
ה לָ פינת לֶ
הילדים יציירו את עצמם רוכבים על אופניים. את הציורים נתלה בפינת ללה בגן.

הדגמה - רכיבה בטוחה
הציגו לילדים את האביזרים החשובים: פעמון, מנגנון בלימה יעיל לעצירה, מחזיר אור מאחור, תאורה מלפנים ומאחור ומחזירי 

אור על הדוושות. 

ספרו את הסיפור ”האופניים של נדב“ פעילות בעקבות סיפור

ִבַּקְּשִׁתּי ֵמִאָמּא אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים, ְכּמֹו ֶשׁל רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ֲאָבל ִאָמּא ִהְסִבּיָרה ִלי ֶשֵׁאין ִסָבּה ִלְקנֹות 

אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים ְכֶּשֵׁיּׁש ִלי ֶאת ָהאֹוַפַנִּים ַהְיָּשִׁנים ְוַהּטֹוִבים ֶשׁל ִגּיִלי, ֲאחֹוִתי ַהְגּדֹוָלה. "ַאָתּה ִתְּרֶאה 

ֶשְׁכֶּשַׁתְּתִחיל ִלְרכֹּב ֲעֵליֶהם, ִתְּשַׁכּח ֶשֵׁהם ָהיּו ַפַּעם ֶשׁל ִגּיִלי," ִאָמּא ָאְמָרה. "ְבָּכל ִמְקֶרה, ֵיׁש ְלָך 

ַקְסָדּה ֲחָדָשׁה ּוָמִגִנּים." ִאָמּא ִהִצּיָעה ֶשִׁהיא ִתַּקּח אֹוִתי ַלַפּאְרק. ִמֵלּאִתי ֲאִויר ַבַּגְּלַגִּלּים, ּוָבַדְקִתּי 

ֶשַׁהִכּידֹון ְמֻחָזּק ְכּמֹו ֶשָׁצִּריְך. ִלְפֵני ֶשָׁיָּצאנּו ָמַדְדִתּי ֶאת ַהַקְּסָדּה. ִאָמּא ִהְדָּקה ֶאת ָהְרצּועֹות ְוָאְמָרה 

ֶשֲׁאִני ִנְרֶאה ְכּמֹו רֹוֵכב אֹוַפַנִּים ֲאִמִתּי. ִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ָהאֹוַפַנִּים ְוָרִציִתי ְלַהְתִחיל ִלְרֹכּב. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ 

ַמֶשּׁהּו?" ָשֲׁאָלה ִגּיִלי. "ֹלא... ָמה ָשַׁכְחִתּי?" ָשַׁאְלִתּי. "ֶאת ַהָמִּגִנּים. ַאָתּה יֹוֵדַע ֶשֵׁהם ְמאֹוד ֲחׁשּוִבים? 

ִאם ִתּפֹּל, ַהָמִּגִנּים ִיְשְׁמרּו ַעל ַהִבְּרַכִּים ְוַעל ַהַמְּרֵפִּקים ֶשְׁלָּך," ָאְמָרה ִגּיִלי. ָהֱאֶמת ִהיא ֶשֹּׁלא ֶבֱּאֶמת 

ָשַׁכְחִתּי. ֹלא ָכּל ָכְּך ִהְתַחֵשּׁק ִלי ְלִהְשַׁתֵּמּׁש ַבָּמִּגִנּים. ֵהם ִנְראּו ִלי ְמַחְמִּמים ּוְמִציִקים. ָחַשְׁבִתּי ֶשִׁאָמּא 

ְוִגיִלי ֹלא ָיִשׂימּו ֵלב... ֲאָבל ַעְכָשׁו ֹלא ָהְיָתה ִלי ְבֵּרָרה. ִהְצַמְדִתּי ֶאת ַהָמִּגִנּים, ְוָהִייִתי מּוָכן ָלְרִכיָבה 

ָהִראׁשֹוָנה ַעל ָהאֹוַפַנִּים ֶשׁל ִגּיִלי. ֵמָרחֹוק ָרִאיִתי ֶאת רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ָרִציִתי ֶשׁהּוא ִיְרֶאה ֶאת 

ָהאֹוַפַנִּים ַהִכְּמַעט ֲחָדִשׁים ֶשִׁלּי. ִהְתַחְלִתּי ִלְרֹכּב ַמָמּׁש ַמֵהר. ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב ֶשֵׁיּׁש ַבַּצּד ֶאֶבן ְגּדֹוָלה, 

ְוָנַפְלִתּי. ַמָזּל ֶשַׁהַקְּסָדּה ְוַהָמִּגִנּים ָשְׁמרּו ָעַלי ְוִקַבְּלִתּי ַרק ִשְׁפׁשּוף ָקָטן ָבֶּרֶגל. "ָנָדִבי, ֹלא נֹוָרא 

ֶשָׁנַּפְלָתּ. ֶזה קֹוֶרה ְלֻכָלּם. ַמָזּל ֶשָׁהִייָת ִעם ַקְסָדּה ּוָמִגִנּים," ָאְמָרה ִאָמּא, "ֲאָבל," ִהיא הֹוִסיָפה, "ַאָתּה 

ַחָיּב ִלְזֹכּר ֶשָׁצִּריְך ִלְשֹׁמר ַעל ַהְכָּלִלים ַגּם ְכֶּשׁרֹוְכִבים ַעל אֹוַפַנִּים, ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ְוָלִשׂים ֵלב ַלֶדֶּרְך."

ָהָיה ֵכּיף ַבַּפּאְרק ִעם רֹוִעי. ָרַכְבנּו ְבַּיַחד ַבְּשִּׁביל ְוֶנֱהֵנינּו ְמאֹוד. ָבֶּעֶרב ִצַיְּרִתּי ֶלָלה ֲחָדָשׁה ְוִהְדַבְּקִתּי 

אֹוָתּה ְלַיד ַהִמָּטּה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ִלי ֶאת ְכָּלֵלי ָהְרִכיָבה ַעל ָהאֹוַפַנִּים: ְלַהְצִמיד ָמִגִנּים, ַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה, 

ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ַבְּשִּׁביל

 

ׁל ָנָדב / מאת נטע סילוני ָהאֹוַפַנִּים  שֶ

בדקו עם הילדים:
למה חשוב לחבוש קסדה ולהצמיד מִגנים? 

מה היה קורה לנדב לּוֵלא השתמש בקסדה ובמִגנים?
על ֵאילו כללים נדב כן הקפיד? (חבש קסדה, רכב בשביל, בדק שיש אוויר בגלגלים ושהכידון מחוזק כהלכה).

מרץ | רכיבה בטוחה מרץ | רכיבה בטוחה

הטור דה פראנס הוא מירוץ אופני הכביש היוקרתי ביותר בעולם, מאז 1903. התחרות נערכת פעם בשנה בחודש יולי, ברחבי 
צרפת. ב"טור" משתתפים מיטב הרוכבים מכל רחבי העולם כשהם חובשים קסדה ומקפידים תמיד על כל כללי הבטיחות. 

הידעת?

רקע
האופניים הפכו בשנים האחרונות לכלי תחבורה נפוץ ברחובות הערים ובכבישי הארץ. הרכיבה על האופניים פופולרית בקרב 
כל הגילאים, ובעיקר בקרב ילדים. אך הרכיבה על אופניים טומנת בחובה גם סכנות, בייחוד בנסיעה על הכביש. חשוב לזכור 

שרוכבי אופניים, בדיוק כמו הולכי רגל, הם משתמשי דרך פגיעים מאוד, וכל מפגש בינם לבין רכב עלול להיות קטלני. אם 
נוסיף לכך את העובדה שלילדים יש קושי רב יותר להבין ולתרגם את הנעשה על הכביש, הרי שהסכנה גדולה שבעתיים. על 

ההורים להקפיד שילדיהם לא ייסעו באופניים על הכביש, אלא בפארקים ובגני שעשועים סגורים ומסודרים. רכיבה בשבילים 
המופרדים לחלוטין מהכביש היא הדרך הבטוחה והטובה ביותר לשמור על חיי הילדים. בנוסף לכך, החוק מחייב ילדים עד גיל 

14  לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים, בכל סוגי הנסיעות.

נתונים :
18% מהנפגעים בתאונות דרכים כרוכבי אופניים בישראל הם ילדים בגילאי 14-10. בשנים 2011-2005 נפגעו 771 ילדים 

רוכבי אופניים בתאונות דרכים, מהם 13 נהרגו ו-177 נפצעו קשה.

2,770 רוכבי אופניים נפגעו בישראל במהלך 7 השנים האחרונות, 27% מהם ילדים עד גיל 14.
ילדים בני 14-10 הם קבוצה עם שיעורי היפגעות גבוהים במיוחד: 442 נפגעים במהלך 7 השנים האחרונות. 

חשיבות חבישת קסדה – נמצא כי חבישת קסדה מפחיתה בעשרות אחוזים את הסיכוי לפגיעות ראש וצוואר, שהן הפגיעות 
החמורות והשכיחות ביותר בקרב רוכבי אופניים. נוסף לקסדה מומלץ מאוד להשתמש באביזרי מיגון כמו כפפות לידיים, וכן 

בבגדים בהירים או זוהרים המשפרים את הִנראּות.

מכינים קופסת נעליים מקושטת, ושמים בתוכה פריט המתקשר לאופניים: 
קסדה/ מִגנים/ תמונה של אופניים/ מעבר חצייה/ מחזיר אור. מזמינים את 

הילדים לנחש מה מסתתר בקופסה ואיך זה מתקשר לבטיחות בדרכים.
משוחחים: למי מהילדים יש אופניים? למי במשפחה יש אופניים? מי מכיר 

את כללי הרכיבה הבטוחה? 

קופסת הפלאים

| 34
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 34
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

خلفية
حتولت الدراجات الهوائية خالل السنوات القليلة املاضية، إلى وسيلة نقل واسعة االنتشار في شوارع املدن وغيرها من طرقات 

البالد، واحلقيقة أن ركوب الدراجات الهوائية هو أمر شائع بني االبناء في جميع املراحل العمريّة، وخصوصا بني األطفال، لكن 
الركوب على الدراجة الهوائية محفوف ببعض اخملاطر أيضا، خصوصا عند الركوب في الشارع، من املهم أن نتذكر دائما، أن راكبي 

الدراجات الهوائية مثل املشاة متاما، هم من مستخدمي الطريق األكثر تعرضا خملاطر اإلصابة، وأن أي التقاء بينهم وبني املركبات 
قد يكون قاتال، وإذا أضفنا لهذا األمر حقيقة أن األطفال يجدون صعوبة أكثر في فهم وإدراك كل ما يدور من حولهم على 

الطريق، فإننا نستنتج أن اخلطورة عليهم أكبر، يجب على األهل االهتمام بأال يركب أبناؤهم الدراجات الهوائية في الشارع، وإمنا 
في املتنزهات وفي حدائق اللعب املغلقة واملنظمة، إن الركوب على املسارات اخلاصة املفصولة متاما عن الشارع، هو أفضل طريقة 

وأكثرها أمنا للحفاظ على أرواح األطفال، باإلضافة إلى ذلك فإن القانون يلزم األطفال حتى جيل 14 عاما باعتمار اخلوذة خالل 
ركوب الدراجة الهوائية، في كل جوالتهم. 

