ليلى للبابا / بقلم نيطع سيلوني

        اليوم، صنعت دمية "ليلى" لوالدي، لتكون لديه "ليلى" خاصة به. ملاذا؟ بسبب ما حصل معي في الصباح، فقد 
        كان أبي مستعجال جدا للذهاب إلى العمل، قال إن لديه اجتماعا هاما وطلب منا أن نُسرع. قال البابا: "نزار، وسلمى، 

        هيا ندخل إلى السيارة". مشينا أنا وسلمى، أختي الصغيرة، وراء أبي. فتح لنا أبي الباب من جهة الرصيف. دخلت 
        سلمى أوال وجَلَست في كرسي األمان اخلاص بها، ثم دخلت أنا بعدها وجلست في كرسي األمان اخلاص بي، قمت 

        بربط حزام األمان على الفور، فأنا أعرف أن أربطه وحدي، كذلك ربط أبي حزام األمان. قلت له: "بابا" فأجابني: "نعم 
        يا حبيبي؟" سألته: "ألم تنس شيئا؟" نظر إلى أبي في املرآة وقال: "ما دمت تسأل، فيبدو أنني نسيت شيئا ما". 
        أجبته: "لقد نسيت ربط حزام األمان اخلاص بسلمى"! ابتسم أبي وقال: "آآآه صحيح... يبدو أنني أرتبك أحيانا"، 

        ثم خرج من السيارة وقام بربط سلمى بحزام األمان وقال مرة أخرى: "ماذا كنت سأفعل من دونك يا نزار؟". عندما 
        وصلنا إلى الروضة، قال أبي مرة أخرى: "ال أعرف كيف نسيت أن أربط سلمى بحزام األمان، كل االحترام ألنك 

        انتبهت يا نزار"، ودّعني بقبلة وذهب. أردت أن أجهز مفاجئة للبابا: ليلى، ليلى ستذكر البابا بقواعد األمان واحلذر، 
ـُذكر األطفال أن  ـَربط حزام األمان، ن ـُالئم كرسي األمان، ن         هكذا، سيتذكر البابا دائما عند السفر بالسيارة: ن

ـَنزل – ليلى.  ـُالئم، لنربط،  لنتذكّر، ون ـَنزل من السيارة من جهة الرصيف فقط. ن         يجلسوا بهدوء خالل السفر، ون
        أعددت للبابا ملصقة جميلة جدا عليها صورة ليلى، ووضعتها حتت وسادته. في الصباح، عندما

        يستيقظ، سيجدها، وأنا سأقول له أن من األفضل له أن يلصقها في مكان بارز في السيارة، ليتذكر بشكل دائم
        قواعد األمان. 

لغز          
اطلبوا من األطفال وضع يدهم اليمنى على الكتف األيسر )مثل حزام األمان( في كل مرة تكون اإلجابة فيها "نعم".

    هل يجب على األطفال اجللوس في مقعد األمان في كل مرة يسافرون بها في السيارة؟
    هل يجب على املاما أن جتلس في مقعد األمان؟

    هل يجب علينا دائما ربط حزام األمان؟
    هل مسموح للطفل بعمر الروضة أن يجلس بجانب السائق؟

    إذا كنا جنلس في مقعد األمان، هل يجب أيضا ربط حزام األمان؟
    هل يجب على األطفال اجللوس في مقعد األمان وربط حزام األمان؟
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הדגמה
שאלו את הילדים: 

מי הגיע לגן במכונית? למי יש כיסא בטיחות? מי יודע להיחגר לבד? מי יודע למה חשוב לשבת במכונית על כיסא בטיחות? 
ולמה חשוב להיחגר? מציבים כיסא בטיחות במרכז. מזמינים ילדים להדגים ישיבה נכונה. כל ילד ינסה להיחגר בעצמו, ומי 

שלא יצליח ייעזר במתנדב. אחרי שחוגרים את החגורה, מזמינים את כל הילדים לטפוח פעמיים על הברכיים, למחוא כף 
פעמיים, לפתוח את כפות הידיים כלפי מעלה ולקרוא בקול: "הו-הא, מה קרה? כבר חגרתי חגורה". ניתן להדגים באמצעות 

בובה מה קורה בזמן תאונה, כשיושבים על כסא ללא חגורה.

יוצרים פונפון ירוק. משרטטים  על שני קרטונים בגודל דף ממו שני עיגולים, אחד בתוך השני. 
גוזרים את העיגול הפנימי. מצמידים את הקרטונים זה לזה. מלפפים צמר ירוק – כלפי פנים 

וכלפי חוץ – בכמה שכבות מסביב לעיגולים, עד שהחור מתמלא בצמר. גוזרים מסביב בין שני 
עיגולי הקרטון.משחילים חוט בין שני העיגולים, וקושרים. ניתן להוסיף עיניים זזות, רגליים 

ומגפיים אדומים.

ללה למכונית

ה לָ פינת לֶ
מציגים לילדים משפטים הקשורים  לחגירת חגורה. כל ילד יצייר ציור מתאים. את הציורים והמשפטים תולים בפינת ללה.

   "אני ילד מקליק"
   "מדליק מי שמקליק ראשון"

   "חובה לחגור גם מאחור"
   "נזהר בדרכים ונשאר בחיים"

מזמינים את הילדים להביא לגן תמונות שלהם יושבים על כיסא בטיחות וחגורים ברכב המשפחתי.

מכינים לוח בפינת ללה ובו שלושה טורים: הגעתי ברגל, הגעתי במכונית, הגעתי על אופניים. בכל טור מדביקים צמדנים. 
מכינים בסלסילה כרטיסיות מנוילנות עם שמות הילדים. מבקשים מכל ילד להצמיד את שמו לעמודה המציגה את הדרך בה 

הגיע בבוקר לגן. אפשר ליצור דיאגרמה יומית ולראות אם יש הבדל בין יום שישי לשאר ימות השבוע.

איך הגענו הבוקר לגן?

מכונית הפלאים
מכינים קופסת פלאים בצורת מכונית. אפשר להכניס לתוכה חפצים שקשורים 
לנושא בטיחות בדרכים. לדוגמא : ללה לחגורה, הגה, מד גובה, תפילת הדרך, 

סוגים שונים של מכוניות. מזמינים את הילדים לנחש מה במכונית. ניתן לשאול 
שאלות שהתשובה עליהן היא כן/לא: האם זה משהו שעשוי מפלסטיק? 

וכדומה. כשהילדים מגלים, מזמינים אותם לבחון איך זה מתקשר לנושא 
הבטיחות בדרכים.

ינואר | נסיעה בטוחה

כדי לתרגל חגירה נכונה, נכין רצועות ארוכות של בריסטול או אל-בד, כך שיקיפו את הילדים.כל 
ילד יקשט את הרצועה שלו. נדגים על כל ילד איך החגורה צריכה להיות מוצמדת לגוף. אפשר 

להוסיף לכל רצועה את המשפט: "אני ילד/ה מקליק/ה".

חגורת ”במו ידי“

תמרור עצור
תמרור עצור שייך למשפחת תמרורי ההוריה. תמרורי ההוריה נועדו לסייע בהכוונת התנועה. 

תפקיד תמרורי הוריה בצבע אדום להודיע לנו מה אסור לעשות. תמרור עצור הוא יחיד ומיוחד. 
צורתו מתומן – יש לו 8 צלעות שוות, ובמרכזו ציור של כף יד. פעילות: מכינים מתומן מבריסטול 
לבן. כל ילד טובל את כף יד שמאל בצבע אדום ומניח אותה בתוך המתומן. עוברים בצבע אדום 
מסביב לשרטוט כף היד. אפשר להכין תמרורי עצור ולבחון באילו מקומות בגן ובחצר הגן כדאי 

להציב אותם (בכניסה לחדר השירותים, ליד הנדנדה ועוד).

אוטו טבע
אוספים פירות של עצים נשירים בעונה, מדביקים את הפרי על הדף כחלק 

מציור של מכונית. מזמינים את הילדים לצייר סיפור המתקשר לנושא בטיחות 
בדרכים. ניתן לצרף לכל ציור את הסיפור האישי של הילד. 

 

רושמים בכל עיגול את שמו של ילד שמתחייב לחגור חגורת בטיחות. אפשר 
לצרף תמונה. אפשרות נוספת – הופכים את הזחל למשחק מסלול: מתקדמים 

מהזנב  לעבר הראש. אור אדום = עוצרים ומחכים תור; אור צהוב = עונים על 
שאלה מתוך בנק שאלות בנושא בטיחות בדרכים (לדוגמא : האם חייבים תמיד 
לחגור חגורת בטיחות, גם אם נוסעים למרחק קצר?); אור ירוק = מכריזים על 

כלל הקשור לבטיחות בדרכים ומתקדמים עוד עיגול. מנצח: הראשון שמגיע אל 
ראש הזחל. אפשר להכין כרטיס אישי לכל משתתף: כשעוצרים בירוק מציירים 

את ללה, ובסוף מחשבים כמה פעמים עצרנו על ללה.
 

זח"ל – זוכרים חגורה לחגור
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متثيل
اسألوا األطفال:

من يأتي إلى الروضة بالسيارة؟ من ميلك مقعد أمان؟ من يعرف ربط حزام األمان لوحده؟ من يعرف ملاذا من املهم اجللوس في 
السيارة على مقعد األمان؟ وملاذا من املهم ربط حزام األمان؟ نضع مقعد أمان في الوسط، وندعو األطفال لتمثيل كيفية 

اجللوس الصحيح، نطلب من كل طفل محاولة ربط حزام األمان لوحده، ومن ال ينجح بذلك، يطلب مساعدة املتطوع. بعد ربط 
حزام األمان، نطلب من األطفال أن يضربوا بأكف أياديهم مرتني على أوراكهم، ثم التصفيق مرتني، ثم فتح يديهم باجتاه االعلى 

والهتف: "شو عملنا، شو عملنا؟ حزام األمان ربطنا". ممكن بواسطة دمية أن نوضح لالطفال ما الذي ممكن أن يحدث خالل حوادث 
الطرق إذا جلسنا على الكرسي دون ربط حزام األمان.  

ليلى للسيارة
نقوم بصنع كرة من الصوف، نرسم على قطعتني من الكرتون )بحجم ورقة مذكرة صغيرة( 
دائرتني، واحدة بداخل األخرى. نقص الدائرة الداخلية، نضع قطعتي الكرتون على بعضهما 

البعض ونقوم بلف خيوط الصوف األخضر من الداخل إلى اخلارج، وبعدة طبقات حول احللقتني، 
إلى أن ميتلئ ثقب الدائرة بالصوف، بعد ذلك نقوم بقص خيوط الصوف على محيط الدائرة بني 

قطعتي الكرتون، ندخل خيطا بني الدائرتني ونقوم بربطه، باإلمكان إضافة عينني متحركتني، رجلني، 
وحذاء أحمر.

مركز ليلى
نقرأ على األطفال مجموعة جمل متعلقة بربط حزام األمان، ويقوم كل طفل برسم لوحة مالئمة، ثم نقوم بتعليق اللوحات 

واجلمل في مركز ليلى. 

    أنا طفل أربط احلزام
    اللي بيربط أول... أشطر

    نربط احلزام، من اخللف واألمام
    نحذر في الطريق... ونحيا بسالم 

اطلبوا من األطفال أن يحضروا للروضة صورا لهم وهم يجلسون في مقعد األمان ويربطون احلزام في سيارة العائلة. 

كيف وصلنا في الصباح إلى الروضة؟
جنّهز لوحة ونعلقها في مركز ليلى، على اللوحة نرسم جدوال من ثالثة أعمدة: جئت سيرا على األقدام، جئت بالسيارة، وجئت 

على الدراجة الهوائية، ونضع في كل خانة من خانات اجلدول، قطعة شريط الصق )سكوتش(. جنهز في سلة جانبية مجموعة من 
البطاقات املغلفة بالبالستيك، والتي حتمل كل منها اسم أحد أطفال الروضة، نطلب من كل طفل أن يلصق البطاقة التي حتمل 

اسمه في املكان املناسب للطريقة التي وصل بها إلى الروضة صباحا، باإلمكان جتهيز رسم بياني يومي وفحص إن كان هنالك 
فرق. 

 
سيارة العجب

جنّهز صندوق عجب على شكل 
سيارة، باإلمكان أن نضع في داخلها عددا من األغراض املتعلقة مبوضوع األمان على 

الطرق، مثال: حزام األمان، مقود، مقياس للطول، دعاء السفر، وعّدة أنواع من 
السيارات، باإلمكان طرح أسئلة تتم اإلجابة عليها بـ"نعم" أو "ال": هل هو شيء 

مصنوع من البالستيك؟ وما شابه. عندما يكتشف األطفال الغرض، نطلب منهم 
شرح عالقة هذا الغرض مبوضوع األمان على الطرق.

كانون الثاني/ السفر اآلمن

הדגמה
שאלו את הילדים: 

מי הגיע לגן במכונית? למי יש כיסא בטיחות? מי יודע להיחגר לבד? מי יודע למה חשוב לשבת במכונית על כיסא בטיחות? 
ולמה חשוב להיחגר? מציבים כיסא בטיחות במרכז. מזמינים ילדים להדגים ישיבה נכונה. כל ילד ינסה להיחגר בעצמו, ומי 

שלא יצליח ייעזר במתנדב. אחרי שחוגרים את החגורה, מזמינים את כל הילדים לטפוח פעמיים על הברכיים, למחוא כף 
פעמיים, לפתוח את כפות הידיים כלפי מעלה ולקרוא בקול: "הו-הא, מה קרה? כבר חגרתי חגורה". ניתן להדגים באמצעות 

בובה מה קורה בזמן תאונה, כשיושבים על כסא ללא חגורה.

יוצרים פונפון ירוק. משרטטים  על שני קרטונים בגודל דף ממו שני עיגולים, אחד בתוך השני. 
גוזרים את העיגול הפנימי. מצמידים את הקרטונים זה לזה. מלפפים צמר ירוק – כלפי פנים 

וכלפי חוץ – בכמה שכבות מסביב לעיגולים, עד שהחור מתמלא בצמר. גוזרים מסביב בין שני 
עיגולי הקרטון.משחילים חוט בין שני העיגולים, וקושרים. ניתן להוסיף עיניים זזות, רגליים 

ומגפיים אדומים.

ללה למכונית

ה לָ פינת לֶ
מציגים לילדים משפטים הקשורים  לחגירת חגורה. כל ילד יצייר ציור מתאים. את הציורים והמשפטים תולים בפינת ללה.

   "אני ילד מקליק"
   "מדליק מי שמקליק ראשון"

   "חובה לחגור גם מאחור"
   "נזהר בדרכים ונשאר בחיים"

מזמינים את הילדים להביא לגן תמונות שלהם יושבים על כיסא בטיחות וחגורים ברכב המשפחתי.

מכינים לוח בפינת ללה ובו שלושה טורים: הגעתי ברגל, הגעתי במכונית, הגעתי על אופניים. בכל טור מדביקים צמדנים. 
מכינים בסלסילה כרטיסיות מנוילנות עם שמות הילדים. מבקשים מכל ילד להצמיד את שמו לעמודה המציגה את הדרך בה 

הגיע בבוקר לגן. אפשר ליצור דיאגרמה יומית ולראות אם יש הבדל בין יום שישי לשאר ימות השבוע.

איך הגענו הבוקר לגן?

מכונית הפלאים
מכינים קופסת פלאים בצורת מכונית. אפשר להכניס לתוכה חפצים שקשורים 
לנושא בטיחות בדרכים. לדוגמא : ללה לחגורה, הגה, מד גובה, תפילת הדרך, 

סוגים שונים של מכוניות. מזמינים את הילדים לנחש מה במכונית. ניתן לשאול 
שאלות שהתשובה עליהן היא כן/לא: האם זה משהו שעשוי מפלסטיק? 

וכדומה. כשהילדים מגלים, מזמינים אותם לבחון איך זה מתקשר לנושא 
הבטיחות בדרכים.
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כדי לתרגל חגירה נכונה, נכין רצועות ארוכות של בריסטול או אל-בד, כך שיקיפו את הילדים.כל 
ילד יקשט את הרצועה שלו. נדגים על כל ילד איך החגורה צריכה להיות מוצמדת לגוף. אפשר 

להוסיף לכל רצועה את המשפט: "אני ילד/ה מקליק/ה".

חגורת ”במו ידי“

תמרור עצור
תמרור עצור שייך למשפחת תמרורי ההוריה. תמרורי ההוריה נועדו לסייע בהכוונת התנועה. 