معطيات:
%18 من مجمل املصابني بحوادث الدراجات الهوائية في البالد هم من األطفال بجيل 10-14 عاما، خالل الفترة من  2005 
وحتى 2011، أصيب 771 طفال من راكبي الدراجات الهوائية بحوادث الطرق، قتل منهم 13، وأصيب 177 بجراح خطيرة. 

خالل السنوات السبع األخيرة، أصيب 2770 راكب دراجة هوائية في البالد. . %27 منهم كانوا أطفاال حتى جيل 14 عاما.  
األطفال في سّن 10-14 عاما، هم من الفئات األعلى نسبة من حيث التعرض لإلصابة: 442 مصابا خالل السنوات السبع 

األخيرة.  

أهمية اعتمار اخلوذة – تبني أن اعتمار اخلوذة يقلل بعشرات النسب املئوية احتمال اإلصابة في منطقة الرأس والرقبة، التي تعتبر 
أكثر اإلصابات خطورة وانتشارا بني راكبي الدراجات الهوائية، باإلضافة للخوذة، من احملبذ استخدام مستلزمات ووسائل األمان 

والوقاية مثل القفازات لليدين، وكذلك املالبس ذات األلوان الفاحتة أو العاكسة للضوء، والتي تزيد من إمكانية رؤية اآلخرين. 

هل تعلم؟
أن سباق الـ "تور دي فرانس" هو أهم سباق للدراجات الهوائية في العالم، منذ العام 1903. تقام املنافسة مرة في كل عام، خالل 

شهر متوز، في مختلف أنحاء فرنسا، يشارك في هذا السباق خيرة راكبي الدراجات من كل العالم، وهم يعتمرون اخلوذ الواقية، 
ويحافظون بشكل دائم على كل قواعد األمان. 

صندوق العجب
جهزوا صندوقا كرتونيا مزينا )عبوة حذاء قدمية(، وادخلوا إليه أغراضا تتعلق 

بالدراجات الهوائية: خوذة / واقيات/ صورة دراجة هوائية/ ممر مشاة/ عاكسات 
ضوء. اطلبوا من األطفال أن يخمنوا ماذا يوجد داخل الصندوق، وما هي 

عالقته باألمان على الطرق. 
ثم حتدثوا معهم: من ميلك دراجة؟ من منكم لدى أحد أفراد عائلته دراجة؟ 

من يعرف قواعد الركوب اآلمن على الدراجة؟

آذار/ الركوب اآلمن
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ִבַּקְּשִׁתּי ֵמִאָמּא אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים, ְכּמֹו ֶשׁל רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ֲאָבל ִאָמּא ִהְסִבּיָרה ִלי ֶשֵׁאין ִסָבּה ִלְקנֹות 

אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים ְכֶּשֵׁיּׁש ִלי ֶאת ָהאֹוַפַנִּים ַהְיָּשִׁנים ְוַהּטֹוִבים ֶשׁל ִגּיִלי, ֲאחֹוִתי ַהְגּדֹוָלה. "ַאָתּה ִתְּרֶאה 

ֶשְׁכֶּשַׁתְּתִחיל ִלְרכֹּב ֲעֵליֶהם, ִתְּשַׁכּח ֶשֵׁהם ָהיּו ַפַּעם ֶשׁל ִגּיִלי," ִאָמּא ָאְמָרה. "ְבָּכל ִמְקֶרה, ֵיׁש ְלָך 

ַקְסָדּה ֲחָדָשׁה ּוָמִגִנּים." ִאָמּא ִהִצּיָעה ֶשִׁהיא ִתַּקּח אֹוִתי ַלַפּאְרק. ִמֵלּאִתי ֲאִויר ַבַּגְּלַגִּלּים, ּוָבַדְקִתּי 

ֶשַׁהִכּידֹון ְמֻחָזּק ְכּמֹו ֶשָׁצִּריְך. ִלְפֵני ֶשָׁיָּצאנּו ָמַדְדִתּי ֶאת ַהַקְּסָדּה. ִאָמּא ִהְדָּקה ֶאת ָהְרצּועֹות ְוָאְמָרה 

ֶשֲׁאִני ִנְרֶאה ְכּמֹו רֹוֵכב אֹוַפַנִּים ֲאִמִתּי. ִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ָהאֹוַפַנִּים ְוָרִציִתי ְלַהְתִחיל ִלְרֹכּב. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ 

ַמֶשּׁהּו?" ָשֲׁאָלה ִגּיִלי. "ֹלא... ָמה ָשַׁכְחִתּי?" ָשַׁאְלִתּי. "ֶאת ַהָמִּגִנּים. ַאָתּה יֹוֵדַע ֶשֵׁהם ְמאֹוד ֲחׁשּוִבים? 

ִאם ִתּפֹּל, ַהָמִּגִנּים ִיְשְׁמרּו ַעל ַהִבְּרַכִּים ְוַעל ַהַמְּרֵפִּקים ֶשְׁלָּך," ָאְמָרה ִגּיִלי. ָהֱאֶמת ִהיא ֶשֹּׁלא ֶבֱּאֶמת 

ָשַׁכְחִתּי. ֹלא ָכּל ָכְּך ִהְתַחֵשּׁק ִלי ְלִהְשַׁתֵּמּׁש ַבָּמִּגִנּים. ֵהם ִנְראּו ִלי ְמַחְמִּמים ּוְמִציִקים. ָחַשְׁבִתּי ֶשִׁאָמּא 

ְוִגיִלי ֹלא ָיִשׂימּו ֵלב... ֲאָבל ַעְכָשׁו ֹלא ָהְיָתה ִלי ְבֵּרָרה. ִהְצַמְדִתּי ֶאת ַהָמִּגִנּים, ְוָהִייִתי מּוָכן ָלְרִכיָבה 

ָהִראׁשֹוָנה ַעל ָהאֹוַפַנִּים ֶשׁל ִגּיִלי. ֵמָרחֹוק ָרִאיִתי ֶאת רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ָרִציִתי ֶשׁהּוא ִיְרֶאה ֶאת 

ָהאֹוַפַנִּים ַהִכְּמַעט ֲחָדִשׁים ֶשִׁלּי. ִהְתַחְלִתּי ִלְרֹכּב ַמָמּׁש ַמֵהר. ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב ֶשֵׁיּׁש ַבַּצּד ֶאֶבן ְגּדֹוָלה, 

ְוָנַפְלִתּי. ַמָזּל ֶשַׁהַקְּסָדּה ְוַהָמִּגִנּים ָשְׁמרּו ָעַלי ְוִקַבְּלִתּי ַרק ִשְׁפׁשּוף ָקָטן ָבֶּרֶגל. "ָנָדִבי, ֹלא נֹוָרא 

ֶשָׁנַּפְלָתּ. ֶזה קֹוֶרה ְלֻכָלּם. ַמָזּל ֶשָׁהִייָת ִעם ַקְסָדּה ּוָמִגִנּים," ָאְמָרה ִאָמּא, "ֲאָבל," ִהיא הֹוִסיָפה, "ַאָתּה 

ַחָיּב ִלְזֹכּר ֶשָׁצִּריְך ִלְשֹׁמר ַעל ַהְכָּלִלים ַגּם ְכֶּשׁרֹוְכִבים ַעל אֹוַפַנִּים, ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ְוָלִשׂים ֵלב ַלֶדֶּרְך."

ָהָיה ֵכּיף ַבַּפּאְרק ִעם רֹוִעי. ָרַכְבנּו ְבַּיַחד ַבְּשִּׁביל ְוֶנֱהֵנינּו ְמאֹוד. ָבֶּעֶרב ִצַיְּרִתּי ֶלָלה ֲחָדָשׁה ְוִהְדַבְּקִתּי 

אֹוָתּה ְלַיד ַהִמָּטּה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ִלי ֶאת ְכָּלֵלי ָהְרִכיָבה ַעל ָהאֹוַפַנִּים: ְלַהְצִמיד ָמִגִנּים, ַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה, 

ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ַבְּשִּׁביל
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בדקו עם הילדים:
למה חשוב לחבוש קסדה ולהצמיד מִגנים? 

מה היה קורה לנדב לּוֵלא השתמש בקסדה ובמִגנים?
על ֵאילו כללים נדב כן הקפיד? (חבש קסדה, רכב בשביל, בדק שיש אוויר בגלגלים ושהכידון מחוזק כהלכה).

מרץ | רכיבה בטוחה מרץ | רכיבה בטוחה

הטור דה פראנס הוא מירוץ אופני הכביש היוקרתי ביותר בעולם, מאז 1903. התחרות נערכת פעם בשנה בחודש יולי, ברחבי 
צרפת. ב"טור" משתתפים מיטב הרוכבים מכל רחבי העולם כשהם חובשים קסדה ומקפידים תמיד על כל כללי הבטיחות. 

הידעת?

רקע
האופניים הפכו בשנים האחרונות לכלי תחבורה נפוץ ברחובות הערים ובכבישי הארץ. הרכיבה על האופניים פופולרית בקרב 
כל הגילאים, ובעיקר בקרב ילדים. אך הרכיבה על אופניים טומנת בחובה גם סכנות, בייחוד בנסיעה על הכביש. חשוב לזכור 

שרוכבי אופניים, בדיוק כמו הולכי רגל, הם משתמשי דרך פגיעים מאוד, וכל מפגש בינם לבין רכב עלול להיות קטלני. אם 
נוסיף לכך את העובדה שלילדים יש קושי רב יותר להבין ולתרגם את הנעשה על הכביש, הרי שהסכנה גדולה שבעתיים. על 

ההורים להקפיד שילדיהם לא ייסעו באופניים על הכביש, אלא בפארקים ובגני שעשועים סגורים ומסודרים. רכיבה בשבילים 
המופרדים לחלוטין מהכביש היא הדרך הבטוחה והטובה ביותר לשמור על חיי הילדים. בנוסף לכך, החוק מחייב ילדים עד גיל 

14  לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים, בכל סוגי הנסיעות.

נתונים :
18% מהנפגעים בתאונות דרכים כרוכבי אופניים בישראל הם ילדים בגילאי 14-10. בשנים 2011-2005 נפגעו 771 ילדים 

רוכבי אופניים בתאונות דרכים, מהם 13 נהרגו ו-177 נפצעו קשה.

2,770 רוכבי אופניים נפגעו בישראל במהלך 7 השנים האחרונות, 27% מהם ילדים עד גיל 14.
ילדים בני 14-10 הם קבוצה עם שיעורי היפגעות גבוהים במיוחד: 442 נפגעים במהלך 7 השנים האחרונות. 

חשיבות חבישת קסדה – נמצא כי חבישת קסדה מפחיתה בעשרות אחוזים את הסיכוי לפגיעות ראש וצוואר, שהן הפגיעות 
החמורות והשכיחות ביותר בקרב רוכבי אופניים. נוסף לקסדה מומלץ מאוד להשתמש באביזרי מיגון כמו כפפות לידיים, וכן 

בבגדים בהירים או זוהרים המשפרים את הִנראּות.