תפקיד תמרורי הוריה בצבע אדום להודיע לנו מה אסור לעשות. תמרור עצור הוא יחיד ומיוחד. 
צורתו מתומן – יש לו 8 צלעות שוות, ובמרכזו ציור של כף יד. פעילות: מכינים מתומן מבריסטול 
לבן. כל ילד טובל את כף יד שמאל בצבע אדום ומניח אותה בתוך המתומן. עוברים בצבע אדום 
מסביב לשרטוט כף היד. אפשר להכין תמרורי עצור ולבחון באילו מקומות בגן ובחצר הגן כדאי 

להציב אותם (בכניסה לחדר השירותים, ליד הנדנדה ועוד).

אוטו טבע
אוספים פירות של עצים נשירים בעונה, מדביקים את הפרי על הדף כחלק 

מציור של מכונית. מזמינים את הילדים לצייר סיפור המתקשר לנושא בטיחות 
בדרכים. ניתן לצרף לכל ציור את הסיפור האישי של הילד. 

 

רושמים בכל עיגול את שמו של ילד שמתחייב לחגור חגורת בטיחות. אפשר 
לצרף תמונה. אפשרות נוספת – הופכים את הזחל למשחק מסלול: מתקדמים 

מהזנב  לעבר הראש. אור אדום = עוצרים ומחכים תור; אור צהוב = עונים על 
שאלה מתוך בנק שאלות בנושא בטיחות בדרכים (לדוגמא : האם חייבים תמיד 
לחגור חגורת בטיחות, גם אם נוסעים למרחק קצר?); אור ירוק = מכריזים על 

כלל הקשור לבטיחות בדרכים ומתקדמים עוד עיגול. מנצח: הראשון שמגיע אל 
ראש הזחל. אפשר להכין כרטיס אישי לכל משתתף: כשעוצרים בירוק מציירים 

את ללה, ובסוף מחשבים כמה פעמים עצרנו על ללה.
 

זח"ל – זוכרים חגורה לחגור
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הדגמה
שאלו את הילדים: 

מי הגיע לגן במכונית? למי יש כיסא בטיחות? מי יודע להיחגר לבד? מי יודע למה חשוב לשבת במכונית על כיסא בטיחות? 
ולמה חשוב להיחגר? מציבים כיסא בטיחות במרכז. מזמינים ילדים להדגים ישיבה נכונה. כל ילד ינסה להיחגר בעצמו, ומי 

שלא יצליח ייעזר במתנדב. אחרי שחוגרים את החגורה, מזמינים את כל הילדים לטפוח פעמיים על הברכיים, למחוא כף 
פעמיים, לפתוח את כפות הידיים כלפי מעלה ולקרוא בקול: "הו-הא, מה קרה? כבר חגרתי חגורה". ניתן להדגים באמצעות 

בובה מה קורה בזמן תאונה, כשיושבים על כסא ללא חגורה.

יוצרים פונפון ירוק. משרטטים  על שני קרטונים בגודל דף ממו שני עיגולים, אחד בתוך השני. 
גוזרים את העיגול הפנימי. מצמידים את הקרטונים זה לזה. מלפפים צמר ירוק – כלפי פנים 

וכלפי חוץ – בכמה שכבות מסביב לעיגולים, עד שהחור מתמלא בצמר. גוזרים מסביב בין שני 
עיגולי הקרטון.משחילים חוט בין שני העיגולים, וקושרים. ניתן להוסיף עיניים זזות, רגליים 

ומגפיים אדומים.

ללה למכונית

ה לָ פינת לֶ
מציגים לילדים משפטים הקשורים  לחגירת חגורה. כל ילד יצייר ציור מתאים. את הציורים והמשפטים תולים בפינת ללה.

   "אני ילד מקליק"
   "מדליק מי שמקליק ראשון"

   "חובה לחגור גם מאחור"
   "נזהר בדרכים ונשאר בחיים"

מזמינים את הילדים להביא לגן תמונות שלהם יושבים על כיסא בטיחות וחגורים ברכב המשפחתי.

מכינים לוח בפינת ללה ובו שלושה טורים: הגעתי ברגל, הגעתי במכונית, הגעתי על אופניים. בכל טור מדביקים צמדנים. 
מכינים בסלסילה כרטיסיות מנוילנות עם שמות הילדים. מבקשים מכל ילד להצמיד את שמו לעמודה המציגה את הדרך בה 

הגיע בבוקר לגן. אפשר ליצור דיאגרמה יומית ולראות אם יש הבדל בין יום שישי לשאר ימות השבוע.

איך הגענו הבוקר לגן?

מכונית הפלאים
מכינים קופסת פלאים בצורת מכונית. אפשר להכניס לתוכה חפצים שקשורים 
לנושא בטיחות בדרכים. לדוגמא : ללה לחגורה, הגה, מד גובה, תפילת הדרך, 

סוגים שונים של מכוניות. מזמינים את הילדים לנחש מה במכונית. ניתן לשאול 
שאלות שהתשובה עליהן היא כן/לא: האם זה משהו שעשוי מפלסטיק? 

וכדומה. כשהילדים מגלים, מזמינים אותם לבחון איך זה מתקשר לנושא 
הבטיחות בדרכים.
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כדי לתרגל חגירה נכונה, נכין רצועות ארוכות של בריסטול או אל-בד, כך שיקיפו את הילדים.כל 
ילד יקשט את הרצועה שלו. נדגים על כל ילד איך החגורה צריכה להיות מוצמדת לגוף. אפשר 

להוסיף לכל רצועה את המשפט: "אני ילד/ה מקליק/ה".

חגורת ”במו ידי“

תמרור עצור
תמרור עצור שייך למשפחת תמרורי ההוריה. תמרורי ההוריה נועדו לסייע בהכוונת התנועה. 

תפקיד תמרורי הוריה בצבע אדום להודיע לנו מה אסור לעשות. תמרור עצור הוא יחיד ומיוחד. 
צורתו מתומן – יש לו 8 צלעות שוות, ובמרכזו ציור של כף יד. פעילות: מכינים מתומן מבריסטול 
לבן. כל ילד טובל את כף יד שמאל בצבע אדום ומניח אותה בתוך המתומן. עוברים בצבע אדום 
מסביב לשרטוט כף היד. אפשר להכין תמרורי עצור ולבחון באילו מקומות בגן ובחצר הגן כדאי 

להציב אותם (בכניסה לחדר השירותים, ליד הנדנדה ועוד).

אוטו טבע
אוספים פירות של עצים נשירים בעונה, מדביקים את הפרי על הדף כחלק 

מציור של מכונית. מזמינים את הילדים לצייר סיפור המתקשר לנושא בטיחות 
בדרכים. ניתן לצרף לכל ציור את הסיפור האישי של הילד. 

 

רושמים בכל עיגול את שמו של ילד שמתחייב לחגור חגורת בטיחות. אפשר 
לצרף תמונה. אפשרות נוספת – הופכים את הזחל למשחק מסלול: מתקדמים 

מהזנב  לעבר הראש. אור אדום = עוצרים ומחכים תור; אור צהוב = עונים על 
שאלה מתוך בנק שאלות בנושא בטיחות בדרכים (לדוגמא : האם חייבים תמיד 
לחגור חגורת בטיחות, גם אם נוסעים למרחק קצר?); אור ירוק = מכריזים על 

כלל הקשור לבטיחות בדרכים ומתקדמים עוד עיגול. מנצח: הראשון שמגיע אל 
ראש הזחל. אפשר להכין כרטיס אישי לכל משתתף: כשעוצרים בירוק מציירים 

את ללה, ובסוף מחשבים כמה פעמים עצרנו על ללה.
 

זח"ל – זוכרים חגורה לחגור
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

حزام األمان "من صنعنا"
من أجل إيضاح كيفية ربط حزام األمان بصورة صحيحة، جهزوا أحزمة طويلة من البريستول 

أو القماش الصناعي )الفسفوري(، بحيث تكفي أطوالها حمليط جسم الطفل في منطقة
اخلاصرة. حيث يقوم كل طفل بتزيني حزامه، جّسدوا على أحد األطفال كيف يجب أن يكون احلزام 

مشدودا على اجلسم، باإلمكان كتابة جملة مثل "أنا طفل ملتزم بربط احلزام" على احلزام
نفسه. 

إشارة "قف"
تنتمي إشارة "قف" إلى عائلة إشارات التوجيه، هذه اجملموعة من اإلشارات مخصصة 

للمساعدة في توجيه حركة السير، وظيفة إشارات التوجيه حمراء اللون، وظيفتها إعالمنا
 مبا هو املمنوع القيام به، أما إشارة "قف" فهي وحيدة ومميزة، فشكلها مثّمن  لها 8 أضالع

متساوية، وفي وسطها كفة يد.
فعالية: قوموا بتجهيز شكل مثّمن مصنوع من ورق البريستول

األبيض، اطلبوا من كل طفل أن يغمس كفة يده اليسرى بالطالء األحمر، ويضعها في وسط
املثمن، ارسموا خطا باللون االحمر حول محيط كفة اليد، باإلمكان جتهيز إشارات قف وفحص

األماكن املوجودة في ساحة الروضة، التي من املستحسن أن تنصب بها هذه اإلشارات،
)عند مدخل املرحاض، قرب األرجوحة...(. 