מכינים קופסת נעליים מקושטת, ושמים בתוכה פריט המתקשר לאופניים: 
קסדה/ מִגנים/ תמונה של אופניים/ מעבר חצייה/ מחזיר אור. מזמינים את 

הילדים לנחש מה מסתתר בקופסה ואיך זה מתקשר לבטיחות בדרכים.
משוחחים: למי מהילדים יש אופניים? למי במשפחה יש אופניים? מי מכיר 

את כללי הרכיבה הבטוחה? 

קופסת הפלאים
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ה לָ פינת לֶ
הילדים יציירו את עצמם רוכבים על אופניים. את הציורים נתלה בפינת ללה בגן.

הדגמה - רכיבה בטוחה
הציגו לילדים את האביזרים החשובים: פעמון, מנגנון בלימה יעיל לעצירה, מחזיר אור מאחור, תאורה מלפנים ומאחור ומחזירי 

אור על הדוושות. 

ספרו את הסיפור ”האופניים של נדב“ פעילות בעקבות סיפור

ִבַּקְּשִׁתּי ֵמִאָמּא אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים, ְכּמֹו ֶשׁל רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ֲאָבל ִאָמּא ִהְסִבּיָרה ִלי ֶשֵׁאין ִסָבּה ִלְקנֹות 

אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים ְכֶּשֵׁיּׁש ִלי ֶאת ָהאֹוַפַנִּים ַהְיָּשִׁנים ְוַהּטֹוִבים ֶשׁל ִגּיִלי, ֲאחֹוִתי ַהְגּדֹוָלה. "ַאָתּה ִתְּרֶאה 

ֶשְׁכֶּשַׁתְּתִחיל ִלְרכֹּב ֲעֵליֶהם, ִתְּשַׁכּח ֶשֵׁהם ָהיּו ַפַּעם ֶשׁל ִגּיִלי," ִאָמּא ָאְמָרה. "ְבָּכל ִמְקֶרה, ֵיׁש ְלָך 

ַקְסָדּה ֲחָדָשׁה ּוָמִגִנּים." ִאָמּא ִהִצּיָעה ֶשִׁהיא ִתַּקּח אֹוִתי ַלַפּאְרק. ִמֵלּאִתי ֲאִויר ַבַּגְּלַגִּלּים, ּוָבַדְקִתּי 

ֶשַׁהִכּידֹון ְמֻחָזּק ְכּמֹו ֶשָׁצִּריְך. ִלְפֵני ֶשָׁיָּצאנּו ָמַדְדִתּי ֶאת ַהַקְּסָדּה. ִאָמּא ִהְדָּקה ֶאת ָהְרצּועֹות ְוָאְמָרה 

ֶשֲׁאִני ִנְרֶאה ְכּמֹו רֹוֵכב אֹוַפַנִּים ֲאִמִתּי. ִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ָהאֹוַפַנִּים ְוָרִציִתי ְלַהְתִחיל ִלְרֹכּב. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ 

ַמֶשּׁהּו?" ָשֲׁאָלה ִגּיִלי. "ֹלא... ָמה ָשַׁכְחִתּי?" ָשַׁאְלִתּי. "ֶאת ַהָמִּגִנּים. ַאָתּה יֹוֵדַע ֶשֵׁהם ְמאֹוד ֲחׁשּוִבים? 

ִאם ִתּפֹּל, ַהָמִּגִנּים ִיְשְׁמרּו ַעל ַהִבְּרַכִּים ְוַעל ַהַמְּרֵפִּקים ֶשְׁלָּך," ָאְמָרה ִגּיִלי. ָהֱאֶמת ִהיא ֶשֹּׁלא ֶבֱּאֶמת 

ָשַׁכְחִתּי. ֹלא ָכּל ָכְּך ִהְתַחֵשּׁק ִלי ְלִהְשַׁתֵּמּׁש ַבָּמִּגִנּים. ֵהם ִנְראּו ִלי ְמַחְמִּמים ּוְמִציִקים. ָחַשְׁבִתּי ֶשִׁאָמּא 

ְוִגיִלי ֹלא ָיִשׂימּו ֵלב... ֲאָבל ַעְכָשׁו ֹלא ָהְיָתה ִלי ְבֵּרָרה. ִהְצַמְדִתּי ֶאת ַהָמִּגִנּים, ְוָהִייִתי מּוָכן ָלְרִכיָבה 

ָהִראׁשֹוָנה ַעל ָהאֹוַפַנִּים ֶשׁל ִגּיִלי. ֵמָרחֹוק ָרִאיִתי ֶאת רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ָרִציִתי ֶשׁהּוא ִיְרֶאה ֶאת 

ָהאֹוַפַנִּים ַהִכְּמַעט ֲחָדִשׁים ֶשִׁלּי. ִהְתַחְלִתּי ִלְרֹכּב ַמָמּׁש ַמֵהר. ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב ֶשֵׁיּׁש ַבַּצּד ֶאֶבן ְגּדֹוָלה, 

ְוָנַפְלִתּי. ַמָזּל ֶשַׁהַקְּסָדּה ְוַהָמִּגִנּים ָשְׁמרּו ָעַלי ְוִקַבְּלִתּי ַרק ִשְׁפׁשּוף ָקָטן ָבֶּרֶגל. "ָנָדִבי, ֹלא נֹוָרא 

ֶשָׁנַּפְלָתּ. ֶזה קֹוֶרה ְלֻכָלּם. ַמָזּל ֶשָׁהִייָת ִעם ַקְסָדּה ּוָמִגִנּים," ָאְמָרה ִאָמּא, "ֲאָבל," ִהיא הֹוִסיָפה, "ַאָתּה 

ַחָיּב ִלְזֹכּר ֶשָׁצִּריְך ִלְשֹׁמר ַעל ַהְכָּלִלים ַגּם ְכֶּשׁרֹוְכִבים ַעל אֹוַפַנִּים, ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ְוָלִשׂים ֵלב ַלֶדֶּרְך."

ָהָיה ֵכּיף ַבַּפּאְרק ִעם רֹוִעי. ָרַכְבנּו ְבַּיַחד ַבְּשִּׁביל ְוֶנֱהֵנינּו ְמאֹוד. ָבֶּעֶרב ִצַיְּרִתּי ֶלָלה ֲחָדָשׁה ְוִהְדַבְּקִתּי 

אֹוָתּה ְלַיד ַהִמָּטּה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ִלי ֶאת ְכָּלֵלי ָהְרִכיָבה ַעל ָהאֹוַפַנִּים: ְלַהְצִמיד ָמִגִנּים, ַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה, 

ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ַבְּשִּׁביל

 

ׁל ָנָדב / מאת נטע סילוני ָהאֹוַפַנִּים  שֶ

בדקו עם הילדים:
למה חשוב לחבוש קסדה ולהצמיד מִגנים? 

מה היה קורה לנדב לּוֵלא השתמש בקסדה ובמִגנים?
על ֵאילו כללים נדב כן הקפיד? (חבש קסדה, רכב בשביל, בדק שיש אוויר בגלגלים ושהכידון מחוזק כהלכה).

מרץ | רכיבה בטוחה מרץ | רכיבה בטוחה

הטור דה פראנס הוא מירוץ אופני הכביש היוקרתי ביותר בעולם, מאז 1903. התחרות נערכת פעם בשנה בחודש יולי, ברחבי 
צרפת. ב"טור" משתתפים מיטב הרוכבים מכל רחבי העולם כשהם חובשים קסדה ומקפידים תמיד על כל כללי הבטיחות. 

הידעת?

רקע
האופניים הפכו בשנים האחרונות לכלי תחבורה נפוץ ברחובות הערים ובכבישי הארץ. הרכיבה על האופניים פופולרית בקרב 
כל הגילאים, ובעיקר בקרב ילדים. אך הרכיבה על אופניים טומנת בחובה גם סכנות, בייחוד בנסיעה על הכביש. חשוב לזכור 

שרוכבי אופניים, בדיוק כמו הולכי רגל, הם משתמשי דרך פגיעים מאוד, וכל מפגש בינם לבין רכב עלול להיות קטלני. אם 
נוסיף לכך את העובדה שלילדים יש קושי רב יותר להבין ולתרגם את הנעשה על הכביש, הרי שהסכנה גדולה שבעתיים. על 

ההורים להקפיד שילדיהם לא ייסעו באופניים על הכביש, אלא בפארקים ובגני שעשועים סגורים ומסודרים. רכיבה בשבילים 
המופרדים לחלוטין מהכביש היא הדרך הבטוחה והטובה ביותר לשמור על חיי הילדים. בנוסף לכך, החוק מחייב ילדים עד גיל 

14  לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים, בכל סוגי הנסיעות.

נתונים :
18% מהנפגעים בתאונות דרכים כרוכבי אופניים בישראל הם ילדים בגילאי 14-10. בשנים 2011-2005 נפגעו 771 ילדים 

רוכבי אופניים בתאונות דרכים, מהם 13 נהרגו ו-177 נפצעו קשה.

2,770 רוכבי אופניים נפגעו בישראל במהלך 7 השנים האחרונות, 27% מהם ילדים עד גיל 14.
ילדים בני 14-10 הם קבוצה עם שיעורי היפגעות גבוהים במיוחד: 442 נפגעים במהלך 7 השנים האחרונות. 

חשיבות חבישת קסדה – נמצא כי חבישת קסדה מפחיתה בעשרות אחוזים את הסיכוי לפגיעות ראש וצוואר, שהן הפגיעות 
החמורות והשכיחות ביותר בקרב רוכבי אופניים. נוסף לקסדה מומלץ מאוד להשתמש באביזרי מיגון כמו כפפות לידיים, וכן 

בבגדים בהירים או זוהרים המשפרים את הִנראּות.

מכינים קופסת נעליים מקושטת, ושמים בתוכה פריט המתקשר לאופניים: 
קסדה/ מִגנים/ תמונה של אופניים/ מעבר חצייה/ מחזיר אור. מזמינים את 

הילדים לנחש מה מסתתר בקופסה ואיך זה מתקשר לבטיחות בדרכים.
משוחחים: למי מהילדים יש אופניים? למי במשפחה יש אופניים? מי מכיר 

את כללי הרכיבה הבטוחה? 

קופסת הפלאים
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كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

                       فعالية ما بعد القصة ارووا لألطفال قصة "دراجة نزار"
                                                          دراجة نزار / بقلم نيطع سيلوني

              طلبت من أمي دراجة جديدة، مثل التي عند رامي زميلي في الروضة، لكن أمي رفضت أن تشتري لي دراجة 
              جديدة، ألن لدي دراجة قدمية وجيدة، كانت تركبها أختي الكبيرة، جميلة. قالت لي أمي: "عندما تبدأ بالركوب 
              على الدراجة، سترى كيف ستنسى أنها كانت مرة جلميلة، وعلى كل حال، لديك خوذة جديدة وكذلك واقيات 
              جدد". اقترحت على أمي أن تأخذني للمتنزه، قمت مبلء الدواليب بالهواء وفحصت أن املقود ثابت كما يجب أن 

              يكون، قبل أن نخرج قمت بقياس اخلوذة، وقامت أمي بشدها على رأسي، وقالت إنني أبدو مثل راكب دراجة 
              حقيقي. جلست على الدراجة وأردت أن أبدأ بالركوب، لكن جميلة أختي سألتني: "ألم تنس شيئا؟". سألتها 
              بدوري: "كال... ماذا نسيت؟". فقالت جميلة: "الواقيات، أال تعرف أنها هامة جدا؟ إذا وقعت، فإن هذه الواقيات 

              حتمي ركبتيك وبقية املفاصل من اإلصابة". احلقيقة أنني لم أنس متاما، لكن لم تكن لدي رغبة باستعمال 
              الواقيات، فقد كان يبدو على هذه الواقيات أنها مزعجة وتزيد من احلرارة، اعتقدت أن أمي وجميلة لن تنتبها.... 
              لكن اآلن، ليس أمامي مجال آخر. وضعت الواقيات، وكنت مستعدا ألول مرة أركب بها دراجة جميلة. من بعيد، 

              رأيت رامي، زميلي في الروضة، أردت أن أريه دراجتي "اجلديدة" تقريبا، بدأت بالسواقة بسرعة كبيرة، لم أنتبه إلى 
              أنه كان هنالك حجر كبير على طرف الطريق، فوقعت، حلسن حظي أن اخلوذة والواقيات حموني، ولم أصب إال 

              بخدش صغير في ساقي. عندها قالت لي أمي: "حبيبي نزار، ليس مهما أنك وقعت، فهذا يحصل للجميع،  
              حلسن احلظ أنك كنت تعتمر احلوذة وتضع الواقيات ". وأضافت: "عليك أن تتذكر أنه ال بد من احلفاظ على قواعد 

              األمان عند ركوب الدراجة، نركب بحذر، وننتبه للطريق". كنت سعيدا جدا في املتنزه مع رامي، ركبنا سويا  
              وفرحنا كثيرا. في املساء، قمت برسم ليلى جديدة وألصقتها بالقرب من سريري، ستذكرني ليلى بقواعد 

              الركوب اآلمن: وضع الواقيات، اعتمار اخلوذة، والركوب بحذر في املسلك اخلاص. 

افحصوا مع األطفال:
    ملاذا من املهم اعتمار اخلوذة ووضع الواقيات؟ 

    ماذا كان من املمكن أن يحصل لنزار لو لم يعتمر اخلوذة والواقيات؟ 
    ما هي القواعد التي قام نزار بتنفيذها؟ )اعتمر اخلوذة، ركب في املسلك اخلاص، فحص ضغط الهواء في الدواليب وتأكد من 

    أن املقود ثابت(.

جتسيد -الركوب اآلمن
اعرضوا على األطفال املستلزمات الهاّمة: اجلرس، منظومة الفرملة الناجعة للتوقف، عاكس الضوء اخللفي، اإلضاءة األمامية 

واخللفية، وعاكسات األضواء على الدواسات. 

مركز ليلى
اطلبوا من األطفال رسم أنفسهم وهم يركبون الدراجات الهوائية، قوموا بتعليق اللوحات في مركز "ليلى" في الروضة. 

آذار/ الركوب اآلمن
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ה לָ פינת לֶ
הילדים יציירו את עצמם רוכבים על אופניים. את הציורים נתלה בפינת ללה בגן.

הדגמה - רכיבה בטוחה
הציגו לילדים את האביזרים החשובים: פעמון, מנגנון בלימה יעיל לעצירה, מחזיר אור מאחור, תאורה מלפנים ומאחור ומחזירי 

אור על הדוושות. 

ספרו את הסיפור ”האופניים של נדב“ פעילות בעקבות סיפור

ִבַּקְּשִׁתּי ֵמִאָמּא אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים, ְכּמֹו ֶשׁל רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ֲאָבל ִאָמּא ִהְסִבּיָרה ִלי ֶשֵׁאין ִסָבּה ִלְקנֹות 

אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים ְכֶּשֵׁיּׁש ִלי ֶאת ָהאֹוַפַנִּים ַהְיָּשִׁנים ְוַהּטֹוִבים ֶשׁל ִגּיִלי, ֲאחֹוִתי ַהְגּדֹוָלה. "ַאָתּה ִתְּרֶאה 

ֶשְׁכֶּשַׁתְּתִחיל ִלְרכֹּב ֲעֵליֶהם, ִתְּשַׁכּח ֶשֵׁהם ָהיּו ַפַּעם ֶשׁל ִגּיִלי," ִאָמּא ָאְמָרה. "ְבָּכל ִמְקֶרה, ֵיׁש ְלָך 

ַקְסָדּה ֲחָדָשׁה ּוָמִגִנּים." ִאָמּא ִהִצּיָעה ֶשִׁהיא ִתַּקּח אֹוִתי ַלַפּאְרק. ִמֵלּאִתי ֲאִויר ַבַּגְּלַגִּלּים, ּוָבַדְקִתּי 

ֶשַׁהִכּידֹון ְמֻחָזּק ְכּמֹו ֶשָׁצִּריְך. ִלְפֵני ֶשָׁיָּצאנּו ָמַדְדִתּי ֶאת ַהַקְּסָדּה. ִאָמּא ִהְדָּקה ֶאת ָהְרצּועֹות ְוָאְמָרה 

ֶשֲׁאִני ִנְרֶאה ְכּמֹו רֹוֵכב אֹוַפַנִּים ֲאִמִתּי. ִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ָהאֹוַפַנִּים ְוָרִציִתי ְלַהְתִחיל ִלְרֹכּב. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ 

ַמֶשּׁהּו?" ָשֲׁאָלה ִגּיִלי. "ֹלא... ָמה ָשַׁכְחִתּי?" ָשַׁאְלִתּי. "ֶאת ַהָמִּגִנּים. ַאָתּה יֹוֵדַע ֶשֵׁהם ְמאֹוד ֲחׁשּוִבים? 

ִאם ִתּפֹּל, ַהָמִּגִנּים ִיְשְׁמרּו ַעל ַהִבְּרַכִּים ְוַעל ַהַמְּרֵפִּקים ֶשְׁלָּך," ָאְמָרה ִגּיִלי. ָהֱאֶמת ִהיא ֶשֹּׁלא ֶבֱּאֶמת 

ָשַׁכְחִתּי. ֹלא ָכּל ָכְּך ִהְתַחֵשּׁק ִלי ְלִהְשַׁתֵּמּׁש ַבָּמִּגִנּים. ֵהם ִנְראּו ִלי ְמַחְמִּמים ּוְמִציִקים. ָחַשְׁבִתּי ֶשִׁאָמּא 

ְוִגיִלי ֹלא ָיִשׂימּו ֵלב... ֲאָבל ַעְכָשׁו ֹלא ָהְיָתה ִלי ְבֵּרָרה. ִהְצַמְדִתּי ֶאת ַהָמִּגִנּים, ְוָהִייִתי מּוָכן ָלְרִכיָבה 

ָהִראׁשֹוָנה ַעל ָהאֹוַפַנִּים ֶשׁל ִגּיִלי. ֵמָרחֹוק ָרִאיִתי ֶאת רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ָרִציִתי ֶשׁהּוא ִיְרֶאה ֶאת 

ָהאֹוַפַנִּים ַהִכְּמַעט ֲחָדִשׁים ֶשִׁלּי. ִהְתַחְלִתּי ִלְרֹכּב ַמָמּׁש ַמֵהר. ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב ֶשֵׁיּׁש ַבַּצּד ֶאֶבן ְגּדֹוָלה, 

ְוָנַפְלִתּי. ַמָזּל ֶשַׁהַקְּסָדּה ְוַהָמִּגִנּים ָשְׁמרּו ָעַלי ְוִקַבְּלִתּי ַרק ִשְׁפׁשּוף ָקָטן ָבֶּרֶגל. "ָנָדִבי, ֹלא נֹוָרא 

ֶשָׁנַּפְלָתּ. ֶזה קֹוֶרה ְלֻכָלּם. ַמָזּל ֶשָׁהִייָת ִעם ַקְסָדּה ּוָמִגִנּים," ָאְמָרה ִאָמּא, "ֲאָבל," ִהיא הֹוִסיָפה, "ַאָתּה 

ַחָיּב ִלְזֹכּר ֶשָׁצִּריְך ִלְשֹׁמר ַעל ַהְכָּלִלים ַגּם ְכֶּשׁרֹוְכִבים ַעל אֹוַפַנִּים, ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ְוָלִשׂים ֵלב ַלֶדֶּרְך."

ָהָיה ֵכּיף ַבַּפּאְרק ִעם רֹוִעי. ָרַכְבנּו ְבַּיַחד ַבְּשִּׁביל ְוֶנֱהֵנינּו ְמאֹוד. ָבֶּעֶרב ִצַיְּרִתּי ֶלָלה ֲחָדָשׁה ְוִהְדַבְּקִתּי 

אֹוָתּה ְלַיד ַהִמָּטּה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ִלי ֶאת ְכָּלֵלי ָהְרִכיָבה ַעל ָהאֹוַפַנִּים: ְלַהְצִמיד ָמִגִנּים, ַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה, 

ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ַבְּשִּׁביל

 

ׁל ָנָדב / מאת נטע סילוני ָהאֹוַפַנִּים  שֶ

בדקו עם הילדים:
למה חשוב לחבוש קסדה ולהצמיד מִגנים? 

מה היה קורה לנדב לּוֵלא השתמש בקסדה ובמִגנים?
על ֵאילו כללים נדב כן הקפיד? (חבש קסדה, רכב בשביל, בדק שיש אוויר בגלגלים ושהכידון מחוזק כהלכה).

מרץ | רכיבה בטוחה מרץ | רכיבה בטוחה

הטור דה פראנס הוא מירוץ אופני הכביש היוקרתי ביותר בעולם, מאז 1903. התחרות נערכת פעם בשנה בחודש יולי, ברחבי 
צרפת. ב"טור" משתתפים מיטב הרוכבים מכל רחבי העולם כשהם חובשים קסדה ומקפידים תמיד על כל כללי הבטיחות. 

הידעת?

רקע
האופניים הפכו בשנים האחרונות לכלי תחבורה נפוץ ברחובות הערים ובכבישי הארץ. הרכיבה על האופניים פופולרית בקרב 
כל הגילאים, ובעיקר בקרב ילדים. אך הרכיבה על אופניים טומנת בחובה גם סכנות, בייחוד בנסיעה על הכביש. חשוב לזכור 

שרוכבי אופניים, בדיוק כמו הולכי רגל, הם משתמשי דרך פגיעים מאוד, וכל מפגש בינם לבין רכב עלול להיות קטלני. אם 
נוסיף לכך את העובדה שלילדים יש קושי רב יותר להבין ולתרגם את הנעשה על הכביש, הרי שהסכנה גדולה שבעתיים. על 

ההורים להקפיד שילדיהם לא ייסעו באופניים על הכביש, אלא בפארקים ובגני שעשועים סגורים ומסודרים. רכיבה בשבילים 
המופרדים לחלוטין מהכביש היא הדרך הבטוחה והטובה ביותר לשמור על חיי הילדים. בנוסף לכך, החוק מחייב ילדים עד גיל 

14  לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים, בכל סוגי הנסיעות.