سيارة من الطبيعة
نقوم بجمع عدد من الثمار املوسمية املتساقطة عن األشجار، ثم نلصقها 
على ورقة كجزء من عملية رسم سيارة، ندعو األطفال لرسم قصة تتعلق 
باألمان على الطرق، باإلمكان إرفاق كل لوحة بالقصص الشخصية اخلاصة 

باألطفال. 

مسار – يذكّرنا بربط حزام األمان
نكتب في كل دائرة اسم أحد األطفال الذين يلتزمون بربط حزام األمان، باإلمكان
إضافة صورة، إمكانية أخرى – باإلمكان حتويل احلشرة الزاحفة إلى لعبة مسار، 
نتقدم فيها من الذنب إلى الرأس. الضوء األحمر = نتوقف وننتظر دورنا، الضوء 

األصفر = جنيب على سؤال من بنك األسئلة املتعلقة مبوضوع األمان على الطرق 
)مثال: هل يجب علينا دائما ربط حزام األمان، حتى لو سافرنا ملسافة قصيرة؟(. 

الضوء األخضر = نذكر قاعدة من قواعد األمان على الطرق ونتقدم دائرة أخرى إلى 
األمام. الفائز هو الطفل الذي يصل إلى رأس احلشرة الزاحفة أوال. باإلمكان جتهيز بطاقة شخصية لكل طفل: عندما نصل 

اللون األخضر نقوم برسم ليلى، وفي نهاية املطاف نقوم بحساب كم مرة رسمنا ليلى.

كانون الثاني/ السفر اآلمن
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הדגמה
שאלו את הילדים: 

מי הגיע לגן במכונית? למי יש כיסא בטיחות? מי יודע להיחגר לבד? מי יודע למה חשוב לשבת במכונית על כיסא בטיחות? 
ולמה חשוב להיחגר? מציבים כיסא בטיחות במרכז. מזמינים ילדים להדגים ישיבה נכונה. כל ילד ינסה להיחגר בעצמו, ומי 

שלא יצליח ייעזר במתנדב. אחרי שחוגרים את החגורה, מזמינים את כל הילדים לטפוח פעמיים על הברכיים, למחוא כף 
פעמיים, לפתוח את כפות הידיים כלפי מעלה ולקרוא בקול: "הו-הא, מה קרה? כבר חגרתי חגורה". ניתן להדגים באמצעות 

בובה מה קורה בזמן תאונה, כשיושבים על כסא ללא חגורה.

יוצרים פונפון ירוק. משרטטים  על שני קרטונים בגודל דף ממו שני עיגולים, אחד בתוך השני. 
גוזרים את העיגול הפנימי. מצמידים את הקרטונים זה לזה. מלפפים צמר ירוק – כלפי פנים 

וכלפי חוץ – בכמה שכבות מסביב לעיגולים, עד שהחור מתמלא בצמר. גוזרים מסביב בין שני 
עיגולי הקרטון.משחילים חוט בין שני העיגולים, וקושרים. ניתן להוסיף עיניים זזות, רגליים 

ומגפיים אדומים.

ללה למכונית

ה לָ פינת לֶ
מציגים לילדים משפטים הקשורים  לחגירת חגורה. כל ילד יצייר ציור מתאים. את הציורים והמשפטים תולים בפינת ללה.

   "אני ילד מקליק"
   "מדליק מי שמקליק ראשון"

   "חובה לחגור גם מאחור"
   "נזהר בדרכים ונשאר בחיים"

מזמינים את הילדים להביא לגן תמונות שלהם יושבים על כיסא בטיחות וחגורים ברכב המשפחתי.

מכינים לוח בפינת ללה ובו שלושה טורים: הגעתי ברגל, הגעתי במכונית, הגעתי על אופניים. בכל טור מדביקים צמדנים. 
מכינים בסלסילה כרטיסיות מנוילנות עם שמות הילדים. מבקשים מכל ילד להצמיד את שמו לעמודה המציגה את הדרך בה 

הגיע בבוקר לגן. אפשר ליצור דיאגרמה יומית ולראות אם יש הבדל בין יום שישי לשאר ימות השבוע.

איך הגענו הבוקר לגן?

מכונית הפלאים
מכינים קופסת פלאים בצורת מכונית. אפשר להכניס לתוכה חפצים שקשורים 
לנושא בטיחות בדרכים. לדוגמא : ללה לחגורה, הגה, מד גובה, תפילת הדרך, 

סוגים שונים של מכוניות. מזמינים את הילדים לנחש מה במכונית. ניתן לשאול 
שאלות שהתשובה עליהן היא כן/לא: האם זה משהו שעשוי מפלסטיק? 

וכדומה. כשהילדים מגלים, מזמינים אותם לבחון איך זה מתקשר לנושא 
הבטיחות בדרכים.
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כדי לתרגל חגירה נכונה, נכין רצועות ארוכות של בריסטול או אל-בד, כך שיקיפו את הילדים.כל 
ילד יקשט את הרצועה שלו. נדגים על כל ילד איך החגורה צריכה להיות מוצמדת לגוף. אפשר 

להוסיף לכל רצועה את המשפט: "אני ילד/ה מקליק/ה".

חגורת ”במו ידי“

תמרור עצור
תמרור עצור שייך למשפחת תמרורי ההוריה. תמרורי ההוריה נועדו לסייע בהכוונת התנועה. 

תפקיד תמרורי הוריה בצבע אדום להודיע לנו מה אסור לעשות. תמרור עצור הוא יחיד ומיוחד. 
צורתו מתומן – יש לו 8 צלעות שוות, ובמרכזו ציור של כף יד. פעילות: מכינים מתומן מבריסטול 
לבן. כל ילד טובל את כף יד שמאל בצבע אדום ומניח אותה בתוך המתומן. עוברים בצבע אדום 
מסביב לשרטוט כף היד. אפשר להכין תמרורי עצור ולבחון באילו מקומות בגן ובחצר הגן כדאי 

להציב אותם (בכניסה לחדר השירותים, ליד הנדנדה ועוד).

אוטו טבע
אוספים פירות של עצים נשירים בעונה, מדביקים את הפרי על הדף כחלק 

מציור של מכונית. מזמינים את הילדים לצייר סיפור המתקשר לנושא בטיחות 
בדרכים. ניתן לצרף לכל ציור את הסיפור האישי של הילד. 

 

רושמים בכל עיגול את שמו של ילד שמתחייב לחגור חגורת בטיחות. אפשר 
לצרף תמונה. אפשרות נוספת – הופכים את הזחל למשחק מסלול: מתקדמים 

מהזנב  לעבר הראש. אור אדום = עוצרים ומחכים תור; אור צהוב = עונים על 
שאלה מתוך בנק שאלות בנושא בטיחות בדרכים (לדוגמא : האם חייבים תמיד 
לחגור חגורת בטיחות, גם אם נוסעים למרחק קצר?); אור ירוק = מכריזים על 

כלל הקשור לבטיחות בדרכים ומתקדמים עוד עיגול. מנצח: הראשון שמגיע אל 
ראש הזחל. אפשר להכין כרטיס אישי לכל משתתף: כשעוצרים בירוק מציירים 

את ללה, ובסוף מחשבים כמה פעמים עצרנו על ללה.
 

זח"ל – זוכרים חגורה לחגור
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כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

متثيل
اسألوا األطفال:

من يأتي إلى الروضة بالسيارة؟ من ميلك مقعد أمان؟ من يعرف ربط حزام األمان لوحده؟ من يعرف ملاذا من املهم اجللوس في 
السيارة على مقعد األمان؟ وملاذا من املهم ربط حزام األمان؟ نضع مقعد أمان في الوسط، وندعو األطفال لتمثيل كيفية 

اجللوس الصحيح، نطلب من كل طفل محاولة ربط حزام األمان لوحده، ومن ال ينجح بذلك، يطلب مساعدة املتطوع. بعد ربط 
حزام األمان، نطلب من األطفال أن يضربوا بأكف أياديهم مرتني على أوراكهم، ثم التصفيق مرتني، ثم فتح يديهم باجتاه االعلى 

والهتف: "شو عملنا، شو عملنا؟ حزام األمان ربطنا". ممكن بواسطة دمية أن نوضح لالطفال ما الذي ممكن أن يحدث خالل حوادث 
الطرق إذا جلسنا على الكرسي دون ربط حزام األمان.  