נתונים :
18% מהנפגעים בתאונות דרכים כרוכבי אופניים בישראל הם ילדים בגילאי 14-10. בשנים 2011-2005 נפגעו 771 ילדים 

רוכבי אופניים בתאונות דרכים, מהם 13 נהרגו ו-177 נפצעו קשה.

2,770 רוכבי אופניים נפגעו בישראל במהלך 7 השנים האחרונות, 27% מהם ילדים עד גיל 14.
ילדים בני 14-10 הם קבוצה עם שיעורי היפגעות גבוהים במיוחד: 442 נפגעים במהלך 7 השנים האחרונות. 

חשיבות חבישת קסדה – נמצא כי חבישת קסדה מפחיתה בעשרות אחוזים את הסיכוי לפגיעות ראש וצוואר, שהן הפגיעות 
החמורות והשכיחות ביותר בקרב רוכבי אופניים. נוסף לקסדה מומלץ מאוד להשתמש באביזרי מיגון כמו כפפות לידיים, וכן 

בבגדים בהירים או זוהרים המשפרים את הִנראּות.

מכינים קופסת נעליים מקושטת, ושמים בתוכה פריט המתקשר לאופניים: 
קסדה/ מִגנים/ תמונה של אופניים/ מעבר חצייה/ מחזיר אור. מזמינים את 

הילדים לנחש מה מסתתר בקופסה ואיך זה מתקשר לבטיחות בדרכים.
משוחחים: למי מהילדים יש אופניים? למי במשפחה יש אופניים? מי מכיר 

את כללי הרכיבה הבטוחה? 

קופסת הפלאים

| 34
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 34
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

خلفية
حتولت الدراجات الهوائية خالل السنوات القليلة املاضية، إلى وسيلة نقل واسعة االنتشار في شوارع املدن وغيرها من طرقات 

البالد، واحلقيقة أن ركوب الدراجات الهوائية هو أمر شائع بني االبناء في جميع املراحل العمريّة، وخصوصا بني األطفال، لكن 
الركوب على الدراجة الهوائية محفوف ببعض اخملاطر أيضا، خصوصا عند الركوب في الشارع، من املهم أن نتذكر دائما، أن راكبي 

الدراجات الهوائية مثل املشاة متاما، هم من مستخدمي الطريق األكثر تعرضا خملاطر اإلصابة، وأن أي التقاء بينهم وبني املركبات 
قد يكون قاتال، وإذا أضفنا لهذا األمر حقيقة أن األطفال يجدون صعوبة أكثر في فهم وإدراك كل ما يدور من حولهم على 

الطريق، فإننا نستنتج أن اخلطورة عليهم أكبر، يجب على األهل االهتمام بأال يركب أبناؤهم الدراجات الهوائية في الشارع، وإمنا 
في املتنزهات وفي حدائق اللعب املغلقة واملنظمة، إن الركوب على املسارات اخلاصة املفصولة متاما عن الشارع، هو أفضل طريقة 

وأكثرها أمنا للحفاظ على أرواح األطفال، باإلضافة إلى ذلك فإن القانون يلزم األطفال حتى جيل 14 عاما باعتمار اخلوذة خالل 
ركوب الدراجة الهوائية، في كل جوالتهم. 

معطيات:
%18 من مجمل املصابني بحوادث الدراجات الهوائية في البالد هم من األطفال بجيل 10-14 عاما، خالل الفترة من  2005 
وحتى 2011، أصيب 771 طفال من راكبي الدراجات الهوائية بحوادث الطرق، قتل منهم 13، وأصيب 177 بجراح خطيرة. 

خالل السنوات السبع األخيرة، أصيب 2770 راكب دراجة هوائية في البالد. . %27 منهم كانوا أطفاال حتى جيل 14 عاما.  
األطفال في سّن 10-14 عاما، هم من الفئات األعلى نسبة من حيث التعرض لإلصابة: 442 مصابا خالل السنوات السبع 

األخيرة.  

أهمية اعتمار اخلوذة – تبني أن اعتمار اخلوذة يقلل بعشرات النسب املئوية احتمال اإلصابة في منطقة الرأس والرقبة، التي تعتبر 
أكثر اإلصابات خطورة وانتشارا بني راكبي الدراجات الهوائية، باإلضافة للخوذة، من احملبذ استخدام مستلزمات ووسائل األمان 

والوقاية مثل القفازات لليدين، وكذلك املالبس ذات األلوان الفاحتة أو العاكسة للضوء، والتي تزيد من إمكانية رؤية اآلخرين. 

هل تعلم؟
أن سباق الـ "تور دي فرانس" هو أهم سباق للدراجات الهوائية في العالم، منذ العام 1903. تقام املنافسة مرة في كل عام، خالل 

شهر متوز، في مختلف أنحاء فرنسا، يشارك في هذا السباق خيرة راكبي الدراجات من كل العالم، وهم يعتمرون اخلوذ الواقية، 
ويحافظون بشكل دائم على كل قواعد األمان. 

صندوق العجب
جهزوا صندوقا كرتونيا مزينا )عبوة حذاء قدمية(، وادخلوا إليه أغراضا تتعلق 

بالدراجات الهوائية: خوذة / واقيات/ صورة دراجة هوائية/ ممر مشاة/ عاكسات 
ضوء. اطلبوا من األطفال أن يخمنوا ماذا يوجد داخل الصندوق، وما هي 

عالقته باألمان على الطرق. 
ثم حتدثوا معهم: من ميلك دراجة؟ من منكم لدى أحد أفراد عائلته دراجة؟ 

من يعرف قواعد الركوب اآلمن على الدراجة؟

آذار/ الركوب اآلمن

ה לָ פינת לֶ
הילדים יציירו את עצמם רוכבים על אופניים. את הציורים נתלה בפינת ללה בגן.

הדגמה - רכיבה בטוחה
הציגו לילדים את האביזרים החשובים: פעמון, מנגנון בלימה יעיל לעצירה, מחזיר אור מאחור, תאורה מלפנים ומאחור ומחזירי 

אור על הדוושות. 

ספרו את הסיפור ”האופניים של נדב“ פעילות בעקבות סיפור

ִבַּקְּשִׁתּי ֵמִאָמּא אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים, ְכּמֹו ֶשׁל רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ֲאָבל ִאָמּא ִהְסִבּיָרה ִלי ֶשֵׁאין ִסָבּה ִלְקנֹות 

אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים ְכֶּשֵׁיּׁש ִלי ֶאת ָהאֹוַפַנִּים ַהְיָּשִׁנים ְוַהּטֹוִבים ֶשׁל ִגּיִלי, ֲאחֹוִתי ַהְגּדֹוָלה. "ַאָתּה ִתְּרֶאה 

ֶשְׁכֶּשַׁתְּתִחיל ִלְרכֹּב ֲעֵליֶהם, ִתְּשַׁכּח ֶשֵׁהם ָהיּו ַפַּעם ֶשׁל ִגּיִלי," ִאָמּא ָאְמָרה. "ְבָּכל ִמְקֶרה, ֵיׁש ְלָך 

ַקְסָדּה ֲחָדָשׁה ּוָמִגִנּים." ִאָמּא ִהִצּיָעה ֶשִׁהיא ִתַּקּח אֹוִתי ַלַפּאְרק. ִמֵלּאִתי ֲאִויר ַבַּגְּלַגִּלּים, ּוָבַדְקִתּי 

ֶשַׁהִכּידֹון ְמֻחָזּק ְכּמֹו ֶשָׁצִּריְך. ִלְפֵני ֶשָׁיָּצאנּו ָמַדְדִתּי ֶאת ַהַקְּסָדּה. ִאָמּא ִהְדָּקה ֶאת ָהְרצּועֹות ְוָאְמָרה 

ֶשֲׁאִני ִנְרֶאה ְכּמֹו רֹוֵכב אֹוַפַנִּים ֲאִמִתּי. ִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ָהאֹוַפַנִּים ְוָרִציִתי ְלַהְתִחיל ִלְרֹכּב. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ 

ַמֶשּׁהּו?" ָשֲׁאָלה ִגּיִלי. "ֹלא... ָמה ָשַׁכְחִתּי?" ָשַׁאְלִתּי. "ֶאת ַהָמִּגִנּים. ַאָתּה יֹוֵדַע ֶשֵׁהם ְמאֹוד ֲחׁשּוִבים? 

ִאם ִתּפֹּל, ַהָמִּגִנּים ִיְשְׁמרּו ַעל ַהִבְּרַכִּים ְוַעל ַהַמְּרֵפִּקים ֶשְׁלָּך," ָאְמָרה ִגּיִלי. ָהֱאֶמת ִהיא ֶשֹּׁלא ֶבֱּאֶמת 

ָשַׁכְחִתּי. ֹלא ָכּל ָכְּך ִהְתַחֵשּׁק ִלי ְלִהְשַׁתֵּמּׁש ַבָּמִּגִנּים. ֵהם ִנְראּו ִלי ְמַחְמִּמים ּוְמִציִקים. ָחַשְׁבִתּי ֶשִׁאָמּא 

ְוִגיִלי ֹלא ָיִשׂימּו ֵלב... ֲאָבל ַעְכָשׁו ֹלא ָהְיָתה ִלי ְבֵּרָרה. ִהְצַמְדִתּי ֶאת ַהָמִּגִנּים, ְוָהִייִתי מּוָכן ָלְרִכיָבה 

ָהִראׁשֹוָנה ַעל ָהאֹוַפַנִּים ֶשׁל ִגּיִלי. ֵמָרחֹוק ָרִאיִתי ֶאת רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ָרִציִתי ֶשׁהּוא ִיְרֶאה ֶאת 

ָהאֹוַפַנִּים ַהִכְּמַעט ֲחָדִשׁים ֶשִׁלּי. ִהְתַחְלִתּי ִלְרֹכּב ַמָמּׁש ַמֵהר. ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב ֶשֵׁיּׁש ַבַּצּד ֶאֶבן ְגּדֹוָלה, 

ְוָנַפְלִתּי. ַמָזּל ֶשַׁהַקְּסָדּה ְוַהָמִּגִנּים ָשְׁמרּו ָעַלי ְוִקַבְּלִתּי ַרק ִשְׁפׁשּוף ָקָטן ָבֶּרֶגל. "ָנָדִבי, ֹלא נֹוָרא 

ֶשָׁנַּפְלָתּ. ֶזה קֹוֶרה ְלֻכָלּם. ַמָזּל ֶשָׁהִייָת ִעם ַקְסָדּה ּוָמִגִנּים," ָאְמָרה ִאָמּא, "ֲאָבל," ִהיא הֹוִסיָפה, "ַאָתּה 

ַחָיּב ִלְזֹכּר ֶשָׁצִּריְך ִלְשֹׁמר ַעל ַהְכָּלִלים ַגּם ְכֶּשׁרֹוְכִבים ַעל אֹוַפַנִּים, ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ְוָלִשׂים ֵלב ַלֶדֶּרְך."

ָהָיה ֵכּיף ַבַּפּאְרק ִעם רֹוִעי. ָרַכְבנּו ְבַּיַחד ַבְּשִּׁביל ְוֶנֱהֵנינּו ְמאֹוד. ָבֶּעֶרב ִצַיְּרִתּי ֶלָלה ֲחָדָשׁה ְוִהְדַבְּקִתּי 

אֹוָתּה ְלַיד ַהִמָּטּה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ִלי ֶאת ְכָּלֵלי ָהְרִכיָבה ַעל ָהאֹוַפַנִּים: ְלַהְצִמיד ָמִגִנּים, ַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה, 

ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ַבְּשִּׁביל

 

ׁל ָנָדב / מאת נטע סילוני ָהאֹוַפַנִּים  שֶ

בדקו עם הילדים:
למה חשוב לחבוש קסדה ולהצמיד מִגנים? 

מה היה קורה לנדב לּוֵלא השתמש בקסדה ובמִגנים?
על ֵאילו כללים נדב כן הקפיד? (חבש קסדה, רכב בשביל, בדק שיש אוויר בגלגלים ושהכידון מחוזק כהלכה).

מרץ | רכיבה בטוחה מרץ | רכיבה בטוחה

הטור דה פראנס הוא מירוץ אופני הכביש היוקרתי ביותר בעולם, מאז 1903. התחרות נערכת פעם בשנה בחודש יולי, ברחבי 
צרפת. ב"טור" משתתפים מיטב הרוכבים מכל רחבי העולם כשהם חובשים קסדה ומקפידים תמיד על כל כללי הבטיחות. 

הידעת?

רקע
האופניים הפכו בשנים האחרונות לכלי תחבורה נפוץ ברחובות הערים ובכבישי הארץ. הרכיבה על האופניים פופולרית בקרב 
כל הגילאים, ובעיקר בקרב ילדים. אך הרכיבה על אופניים טומנת בחובה גם סכנות, בייחוד בנסיעה על הכביש. חשוב לזכור 

שרוכבי אופניים, בדיוק כמו הולכי רגל, הם משתמשי דרך פגיעים מאוד, וכל מפגש בינם לבין רכב עלול להיות קטלני. אם 
נוסיף לכך את העובדה שלילדים יש קושי רב יותר להבין ולתרגם את הנעשה על הכביש, הרי שהסכנה גדולה שבעתיים. על 

ההורים להקפיד שילדיהם לא ייסעו באופניים על הכביש, אלא בפארקים ובגני שעשועים סגורים ומסודרים. רכיבה בשבילים 
המופרדים לחלוטין מהכביש היא הדרך הבטוחה והטובה ביותר לשמור על חיי הילדים. בנוסף לכך, החוק מחייב ילדים עד גיל 

14  לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים, בכל סוגי הנסיעות.

נתונים :
18% מהנפגעים בתאונות דרכים כרוכבי אופניים בישראל הם ילדים בגילאי 14-10. בשנים 2011-2005 נפגעו 771 ילדים 

רוכבי אופניים בתאונות דרכים, מהם 13 נהרגו ו-177 נפצעו קשה.

2,770 רוכבי אופניים נפגעו בישראל במהלך 7 השנים האחרונות, 27% מהם ילדים עד גיל 14.
ילדים בני 14-10 הם קבוצה עם שיעורי היפגעות גבוהים במיוחד: 442 נפגעים במהלך 7 השנים האחרונות. 

חשיבות חבישת קסדה – נמצא כי חבישת קסדה מפחיתה בעשרות אחוזים את הסיכוי לפגיעות ראש וצוואר, שהן הפגיעות 
החמורות והשכיחות ביותר בקרב רוכבי אופניים. נוסף לקסדה מומלץ מאוד להשתמש באביזרי מיגון כמו כפפות לידיים, וכן 

בבגדים בהירים או זוהרים המשפרים את הִנראּות.

מכינים קופסת נעליים מקושטת, ושמים בתוכה פריט המתקשר לאופניים: 
קסדה/ מִגנים/ תמונה של אופניים/ מעבר חצייה/ מחזיר אור. מזמינים את 

הילדים לנחש מה מסתתר בקופסה ואיך זה מתקשר לבטיחות בדרכים.
משוחחים: למי מהילדים יש אופניים? למי במשפחה יש אופניים? מי מכיר 

את כללי הרכיבה הבטוחה? 

קופסת הפלאים
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ה לָ פינת לֶ
הילדים יציירו את עצמם רוכבים על אופניים. את הציורים נתלה בפינת ללה בגן.

הדגמה - רכיבה בטוחה
הציגו לילדים את האביזרים החשובים: פעמון, מנגנון בלימה יעיל לעצירה, מחזיר אור מאחור, תאורה מלפנים ומאחור ומחזירי 

אור על הדוושות. 

ספרו את הסיפור ”האופניים של נדב“ פעילות בעקבות סיפור

ִבַּקְּשִׁתּי ֵמִאָמּא אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים, ְכּמֹו ֶשׁל רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ֲאָבל ִאָמּא ִהְסִבּיָרה ִלי ֶשֵׁאין ִסָבּה ִלְקנֹות 

אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים ְכֶּשֵׁיּׁש ִלי ֶאת ָהאֹוַפַנִּים ַהְיָּשִׁנים ְוַהּטֹוִבים ֶשׁל ִגּיִלי, ֲאחֹוִתי ַהְגּדֹוָלה. "ַאָתּה ִתְּרֶאה 

ֶשְׁכֶּשַׁתְּתִחיל ִלְרכֹּב ֲעֵליֶהם, ִתְּשַׁכּח ֶשֵׁהם ָהיּו ַפַּעם ֶשׁל ִגּיִלי," ִאָמּא ָאְמָרה. "ְבָּכל ִמְקֶרה, ֵיׁש ְלָך 

ַקְסָדּה ֲחָדָשׁה ּוָמִגִנּים." ִאָמּא ִהִצּיָעה ֶשִׁהיא ִתַּקּח אֹוִתי ַלַפּאְרק. ִמֵלּאִתי ֲאִויר ַבַּגְּלַגִּלּים, ּוָבַדְקִתּי 

ֶשַׁהִכּידֹון ְמֻחָזּק ְכּמֹו ֶשָׁצִּריְך. ִלְפֵני ֶשָׁיָּצאנּו ָמַדְדִתּי ֶאת ַהַקְּסָדּה. ִאָמּא ִהְדָּקה ֶאת ָהְרצּועֹות ְוָאְמָרה 

ֶשֲׁאִני ִנְרֶאה ְכּמֹו רֹוֵכב אֹוַפַנִּים ֲאִמִתּי. ִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ָהאֹוַפַנִּים ְוָרִציִתי ְלַהְתִחיל ִלְרֹכּב. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ 

ַמֶשּׁהּו?" ָשֲׁאָלה ִגּיִלי. "ֹלא... ָמה ָשַׁכְחִתּי?" ָשַׁאְלִתּי. "ֶאת ַהָמִּגִנּים. ַאָתּה יֹוֵדַע ֶשֵׁהם ְמאֹוד ֲחׁשּוִבים? 

ִאם ִתּפֹּל, ַהָמִּגִנּים ִיְשְׁמרּו ַעל ַהִבְּרַכִּים ְוַעל ַהַמְּרֵפִּקים ֶשְׁלָּך," ָאְמָרה ִגּיִלי. ָהֱאֶמת ִהיא ֶשֹּׁלא ֶבֱּאֶמת 

ָשַׁכְחִתּי. ֹלא ָכּל ָכְּך ִהְתַחֵשּׁק ִלי ְלִהְשַׁתֵּמּׁש ַבָּמִּגִנּים. ֵהם ִנְראּו ִלי ְמַחְמִּמים ּוְמִציִקים. ָחַשְׁבִתּי ֶשִׁאָמּא 

ְוִגיִלי ֹלא ָיִשׂימּו ֵלב... ֲאָבל ַעְכָשׁו ֹלא ָהְיָתה ִלי ְבֵּרָרה. ִהְצַמְדִתּי ֶאת ַהָמִּגִנּים, ְוָהִייִתי מּוָכן ָלְרִכיָבה 

ָהִראׁשֹוָנה ַעל ָהאֹוַפַנִּים ֶשׁל ִגּיִלי. ֵמָרחֹוק ָרִאיִתי ֶאת רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ָרִציִתי ֶשׁהּוא ִיְרֶאה ֶאת 

ָהאֹוַפַנִּים ַהִכְּמַעט ֲחָדִשׁים ֶשִׁלּי. ִהְתַחְלִתּי ִלְרֹכּב ַמָמּׁש ַמֵהר. ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב ֶשֵׁיּׁש ַבַּצּד ֶאֶבן ְגּדֹוָלה, 

ְוָנַפְלִתּי. ַמָזּל ֶשַׁהַקְּסָדּה ְוַהָמִּגִנּים ָשְׁמרּו ָעַלי ְוִקַבְּלִתּי ַרק ִשְׁפׁשּוף ָקָטן ָבֶּרֶגל. "ָנָדִבי, ֹלא נֹוָרא 

ֶשָׁנַּפְלָתּ. ֶזה קֹוֶרה ְלֻכָלּם. ַמָזּל ֶשָׁהִייָת ִעם ַקְסָדּה ּוָמִגִנּים," ָאְמָרה ִאָמּא, "ֲאָבל," ִהיא הֹוִסיָפה, "ַאָתּה 

ַחָיּב ִלְזֹכּר ֶשָׁצִּריְך ִלְשֹׁמר ַעל ַהְכָּלִלים ַגּם ְכֶּשׁרֹוְכִבים ַעל אֹוַפַנִּים, ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ְוָלִשׂים ֵלב ַלֶדֶּרְך."

ָהָיה ֵכּיף ַבַּפּאְרק ִעם רֹוִעי. ָרַכְבנּו ְבַּיַחד ַבְּשִּׁביל ְוֶנֱהֵנינּו ְמאֹוד. ָבֶּעֶרב ִצַיְּרִתּי ֶלָלה ֲחָדָשׁה ְוִהְדַבְּקִתּי 

אֹוָתּה ְלַיד ַהִמָּטּה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ִלי ֶאת ְכָּלֵלי ָהְרִכיָבה ַעל ָהאֹוַפַנִּים: ְלַהְצִמיד ָמִגִנּים, ַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה, 

ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ַבְּשִּׁביל

 

ׁל ָנָדב / מאת נטע סילוני ָהאֹוַפַנִּים  שֶ

בדקו עם הילדים:
למה חשוב לחבוש קסדה ולהצמיד מִגנים? 

מה היה קורה לנדב לּוֵלא השתמש בקסדה ובמִגנים?
על ֵאילו כללים נדב כן הקפיד? (חבש קסדה, רכב בשביל, בדק שיש אוויר בגלגלים ושהכידון מחוזק כהלכה).

מרץ | רכיבה בטוחה מרץ | רכיבה בטוחה

הטור דה פראנס הוא מירוץ אופני הכביש היוקרתי ביותר בעולם, מאז 1903. התחרות נערכת פעם בשנה בחודש יולי, ברחבי 
צרפת. ב"טור" משתתפים מיטב הרוכבים מכל רחבי העולם כשהם חובשים קסדה ומקפידים תמיד על כל כללי הבטיחות. 

הידעת?