ليلى للسيارة
نقوم بصنع كرة من الصوف، نرسم على قطعتني من الكرتون )بحجم ورقة مذكرة صغيرة( 
دائرتني، واحدة بداخل األخرى. نقص الدائرة الداخلية، نضع قطعتي الكرتون على بعضهما 

البعض ونقوم بلف خيوط الصوف األخضر من الداخل إلى اخلارج، وبعدة طبقات حول احللقتني، 
إلى أن ميتلئ ثقب الدائرة بالصوف، بعد ذلك نقوم بقص خيوط الصوف على محيط الدائرة بني 

قطعتي الكرتون، ندخل خيطا بني الدائرتني ونقوم بربطه، باإلمكان إضافة عينني متحركتني، رجلني، 
وحذاء أحمر.

مركز ليلى
نقرأ على األطفال مجموعة جمل متعلقة بربط حزام األمان، ويقوم كل طفل برسم لوحة مالئمة، ثم نقوم بتعليق اللوحات 

واجلمل في مركز ليلى. 

    أنا طفل أربط احلزام
    اللي بيربط أول... أشطر

    نربط احلزام، من اخللف واألمام
    نحذر في الطريق... ونحيا بسالم 

اطلبوا من األطفال أن يحضروا للروضة صورا لهم وهم يجلسون في مقعد األمان ويربطون احلزام في سيارة العائلة. 

كيف وصلنا في الصباح إلى الروضة؟
جنّهز لوحة ونعلقها في مركز ليلى، على اللوحة نرسم جدوال من ثالثة أعمدة: جئت سيرا على األقدام، جئت بالسيارة، وجئت 

على الدراجة الهوائية، ونضع في كل خانة من خانات اجلدول، قطعة شريط الصق )سكوتش(. جنهز في سلة جانبية مجموعة من 
البطاقات املغلفة بالبالستيك، والتي حتمل كل منها اسم أحد أطفال الروضة، نطلب من كل طفل أن يلصق البطاقة التي حتمل 

اسمه في املكان املناسب للطريقة التي وصل بها إلى الروضة صباحا، باإلمكان جتهيز رسم بياني يومي وفحص إن كان هنالك 
فرق. 

 
سيارة العجب

جنّهز صندوق عجب على شكل 
سيارة، باإلمكان أن نضع في داخلها عددا من األغراض املتعلقة مبوضوع األمان على 

الطرق، مثال: حزام األمان، مقود، مقياس للطول، دعاء السفر، وعّدة أنواع من 
السيارات، باإلمكان طرح أسئلة تتم اإلجابة عليها بـ"نعم" أو "ال": هل هو شيء 

مصنوع من البالستيك؟ وما شابه. عندما يكتشف األطفال الغرض، نطلب منهم 
شرح عالقة هذا الغرض مبوضوع األمان على الطرق.

كانون الثاني/ السفر اآلمن

הדגמה
שאלו את הילדים: 

מי הגיע לגן במכונית? למי יש כיסא בטיחות? מי יודע להיחגר לבד? מי יודע למה חשוב לשבת במכונית על כיסא בטיחות? 
ולמה חשוב להיחגר? מציבים כיסא בטיחות במרכז. מזמינים ילדים להדגים ישיבה נכונה. כל ילד ינסה להיחגר בעצמו, ומי 

שלא יצליח ייעזר במתנדב. אחרי שחוגרים את החגורה, מזמינים את כל הילדים לטפוח פעמיים על הברכיים, למחוא כף 
פעמיים, לפתוח את כפות הידיים כלפי מעלה ולקרוא בקול: "הו-הא, מה קרה? כבר חגרתי חגורה". ניתן להדגים באמצעות 

בובה מה קורה בזמן תאונה, כשיושבים על כסא ללא חגורה.

יוצרים פונפון ירוק. משרטטים  על שני קרטונים בגודל דף ממו שני עיגולים, אחד בתוך השני. 
גוזרים את העיגול הפנימי. מצמידים את הקרטונים זה לזה. מלפפים צמר ירוק – כלפי פנים 

וכלפי חוץ – בכמה שכבות מסביב לעיגולים, עד שהחור מתמלא בצמר. גוזרים מסביב בין שני 
עיגולי הקרטון.משחילים חוט בין שני העיגולים, וקושרים. ניתן להוסיף עיניים זזות, רגליים 

ומגפיים אדומים.

ללה למכונית

ה לָ פינת לֶ
מציגים לילדים משפטים הקשורים  לחגירת חגורה. כל ילד יצייר ציור מתאים. את הציורים והמשפטים תולים בפינת ללה.

   "אני ילד מקליק"
   "מדליק מי שמקליק ראשון"

   "חובה לחגור גם מאחור"
   "נזהר בדרכים ונשאר בחיים"

מזמינים את הילדים להביא לגן תמונות שלהם יושבים על כיסא בטיחות וחגורים ברכב המשפחתי.

מכינים לוח בפינת ללה ובו שלושה טורים: הגעתי ברגל, הגעתי במכונית, הגעתי על אופניים. בכל טור מדביקים צמדנים. 
מכינים בסלסילה כרטיסיות מנוילנות עם שמות הילדים. מבקשים מכל ילד להצמיד את שמו לעמודה המציגה את הדרך בה 

הגיע בבוקר לגן. אפשר ליצור דיאגרמה יומית ולראות אם יש הבדל בין יום שישי לשאר ימות השבוע.

איך הגענו הבוקר לגן?

מכונית הפלאים
מכינים קופסת פלאים בצורת מכונית. אפשר להכניס לתוכה חפצים שקשורים 
לנושא בטיחות בדרכים. לדוגמא : ללה לחגורה, הגה, מד גובה, תפילת הדרך, 

סוגים שונים של מכוניות. מזמינים את הילדים לנחש מה במכונית. ניתן לשאול 
שאלות שהתשובה עליהן היא כן/לא: האם זה משהו שעשוי מפלסטיק? 

וכדומה. כשהילדים מגלים, מזמינים אותם לבחון איך זה מתקשר לנושא 
הבטיחות בדרכים.

ינואר | נסיעה בטוחה

כדי לתרגל חגירה נכונה, נכין רצועות ארוכות של בריסטול או אל-בד, כך שיקיפו את הילדים.כל 
ילד יקשט את הרצועה שלו. נדגים על כל ילד איך החגורה צריכה להיות מוצמדת לגוף. אפשר 

להוסיף לכל רצועה את המשפט: "אני ילד/ה מקליק/ה".

חגורת ”במו ידי“

תמרור עצור
תמרור עצור שייך למשפחת תמרורי ההוריה. תמרורי ההוריה נועדו לסייע בהכוונת התנועה. 

תפקיד תמרורי הוריה בצבע אדום להודיע לנו מה אסור לעשות. תמרור עצור הוא יחיד ומיוחד. 
צורתו מתומן – יש לו 8 צלעות שוות, ובמרכזו ציור של כף יד. פעילות: מכינים מתומן מבריסטול 
לבן. כל ילד טובל את כף יד שמאל בצבע אדום ומניח אותה בתוך המתומן. עוברים בצבע אדום 
מסביב לשרטוט כף היד. אפשר להכין תמרורי עצור ולבחון באילו מקומות בגן ובחצר הגן כדאי 

להציב אותם (בכניסה לחדר השירותים, ליד הנדנדה ועוד).

אוטו טבע
אוספים פירות של עצים נשירים בעונה, מדביקים את הפרי על הדף כחלק 

מציור של מכונית. מזמינים את הילדים לצייר סיפור המתקשר לנושא בטיחות 
בדרכים. ניתן לצרף לכל ציור את הסיפור האישי של הילד. 

 

רושמים בכל עיגול את שמו של ילד שמתחייב לחגור חגורת בטיחות. אפשר 
לצרף תמונה. אפשרות נוספת – הופכים את הזחל למשחק מסלול: מתקדמים 

מהזנב  לעבר הראש. אור אדום = עוצרים ומחכים תור; אור צהוב = עונים על 
שאלה מתוך בנק שאלות בנושא בטיחות בדרכים (לדוגמא : האם חייבים תמיד 
לחגור חגורת בטיחות, גם אם נוסעים למרחק קצר?); אור ירוק = מכריזים על 

כלל הקשור לבטיחות בדרכים ומתקדמים עוד עיגול. מנצח: הראשון שמגיע אל 
ראש הזחל. אפשר להכין כרטיס אישי לכל משתתף: כשעוצרים בירוק מציירים 

את ללה, ובסוף מחשבים כמה פעמים עצרנו על ללה.
 

זח"ל – זוכרים חגורה לחגור
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הדגמה
שאלו את הילדים: 

מי הגיע לגן במכונית? למי יש כיסא בטיחות? מי יודע להיחגר לבד? מי יודע למה חשוב לשבת במכונית על כיסא בטיחות? 
ולמה חשוב להיחגר? מציבים כיסא בטיחות במרכז. מזמינים ילדים להדגים ישיבה נכונה. כל ילד ינסה להיחגר בעצמו, ומי 

שלא יצליח ייעזר במתנדב. אחרי שחוגרים את החגורה, מזמינים את כל הילדים לטפוח פעמיים על הברכיים, למחוא כף 
פעמיים, לפתוח את כפות הידיים כלפי מעלה ולקרוא בקול: "הו-הא, מה קרה? כבר חגרתי חגורה". ניתן להדגים באמצעות 

בובה מה קורה בזמן תאונה, כשיושבים על כסא ללא חגורה.

יוצרים פונפון ירוק. משרטטים  על שני קרטונים בגודל דף ממו שני עיגולים, אחד בתוך השני. 
גוזרים את העיגול הפנימי. מצמידים את הקרטונים זה לזה. מלפפים צמר ירוק – כלפי פנים 

וכלפי חוץ – בכמה שכבות מסביב לעיגולים, עד שהחור מתמלא בצמר. גוזרים מסביב בין שני 
עיגולי הקרטון.משחילים חוט בין שני העיגולים, וקושרים. ניתן להוסיף עיניים זזות, רגליים 

ומגפיים אדומים.

ללה למכונית

ה לָ פינת לֶ
מציגים לילדים משפטים הקשורים  לחגירת חגורה. כל ילד יצייר ציור מתאים. את הציורים והמשפטים תולים בפינת ללה.

   "אני ילד מקליק"
   "מדליק מי שמקליק ראשון"

   "חובה לחגור גם מאחור"
   "נזהר בדרכים ונשאר בחיים"

מזמינים את הילדים להביא לגן תמונות שלהם יושבים על כיסא בטיחות וחגורים ברכב המשפחתי.

מכינים לוח בפינת ללה ובו שלושה טורים: הגעתי ברגל, הגעתי במכונית, הגעתי על אופניים. בכל טור מדביקים צמדנים. 
מכינים בסלסילה כרטיסיות מנוילנות עם שמות הילדים. מבקשים מכל ילד להצמיד את שמו לעמודה המציגה את הדרך בה 

הגיע בבוקר לגן. אפשר ליצור דיאגרמה יומית ולראות אם יש הבדל בין יום שישי לשאר ימות השבוע.

איך הגענו הבוקר לגן?

מכונית הפלאים
מכינים קופסת פלאים בצורת מכונית. אפשר להכניס לתוכה חפצים שקשורים 
לנושא בטיחות בדרכים. לדוגמא : ללה לחגורה, הגה, מד גובה, תפילת הדרך, 

סוגים שונים של מכוניות. מזמינים את הילדים לנחש מה במכונית. ניתן לשאול 
שאלות שהתשובה עליהן היא כן/לא: האם זה משהו שעשוי מפלסטיק? 

וכדומה. כשהילדים מגלים, מזמינים אותם לבחון איך זה מתקשר לנושא 
הבטיחות בדרכים.
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כדי לתרגל חגירה נכונה, נכין רצועות ארוכות של בריסטול או אל-בד, כך שיקיפו את הילדים.כל 
ילד יקשט את הרצועה שלו. נדגים על כל ילד איך החגורה צריכה להיות מוצמדת לגוף. אפשר 

להוסיף לכל רצועה את המשפט: "אני ילד/ה מקליק/ה".

חגורת ”במו ידי“

תמרור עצור
תמרור עצור שייך למשפחת תמרורי ההוריה. תמרורי ההוריה נועדו לסייע בהכוונת התנועה. 

תפקיד תמרורי הוריה בצבע אדום להודיע לנו מה אסור לעשות. תמרור עצור הוא יחיד ומיוחד. 
צורתו מתומן – יש לו 8 צלעות שוות, ובמרכזו ציור של כף יד. פעילות: מכינים מתומן מבריסטול 
לבן. כל ילד טובל את כף יד שמאל בצבע אדום ומניח אותה בתוך המתומן. עוברים בצבע אדום 
מסביב לשרטוט כף היד. אפשר להכין תמרורי עצור ולבחון באילו מקומות בגן ובחצר הגן כדאי 

להציב אותם (בכניסה לחדר השירותים, ליד הנדנדה ועוד).

אוטו טבע
אוספים פירות של עצים נשירים בעונה, מדביקים את הפרי על הדף כחלק 

מציור של מכונית. מזמינים את הילדים לצייר סיפור המתקשר לנושא בטיחות 
בדרכים. ניתן לצרף לכל ציור את הסיפור האישי של הילד. 

 

רושמים בכל עיגול את שמו של ילד שמתחייב לחגור חגורת בטיחות. אפשר 
לצרף תמונה. אפשרות נוספת – הופכים את הזחל למשחק מסלול: מתקדמים 

מהזנב  לעבר הראש. אור אדום = עוצרים ומחכים תור; אור צהוב = עונים על 
שאלה מתוך בנק שאלות בנושא בטיחות בדרכים (לדוגמא : האם חייבים תמיד 
לחגור חגורת בטיחות, גם אם נוסעים למרחק קצר?); אור ירוק = מכריזים על 

כלל הקשור לבטיחות בדרכים ומתקדמים עוד עיגול. מנצח: הראשון שמגיע אל 
ראש הזחל. אפשר להכין כרטיס אישי לכל משתתף: כשעוצרים בירוק מציירים 

את ללה, ובסוף מחשבים כמה פעמים עצרנו על ללה.
 

זח"ל – זוכרים חגורה לחגור
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

حزام األمان "من صنعنا"
من أجل إيضاح كيفية ربط حزام األمان بصورة صحيحة، جهزوا أحزمة طويلة من البريستول 

أو القماش الصناعي )الفسفوري(، بحيث تكفي أطوالها حمليط جسم الطفل في منطقة
اخلاصرة. حيث يقوم كل طفل بتزيني حزامه، جّسدوا على أحد األطفال كيف يجب أن يكون احلزام 

مشدودا على اجلسم، باإلمكان كتابة جملة مثل "أنا طفل ملتزم بربط احلزام" على احلزام
نفسه. 

إشارة "قف"
تنتمي إشارة "قف" إلى عائلة إشارات التوجيه، هذه اجملموعة من اإلشارات مخصصة 

للمساعدة في توجيه حركة السير، وظيفة إشارات التوجيه حمراء اللون، وظيفتها إعالمنا
 مبا هو املمنوع القيام به، أما إشارة "قف" فهي وحيدة ومميزة، فشكلها مثّمن  لها 8 أضالع

متساوية، وفي وسطها كفة يد.
فعالية: قوموا بتجهيز شكل مثّمن مصنوع من ورق البريستول

األبيض، اطلبوا من كل طفل أن يغمس كفة يده اليسرى بالطالء األحمر، ويضعها في وسط
املثمن، ارسموا خطا باللون االحمر حول محيط كفة اليد، باإلمكان جتهيز إشارات قف وفحص

األماكن املوجودة في ساحة الروضة، التي من املستحسن أن تنصب بها هذه اإلشارات،
)عند مدخل املرحاض، قرب األرجوحة...(. 

سيارة من الطبيعة
نقوم بجمع عدد من الثمار املوسمية املتساقطة عن األشجار، ثم نلصقها 
على ورقة كجزء من عملية رسم سيارة، ندعو األطفال لرسم قصة تتعلق 
باألمان على الطرق، باإلمكان إرفاق كل لوحة بالقصص الشخصية اخلاصة 

باألطفال. 

مسار – يذكّرنا بربط حزام األمان
نكتب في كل دائرة اسم أحد األطفال الذين يلتزمون بربط حزام األمان، باإلمكان
إضافة صورة، إمكانية أخرى – باإلمكان حتويل احلشرة الزاحفة إلى لعبة مسار، 
نتقدم فيها من الذنب إلى الرأس. الضوء األحمر = نتوقف وننتظر دورنا، الضوء 

األصفر = جنيب على سؤال من بنك األسئلة املتعلقة مبوضوع األمان على الطرق 
)مثال: هل يجب علينا دائما ربط حزام األمان، حتى لو سافرنا ملسافة قصيرة؟(. 