רקע
האופניים הפכו בשנים האחרונות לכלי תחבורה נפוץ ברחובות הערים ובכבישי הארץ. הרכיבה על האופניים פופולרית בקרב 
כל הגילאים, ובעיקר בקרב ילדים. אך הרכיבה על אופניים טומנת בחובה גם סכנות, בייחוד בנסיעה על הכביש. חשוב לזכור 

שרוכבי אופניים, בדיוק כמו הולכי רגל, הם משתמשי דרך פגיעים מאוד, וכל מפגש בינם לבין רכב עלול להיות קטלני. אם 
נוסיף לכך את העובדה שלילדים יש קושי רב יותר להבין ולתרגם את הנעשה על הכביש, הרי שהסכנה גדולה שבעתיים. על 

ההורים להקפיד שילדיהם לא ייסעו באופניים על הכביש, אלא בפארקים ובגני שעשועים סגורים ומסודרים. רכיבה בשבילים 
המופרדים לחלוטין מהכביש היא הדרך הבטוחה והטובה ביותר לשמור על חיי הילדים. בנוסף לכך, החוק מחייב ילדים עד גיל 

14  לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים, בכל סוגי הנסיעות.

נתונים :
18% מהנפגעים בתאונות דרכים כרוכבי אופניים בישראל הם ילדים בגילאי 14-10. בשנים 2011-2005 נפגעו 771 ילדים 

רוכבי אופניים בתאונות דרכים, מהם 13 נהרגו ו-177 נפצעו קשה.

2,770 רוכבי אופניים נפגעו בישראל במהלך 7 השנים האחרונות, 27% מהם ילדים עד גיל 14.
ילדים בני 14-10 הם קבוצה עם שיעורי היפגעות גבוהים במיוחד: 442 נפגעים במהלך 7 השנים האחרונות. 

חשיבות חבישת קסדה – נמצא כי חבישת קסדה מפחיתה בעשרות אחוזים את הסיכוי לפגיעות ראש וצוואר, שהן הפגיעות 
החמורות והשכיחות ביותר בקרב רוכבי אופניים. נוסף לקסדה מומלץ מאוד להשתמש באביזרי מיגון כמו כפפות לידיים, וכן 

בבגדים בהירים או זוהרים המשפרים את הִנראּות.

מכינים קופסת נעליים מקושטת, ושמים בתוכה פריט המתקשר לאופניים: 
קסדה/ מִגנים/ תמונה של אופניים/ מעבר חצייה/ מחזיר אור. מזמינים את 

הילדים לנחש מה מסתתר בקופסה ואיך זה מתקשר לבטיחות בדרכים.
משוחחים: למי מהילדים יש אופניים? למי במשפחה יש אופניים? מי מכיר 

את כללי הרכיבה הבטוחה? 

קופסת הפלאים
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كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

                       فعالية ما بعد القصة ارووا لألطفال قصة "دراجة نزار"
                                                          دراجة نزار / بقلم نيطع سيلوني

              طلبت من أمي دراجة جديدة، مثل التي عند رامي زميلي في الروضة، لكن أمي رفضت أن تشتري لي دراجة 
              جديدة، ألن لدي دراجة قدمية وجيدة، كانت تركبها أختي الكبيرة، جميلة. قالت لي أمي: "عندما تبدأ بالركوب 
              على الدراجة، سترى كيف ستنسى أنها كانت مرة جلميلة، وعلى كل حال، لديك خوذة جديدة وكذلك واقيات 
              جدد". اقترحت على أمي أن تأخذني للمتنزه، قمت مبلء الدواليب بالهواء وفحصت أن املقود ثابت كما يجب أن 

              يكون، قبل أن نخرج قمت بقياس اخلوذة، وقامت أمي بشدها على رأسي، وقالت إنني أبدو مثل راكب دراجة 
              حقيقي. جلست على الدراجة وأردت أن أبدأ بالركوب، لكن جميلة أختي سألتني: "ألم تنس شيئا؟". سألتها 
              بدوري: "كال... ماذا نسيت؟". فقالت جميلة: "الواقيات، أال تعرف أنها هامة جدا؟ إذا وقعت، فإن هذه الواقيات 

              حتمي ركبتيك وبقية املفاصل من اإلصابة". احلقيقة أنني لم أنس متاما، لكن لم تكن لدي رغبة باستعمال 
              الواقيات، فقد كان يبدو على هذه الواقيات أنها مزعجة وتزيد من احلرارة، اعتقدت أن أمي وجميلة لن تنتبها.... 
              لكن اآلن، ليس أمامي مجال آخر. وضعت الواقيات، وكنت مستعدا ألول مرة أركب بها دراجة جميلة. من بعيد، 

              رأيت رامي، زميلي في الروضة، أردت أن أريه دراجتي "اجلديدة" تقريبا، بدأت بالسواقة بسرعة كبيرة، لم أنتبه إلى 
              أنه كان هنالك حجر كبير على طرف الطريق، فوقعت، حلسن حظي أن اخلوذة والواقيات حموني، ولم أصب إال 

              بخدش صغير في ساقي. عندها قالت لي أمي: "حبيبي نزار، ليس مهما أنك وقعت، فهذا يحصل للجميع،  
              حلسن احلظ أنك كنت تعتمر احلوذة وتضع الواقيات ". وأضافت: "عليك أن تتذكر أنه ال بد من احلفاظ على قواعد 

              األمان عند ركوب الدراجة، نركب بحذر، وننتبه للطريق". كنت سعيدا جدا في املتنزه مع رامي، ركبنا سويا  
              وفرحنا كثيرا. في املساء، قمت برسم ليلى جديدة وألصقتها بالقرب من سريري، ستذكرني ليلى بقواعد 

              الركوب اآلمن: وضع الواقيات، اعتمار اخلوذة، والركوب بحذر في املسلك اخلاص. 

افحصوا مع األطفال:
    ملاذا من املهم اعتمار اخلوذة ووضع الواقيات؟ 

    ماذا كان من املمكن أن يحصل لنزار لو لم يعتمر اخلوذة والواقيات؟ 
    ما هي القواعد التي قام نزار بتنفيذها؟ )اعتمر اخلوذة، ركب في املسلك اخلاص، فحص ضغط الهواء في الدواليب وتأكد من 

    أن املقود ثابت(.

جتسيد -الركوب اآلمن
اعرضوا على األطفال املستلزمات الهاّمة: اجلرس، منظومة الفرملة الناجعة للتوقف، عاكس الضوء اخللفي، اإلضاءة األمامية 

واخللفية، وعاكسات األضواء على الدواسات. 

مركز ليلى
اطلبوا من األطفال رسم أنفسهم وهم يركبون الدراجات الهوائية، قوموا بتعليق اللوحات في مركز "ليلى" في الروضة. 

آذار/ الركوب اآلمن
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ללה בטוחה בדרכים
מכינים את הדמות של ללה מדיקט ומצמידים לה קסדה. ללה תוכל להזכיר לילדים בכל פעם:
לחבוש קסדה ולהדק מִגנים. להימנע מרכיבה בשעות החשכה. להתאים את מושב האופניים 

לגובה  הילד. לוודא שהאופניים תקינים.

אופניים מתוקים
מניילנים אופניים קטנים ומצמידים להם קיסם. אפשר להעמיד את האופניים על 

פלסטלינה או על עוגה אישית בצירוף המסר "רכיבה בטוחה".

מכינים שני עיגולי קרטון ירוקים. בין שני החלקים המוצמדים מכניסים פירות של עצים 
נשירים או קטניות. מצמידים מקל ארטיק באמצע. מציירים את הפנים של ללה 

ומקשטים אותה.

רעשן ללה

משחק פנטומימה
כל ילד בתורו ידגים בפנטומימה כלל אחד הקשור לרכיבה בטוחה, לנסיעה בטוחה, לחצייה בטוחה או למשחק במקום בטוח. 

הילדים ינחשו מהו הכלל.

ללה מתחפשת
מציירים את ללה על דף לבן ומחפשים אותה. מוסיפים כלל אחד של בטיחות בדרכים.

מרץ | רכיבה בטוחה

גוזרים שני עיגולים מבריסטול ירוק. באחד מהם יוצרים חתך מהאמצע כלפי חוץ. מדביקים את 
שני החלקים מצֵדי החתך, כמו כובע סיני, ומשדכים. מחברים את שני העיגולים זה לזה 

ומשאירים פתח למעלה. גוזרים ידיים ורגליים מבריסטול שחור ומחברים לעיגול.

משלוח מנות

איפור ללה

שרביט המלך
גוזרים שני בדי ֶלבד בצורת שרביט. על אחד מהם מדביקים או כותבים "יום נעים 

ובטוח" ו"ללה", עם תמונה של ללה במרכז. מקשטים מסביב בצבעי טוליפ. מהדקים 
את שני בדי הלבד וביניהם מדביקים מקל שיפוד. בכל פעם שאחד הילדים מחזיק את 

השרביט עליו לומר כלל שקשור לבטיחות בדרכים.
 

ה לָ פינת לֶ
מכינים עיגולים מקרטון ירוק. הילדים מקשטים את העיגולים בהשראת 

דמותה של ללה בתחפושת. מצמידים לכל עיגול מקל שלגון צבעוני. 
מקשטים את פינת בטיחות בדרכים עם הדמויות המחופשות ומוסיפים 

שלט ובו התייחסות לנושא כדוגמת: "בגן שלנו שומרים על כללי 
בטיחות בדרכים, כל השנה וגם בפורים."
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

ليلى آمنة على الطرقات
جهزوا شخصية "ليلى" مصنوعة من لوح خشبي، وألصقوا لها خوذة واقية، في كل مرة، 

سيكون بإمكان "ليلى" أن تذكر األطفال: باعتمار اخلوذة وتوثيق الواقيات، االمتناع عن ركوب 
الدراجة خالل ساعات الظالم، مالءمة مقعد الدراجة لطول الطفل والتأكد من صالحية الدراجة.

.

الدراجة احلُلوة
اصنعوا دراجات صغيرة وقوموا بتغليفها بالبالستيك، ثم ألصقوا بها من األسفل عود 
تخليل أسنان )نكّاشة(. باإلمكان إيقاف الدراجة فوق قطعة من املعجون أو فوق كعكة 

شخصية صغيرة، وإضافة اجلملة "نتمنى لكم ركوبا آمنا". 

اإلمياء )بانتوميما(
اطلبوا من كل طفل أن ميثل باإلمياء إحدى القواعد املرتبطة بالركوب اآلمن، السفر اآلمن، العبور اآلمن، أو اللعب في مكان آمن. 

يجب على بقية األطفال أن يخّمنوا ما هي القاعدة التي ميثلها. 

خشخيشة ليلى
قوموا بتجهيز دائرتني بلون أخضر من الكرتون، ضعوا بني اجلزئني امللصقني ببعضهما عددا من بذور 

الفواكه املتساقظة، او احلبوب، ألصقوا في وسطها عود بوظة، وارسموا عليها وجه "ليلى" ثم 
قوموا بتزيينها. 

ليلى تتنكر 
قوموا برسم "ليلى" على ورقة بيضاء، ثم اصنعوا لها "قناعا تنكريا"، أضيفوا إليها قاعدة واحدة من قواعد األمان على الطرق. 