الضوء األخضر = نذكر قاعدة من قواعد األمان على الطرق ونتقدم دائرة أخرى إلى 
األمام. الفائز هو الطفل الذي يصل إلى رأس احلشرة الزاحفة أوال. باإلمكان جتهيز بطاقة شخصية لكل طفل: عندما نصل 

اللون األخضر نقوم برسم ليلى، وفي نهاية املطاف نقوم بحساب كم مرة رسمنا ليلى.

كانون الثاني/ السفر اآلمن
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בוחרים ילד לתפקיד תייר שהגיע בפעם הראשונה לישראל, מזמינים ילדים שיהיו מדריכי טיולים וידריכו אותו לגבי התנהגות 
נכונה בדרך. ניתן לשלב תחפושות.

מדביקים על אטב כביסה פונפונים בצבעי הרמזור: ירוק, צהוב ואדום. בקצהו העליון מדביקים עיניים זזות ושני מנקי מקטרות 
בתור מחושים. ניתן להצמיד מגנט לאטב. אפשר ליצור זח"ל על מקל שלגון, על קרטון, על ֶלבד, כסיכה לחגורה ועוד.

זח“ל מפונפונים

מכתב להורים
מכינים מד גובה ומסמנים 145 ס"מ, מודדים את הגובה של הילדים. כל ילד יקשט את הדף, 

ואתם תמלאו את הפרטים: הורים יקרים, ילד עד גובה 145 ס"מ מחויב לשבת על כיסא 
בטיחות במושב האחורי, כשהוא חגור בחגורת בטיחות. שם הילד/ה ...... גובה.......

משחק - ללה אמרה (לפי "המלך אמר")
יושבים במעגל. בכל פעם שעושים תנועה ואומרים "ללה אמרה" – כולם מחויבים לחזור על התנועה. כשעושים תנועה ולא 

אומרים "ללה אמרה" – לא חוזרים על התנועה. לדוגמא : ללה אמרה לחבוש קסדה (לשים ידיים על הראש), לחגור חגורה (יד 
באלכסון), לשבת בשקט בזמן הנסיעה (ידיים שלובות), לתת יד למבוגר כשעוברים את הכביש (יד למעלה) ועוד.

משחק

ינואר | נסיעה בטוחה

תפילת הדרך - זה“ב בגן
יהי רצון שילדי הגן ומשפחתם

בבטיחות בדרכים יהוו דוגמא לכולם.
שניסע תמיד במכונית חגורים 

ונשתדל להיות רגועים ושלווים. 
שנקפיד לשמור על כל הכללים
ונציית בדרך לכל התמרורים. 

שנרד מהרכב רק לכיוון המדרכה
ונוודא שעושים כך כל בני המשפחה.

אז נוכל להגשים לכולנו חלום -
להגיע הביתה בשלום

ָבּאֹוטֹו ֶשָׁלּנּו חֹוְגִרים ֲחגֹוָרה,  (תנועת חגורה: יד ימין באלכסון, שמאל מחבקת)
ְבָּכל ְנִסיָעה, ֲאֻרָכּה אֹו ְקָצָרה, (ידיים לצדדים ומתקרבות)

ִעם ִאָמּא ְוַאָבּא ִנַסּע ְבִּבְטָחה, (ידיים מושטות) 
ֻכָּלּם ֲחגּוִרים, זֹו ַמָמּׁש ַהְבָטָחה. (כמו בשורה הראשונה)

חגורת בטיחות מתוך דיסק ”בטיחות בדרכים כדרך חיים“, עמוס ברזל

שיר

שיר

האוטו שלנו - גרסה חדשה

ֲחגֹוַרת ְבִּטיחּות –* ִאָתּּה ֲאִני ִבּיִדידּות,*
ִאם ָשַׁמְענּו ְקִליק –* ֲאִני ָקׁשּור,*

ָאז ֲאִני נֹוֵתן,* ֲאִני נֹוֵתן ִאּׁשּור.*
ּבֹוא ִנְשַׁמע ֶאת ַהְקִּליק –* ֲאִני ָקׁשּור.*

ְועֹוד ַהַפַּעם ְקִליק –* ְלָכל ֶאָחד ָבּרּור.*
ְוׁשּוב ְקִליק –* ַהֹכּל ַכּּׁשּוָרה,*

ָכּל ַהִמְּשָׁפָּחה,* ַהִמְּשָׁפָּחה ְקׁשּוָרה.* 

(הילדים עושים פעמיים קליק בלשון בכל פעם שמופיעה כוכבית; אפשר להמציא עוד קולות ותנועות כמו מחיאת כף, תיפוף 
על הברכיים ועוד.) 
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

دودة من كرات الصوف
قوموا بإلصاق مجموعة من الكرات الصوفية امللونة بألوان اإلشارة الضوئية على ملقط غسيل: أحمر، أصفر، وأخضر. ألصقوا 
على الكرة األولى عينني متحركتني وسلكني ملونني )على شكل مجسات(. باإلمكان إلصاق مغناطيس بامللقط. باإلمكان صنع 

الدودة على عود بوظة، إلصاقها على قطعة كرتون، لّباد، كدبوس للحزام، وغيرها.

                       رسالة لألهل
قوموا بإعداد مقياس للطول، وأشيروا بوضوح إلى 145 سم، ثم قوموا بقياس طول األطفال،

 يقوم كل طفل بتزيني الورقة، بينما تقومون أنتم مبلء التفاصيل:
 األهل األعزاء، يجب على 

الطفل الذي ال يصل طوله إلى 145 سم، أن يجلس في مقعد األمان املوضوع في مقعد 
السيارة اخللفي، بحيث يكون رابطا حزام األمان.  اسم الطفل/ة........ الطول......

لعبة -ليلى قالت )على غرار سمعان قال(
جنلس في حلقة، في كل مرة نقوم بأداء حركة ونقول "ليلى قالت"، يجب على اجلميع أن يعيدوا تنفيذ احلركة، لكن حني نقوم بأداء 
حركة دون القول: "ليلى قالت" ممنوع إعادة احلركة، مثال: ليلى قالت أن نعتمر اخلوذة، )نضع اليدين على الرأس(، أن نربط حزام األمان 
)نضع اليد بشكل مائل على الكتف(، أن جنلس بهدوء خالل السفر )يدين مكتوفتني(، أن منسك بيد شخص بالغ عند عبور الشارع 

)نرفع اليد لألعلى(، وغيرها. 

لعبة
نختار طفال ليلعب دور سائح يصل البالد ألول مرة، وندعو أطفاال آخرين ليكونوا مرشدين سياحيني ليرشدوه على التصرف 

الصحيح في الشارع، باإلمكان إدخال وسائل تنكر ومالبس. 

كانون الثاني/ السفر اآلمن

בוחרים ילד לתפקיד תייר שהגיע בפעם הראשונה לישראל, מזמינים ילדים שיהיו מדריכי טיולים וידריכו אותו לגבי התנהגות 
נכונה בדרך. ניתן לשלב תחפושות.

מדביקים על אטב כביסה פונפונים בצבעי הרמזור: ירוק, צהוב ואדום. בקצהו העליון מדביקים עיניים זזות ושני מנקי מקטרות 
בתור מחושים. ניתן להצמיד מגנט לאטב. אפשר ליצור זח"ל על מקל שלגון, על קרטון, על ֶלבד, כסיכה לחגורה ועוד.

זח“ל מפונפונים

מכתב להורים
מכינים מד גובה ומסמנים 145 ס"מ, מודדים את הגובה של הילדים. כל ילד יקשט את הדף, 

ואתם תמלאו את הפרטים: הורים יקרים, ילד עד גובה 145 ס"מ מחויב לשבת על כיסא 
בטיחות במושב האחורי, כשהוא חגור בחגורת בטיחות. שם הילד/ה ...... גובה.......

משחק - ללה אמרה (לפי "המלך אמר")
יושבים במעגל. בכל פעם שעושים תנועה ואומרים "ללה אמרה" – כולם מחויבים לחזור על התנועה. כשעושים תנועה ולא 

אומרים "ללה אמרה" – לא חוזרים על התנועה. לדוגמא : ללה אמרה לחבוש קסדה (לשים ידיים על הראש), לחגור חגורה (יד 
באלכסון), לשבת בשקט בזמן הנסיעה (ידיים שלובות), לתת יד למבוגר כשעוברים את הכביש (יד למעלה) ועוד.

משחק

ינואר | נסיעה בטוחה

תפילת הדרך - זה“ב בגן
יהי רצון שילדי הגן ומשפחתם

בבטיחות בדרכים יהוו דוגמא לכולם.
שניסע תמיד במכונית חגורים 

ונשתדל להיות רגועים ושלווים. 
שנקפיד לשמור על כל הכללים
ונציית בדרך לכל התמרורים. 

שנרד מהרכב רק לכיוון המדרכה
ונוודא שעושים כך כל בני המשפחה.

אז נוכל להגשים לכולנו חלום -
להגיע הביתה בשלום

ָבּאֹוטֹו ֶשָׁלּנּו חֹוְגִרים ֲחגֹוָרה,  (תנועת חגורה: יד ימין באלכסון, שמאל מחבקת)
ְבָּכל ְנִסיָעה, ֲאֻרָכּה אֹו ְקָצָרה, (ידיים לצדדים ומתקרבות)

ִעם ִאָמּא ְוַאָבּא ִנַסּע ְבִּבְטָחה, (ידיים מושטות) 
ֻכָּלּם ֲחגּוִרים, זֹו ַמָמּׁש ַהְבָטָחה. (כמו בשורה הראשונה)

חגורת בטיחות מתוך דיסק ”בטיחות בדרכים כדרך חיים“, עמוס ברזל

שיר

שיר

האוטו שלנו - גרסה חדשה

ֲחגֹוַרת ְבִּטיחּות –* ִאָתּּה ֲאִני ִבּיִדידּות,*
ִאם ָשַׁמְענּו ְקִליק –* ֲאִני ָקׁשּור,*

ָאז ֲאִני נֹוֵתן,* ֲאִני נֹוֵתן ִאּׁשּור.*
ּבֹוא ִנְשַׁמע ֶאת ַהְקִּליק –* ֲאִני ָקׁשּור.*

ְועֹוד ַהַפַּעם ְקִליק –* ְלָכל ֶאָחד ָבּרּור.*
ְוׁשּוב ְקִליק –* ַהֹכּל ַכּּׁשּוָרה,*

ָכּל ַהִמְּשָׁפָּחה,* ַהִמְּשָׁפָּחה ְקׁשּוָרה.* 

(הילדים עושים פעמיים קליק בלשון בכל פעם שמופיעה כוכבית; אפשר להמציא עוד קולות ותנועות כמו מחיאת כף, תיפוף 
על הברכיים ועוד.) 
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בוחרים ילד לתפקיד תייר שהגיע בפעם הראשונה לישראל, מזמינים ילדים שיהיו מדריכי טיולים וידריכו אותו לגבי התנהגות 
נכונה בדרך. ניתן לשלב תחפושות.

מדביקים על אטב כביסה פונפונים בצבעי הרמזור: ירוק, צהוב ואדום. בקצהו העליון מדביקים עיניים זזות ושני מנקי מקטרות 
בתור מחושים. ניתן להצמיד מגנט לאטב. אפשר ליצור זח"ל על מקל שלגון, על קרטון, על ֶלבד, כסיכה לחגורה ועוד.

זח“ל מפונפונים

מכתב להורים
מכינים מד גובה ומסמנים 145 ס"מ, מודדים את הגובה של הילדים. כל ילד יקשט את הדף, 

ואתם תמלאו את הפרטים: הורים יקרים, ילד עד גובה 145 ס"מ מחויב לשבת על כיסא 
בטיחות במושב האחורי, כשהוא חגור בחגורת בטיחות. שם הילד/ה ...... גובה.......

משחק - ללה אמרה (לפי "המלך אמר")
יושבים במעגל. בכל פעם שעושים תנועה ואומרים "ללה אמרה" – כולם מחויבים לחזור על התנועה. כשעושים תנועה ולא 

אומרים "ללה אמרה" – לא חוזרים על התנועה. לדוגמא : ללה אמרה לחבוש קסדה (לשים ידיים על הראש), לחגור חגורה (יד 
באלכסון), לשבת בשקט בזמן הנסיעה (ידיים שלובות), לתת יד למבוגר כשעוברים את הכביש (יד למעלה) ועוד.

משחק

ינואר | נסיעה בטוחה

תפילת הדרך - זה“ב בגן
יהי רצון שילדי הגן ומשפחתם

בבטיחות בדרכים יהוו דוגמא לכולם.
שניסע תמיד במכונית חגורים 

ונשתדל להיות רגועים ושלווים. 
שנקפיד לשמור על כל הכללים
ונציית בדרך לכל התמרורים. 

שנרד מהרכב רק לכיוון המדרכה
ונוודא שעושים כך כל בני המשפחה.

אז נוכל להגשים לכולנו חלום -
להגיע הביתה בשלום

ָבּאֹוטֹו ֶשָׁלּנּו חֹוְגִרים ֲחגֹוָרה,  (תנועת חגורה: יד ימין באלכסון, שמאל מחבקת)
ְבָּכל ְנִסיָעה, ֲאֻרָכּה אֹו ְקָצָרה, (ידיים לצדדים ומתקרבות)

ִעם ִאָמּא ְוַאָבּא ִנַסּע ְבִּבְטָחה, (ידיים מושטות) 
ֻכָּלּם ֲחגּוִרים, זֹו ַמָמּׁש ַהְבָטָחה. (כמו בשורה הראשונה)

חגורת בטיחות מתוך דיסק ”בטיחות בדרכים כדרך חיים“, עמוס ברזל

שיר

שיר

האוטו שלנו - גרסה חדשה

ֲחגֹוַרת ְבִּטיחּות –* ִאָתּּה ֲאִני ִבּיִדידּות,*
ִאם ָשַׁמְענּו ְקִליק –* ֲאִני ָקׁשּור,*

ָאז ֲאִני נֹוֵתן,* ֲאִני נֹוֵתן ִאּׁשּור.*
ּבֹוא ִנְשַׁמע ֶאת ַהְקִּליק –* ֲאִני ָקׁשּור.*

ְועֹוד ַהַפַּעם ְקִליק –* ְלָכל ֶאָחד ָבּרּור.*
ְוׁשּוב ְקִליק –* ַהֹכּל ַכּּׁשּוָרה,*

ָכּל ַהִמְּשָׁפָּחה,* ַהִמְּשָׁפָּחה ְקׁשּוָרה.* 

(הילדים עושים פעמיים קליק בלשון בכל פעם שמופיעה כוכבית; אפשר להמציא עוד קולות ותנועות כמו מחיאת כף, תיפוף 
על הברכיים ועוד.) 
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               دعاء السفر – متطوعون في رياض االطفال

ندعوك ربّنا أن يكون أطفال الروضة وأهلهم
مثال أعلى في األمان على الطرق لغيرهم.

وأن نسافر دائما بالسيارة، وحزام األمان رابطني
ونحاول بأن نكون مرتاحني وهادئني.

أن نحافظ على قواعد املرور
ونلتزم في الطريق بإشارات املرور.

وحني نصل ننزل على ناصية الطريق
ونسير جميعا على الرصيف كالفريق
هكذا ننجح للحفاظ على القوانني
والوصول إلى البيت آمنني ساملني.

أغنية                 سيارتنا – صيغة جديدة
                                    في سيارتنا نربط احلزام )حركة احلزام: اليد اليمنى مائلة، واليسرى حاضنة(

                                    في كل سفرة، قصيرة أو طويلة )اليدين على األطراف وتقتربان من بعضهما(.

                                    نسافر مع البابا واملاما بأمان )يدين ممدودتني(

                                    كلنا مربوطني، وهذا وعد والتزام، )مثل السطر األول(.

أغنية                 حزام األمان من اسطوانة "األمان على الطرق نهج حياة"، عاموس برزيل  
                                    حزام األمان * أنا وأنت بأمان *

                                    إذا سمعنا "كليك" * أنا مربوط عاألكيد *

                                    إذا أنا أعطي * أنا أعطي بكّل تأكيد *

                                    تعالوا نسمع الكليك * معناه أنا مربوط متام. *

                                    وكمان مرة كليك * وكّل منّا صار متام التمام *

                                    وكمان مرة كليك * كل شيء مضبوط *

                                    وهيك، كّل األسرة مربوطة *وهيك األمور مضبوطة *

)يقوم األطفال بإصدرا صوت "كليك" بألسنهم مرتني، في كل مرة تظهر فيها النجمة، باإلمكان ابتكار حركات وأصوات أخرى 
مثل التصفيق، الطرق على الركبتني أو ما شابه(.

شباط/ السفر اآلمن
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