آذار/ الركوب اآلمن

ללה בטוחה בדרכים
מכינים את הדמות של ללה מדיקט ומצמידים לה קסדה. ללה תוכל להזכיר לילדים בכל פעם:
לחבוש קסדה ולהדק מִגנים. להימנע מרכיבה בשעות החשכה. להתאים את מושב האופניים 

לגובה  הילד. לוודא שהאופניים תקינים.

אופניים מתוקים
מניילנים אופניים קטנים ומצמידים להם קיסם. אפשר להעמיד את האופניים על 

פלסטלינה או על עוגה אישית בצירוף המסר "רכיבה בטוחה".

מכינים שני עיגולי קרטון ירוקים. בין שני החלקים המוצמדים מכניסים פירות של עצים 
נשירים או קטניות. מצמידים מקל ארטיק באמצע. מציירים את הפנים של ללה 

ומקשטים אותה.

רעשן ללה

משחק פנטומימה
כל ילד בתורו ידגים בפנטומימה כלל אחד הקשור לרכיבה בטוחה, לנסיעה בטוחה, לחצייה בטוחה או למשחק במקום בטוח. 

הילדים ינחשו מהו הכלל.

ללה מתחפשת
מציירים את ללה על דף לבן ומחפשים אותה. מוסיפים כלל אחד של בטיחות בדרכים.

מרץ | רכיבה בטוחה

גוזרים שני עיגולים מבריסטול ירוק. באחד מהם יוצרים חתך מהאמצע כלפי חוץ. מדביקים את 
שני החלקים מצֵדי החתך, כמו כובע סיני, ומשדכים. מחברים את שני העיגולים זה לזה 

ומשאירים פתח למעלה. גוזרים ידיים ורגליים מבריסטול שחור ומחברים לעיגול.

משלוח מנות

איפור ללה

שרביט המלך
גוזרים שני בדי ֶלבד בצורת שרביט. על אחד מהם מדביקים או כותבים "יום נעים 

ובטוח" ו"ללה", עם תמונה של ללה במרכז. מקשטים מסביב בצבעי טוליפ. מהדקים 
את שני בדי הלבד וביניהם מדביקים מקל שיפוד. בכל פעם שאחד הילדים מחזיק את 

השרביט עליו לומר כלל שקשור לבטיחות בדרכים.
 

ה לָ פינת לֶ
מכינים עיגולים מקרטון ירוק. הילדים מקשטים את העיגולים בהשראת 

דמותה של ללה בתחפושת. מצמידים לכל עיגול מקל שלגון צבעוני. 
מקשטים את פינת בטיחות בדרכים עם הדמויות המחופשות ומוסיפים 

שלט ובו התייחסות לנושא כדוגמת: "בגן שלנו שומרים על כללי 
בטיחות בדרכים, כל השנה וגם בפורים."
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ללה בטוחה בדרכים
מכינים את הדמות של ללה מדיקט ומצמידים לה קסדה. ללה תוכל להזכיר לילדים בכל פעם:
לחבוש קסדה ולהדק מִגנים. להימנע מרכיבה בשעות החשכה. להתאים את מושב האופניים 

לגובה  הילד. לוודא שהאופניים תקינים.

אופניים מתוקים
מניילנים אופניים קטנים ומצמידים להם קיסם. אפשר להעמיד את האופניים על 

פלסטלינה או על עוגה אישית בצירוף המסר "רכיבה בטוחה".

מכינים שני עיגולי קרטון ירוקים. בין שני החלקים המוצמדים מכניסים פירות של עצים 
נשירים או קטניות. מצמידים מקל ארטיק באמצע. מציירים את הפנים של ללה 

ומקשטים אותה.

רעשן ללה

משחק פנטומימה
כל ילד בתורו ידגים בפנטומימה כלל אחד הקשור לרכיבה בטוחה, לנסיעה בטוחה, לחצייה בטוחה או למשחק במקום בטוח. 

הילדים ינחשו מהו הכלל.

ללה מתחפשת
מציירים את ללה על דף לבן ומחפשים אותה. מוסיפים כלל אחד של בטיחות בדרכים.

מרץ | רכיבה בטוחה

גוזרים שני עיגולים מבריסטול ירוק. באחד מהם יוצרים חתך מהאמצע כלפי חוץ. מדביקים את 
שני החלקים מצֵדי החתך, כמו כובע סיני, ומשדכים. מחברים את שני העיגולים זה לזה 

ומשאירים פתח למעלה. גוזרים ידיים ורגליים מבריסטול שחור ומחברים לעיגול.

משלוח מנות

איפור ללה

שרביט המלך
גוזרים שני בדי ֶלבד בצורת שרביט. על אחד מהם מדביקים או כותבים "יום נעים 

ובטוח" ו"ללה", עם תמונה של ללה במרכז. מקשטים מסביב בצבעי טוליפ. מהדקים 
את שני בדי הלבד וביניהם מדביקים מקל שיפוד. בכל פעם שאחד הילדים מחזיק את 

השרביט עליו לומר כלל שקשור לבטיחות בדרכים.
 

ה לָ פינת לֶ
מכינים עיגולים מקרטון ירוק. הילדים מקשטים את העיגולים בהשראת 

דמותה של ללה בתחפושת. מצמידים לכל עיגול מקל שלגון צבעוני. 
מקשטים את פינת בטיחות בדרכים עם הדמויות המחופשות ומוסיפים 

שלט ובו התייחסות לנושא כדוגמת: "בגן שלנו שומרים על כללי 
בטיחות בדרכים, כל השנה וגם בפורים."
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إرساليات الطعام مبناسبة العيد
قصوا دائرتني من البريستول األبيض، ثم قوموا بقص إحدى الدائرتني من مركزها إلى محيطها، 

وألصقوا طرفي الدائرتني ببعضهما البعض )مثل القبعة الصينية(، وثبتوها بواسطة دبوس، قوموا 
بتوصيل الدائرتني ببعضهما مع ترك فتحة من األعلى، اصنعوا يدين ورجلني من البريستول 

األسود وألصقوها بالدائرة. 

ماكياج "ليلى"

صوجلان امللك
قصوا قطعتني من القماش الصناعي )لباد( على شكل صوجلان، ألصقوا على إحداهما 

)أو اكتبوا( جملة "يوم سعيد وآمن"، و"ليلى"، مع صورة ليلى في الوسط. 
زينوا محيطها بواسطة ألوان "التوليب"، ثم ثبتوا قطعتي اللباد ببعضهما بالدبابيس، 

وألصقوا بينهما عودا خشبيا طويال )سيخ شي خشبي(، في كل مرة ميسك أحد 
األطفال بالصوجلان، سيكون عليه أن يذكر قاعدة من قواعد األمان على الطرق. 

مركز ليلى
جهزوا دوائر من الكرتون األخضر، يجب على األطفال أن يقوموا بتزيني 

هذه الدوائر بإيحاء من شخصية "ليلى" املتنكرة، ألصقوا كل دائرة 
بعود بوظة ملون. شاركوا األطفال بتزيني مركز األمان على الطرق 

بواسطة الشخصيات املتنكرة، وأضيفوا اليها تعليقا حول املوضوع، مثل: 
"في روضتنا نحافظ على قواعد األمان على الطرق كل السنة، في 

كل املناسبات". )في حال مصادفة مناسبة دينية معينة أو عيد، باإلمكان ربط الفعالية باملناسبة املذكورة(.

آذار/ الركوب اآلمن
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كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



ללה בטוחה בדרכים
מכינים את הדמות של ללה מדיקט ומצמידים לה קסדה. ללה תוכל להזכיר לילדים בכל פעם:
לחבוש קסדה ולהדק מִגנים. להימנע מרכיבה בשעות החשכה. להתאים את מושב האופניים 

לגובה  הילד. לוודא שהאופניים תקינים.

אופניים מתוקים
מניילנים אופניים קטנים ומצמידים להם קיסם. אפשר להעמיד את האופניים על 

פלסטלינה או על עוגה אישית בצירוף המסר "רכיבה בטוחה".

מכינים שני עיגולי קרטון ירוקים. בין שני החלקים המוצמדים מכניסים פירות של עצים 
נשירים או קטניות. מצמידים מקל ארטיק באמצע. מציירים את הפנים של ללה 

ומקשטים אותה.

רעשן ללה

משחק פנטומימה
כל ילד בתורו ידגים בפנטומימה כלל אחד הקשור לרכיבה בטוחה, לנסיעה בטוחה, לחצייה בטוחה או למשחק במקום בטוח. 

הילדים ינחשו מהו הכלל.

ללה מתחפשת
מציירים את ללה על דף לבן ומחפשים אותה. מוסיפים כלל אחד של בטיחות בדרכים.

מרץ | רכיבה בטוחה

גוזרים שני עיגולים מבריסטול ירוק. באחד מהם יוצרים חתך מהאמצע כלפי חוץ. מדביקים את 
שני החלקים מצֵדי החתך, כמו כובע סיני, ומשדכים. מחברים את שני העיגולים זה לזה 

ומשאירים פתח למעלה. גוזרים ידיים ורגליים מבריסטול שחור ומחברים לעיגול.

משלוח מנות

איפור ללה

שרביט המלך
גוזרים שני בדי ֶלבד בצורת שרביט. על אחד מהם מדביקים או כותבים "יום נעים 

ובטוח" ו"ללה", עם תמונה של ללה במרכז. מקשטים מסביב בצבעי טוליפ. מהדקים 
את שני בדי הלבד וביניהם מדביקים מקל שיפוד. בכל פעם שאחד הילדים מחזיק את 

השרביט עליו לומר כלל שקשור לבטיחות בדרכים.
 

ה לָ פינת לֶ
מכינים עיגולים מקרטון ירוק. הילדים מקשטים את העיגולים בהשראת 

דמותה של ללה בתחפושת. מצמידים לכל עיגול מקל שלגון צבעוני. 
מקשטים את פינת בטיחות בדרכים עם הדמויות המחופשות ומוסיפים 

שלט ובו התייחסות לנושא כדוגמת: "בגן שלנו שומרים על כללי 
בטיחות בדרכים, כל השנה וגם בפורים."
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ليلى آمنة على الطرقات
جهزوا شخصية "ليلى" مصنوعة من لوح خشبي، وألصقوا لها خوذة واقية، في كل مرة، 

سيكون بإمكان "ليلى" أن تذكر األطفال: باعتمار اخلوذة وتوثيق الواقيات، االمتناع عن ركوب 
الدراجة خالل ساعات الظالم، مالءمة مقعد الدراجة لطول الطفل والتأكد من صالحية الدراجة.

.

الدراجة احلُلوة
اصنعوا دراجات صغيرة وقوموا بتغليفها بالبالستيك، ثم ألصقوا بها من األسفل عود 
تخليل أسنان )نكّاشة(. باإلمكان إيقاف الدراجة فوق قطعة من املعجون أو فوق كعكة 

شخصية صغيرة، وإضافة اجلملة "نتمنى لكم ركوبا آمنا". 

اإلمياء )بانتوميما(
اطلبوا من كل طفل أن ميثل باإلمياء إحدى القواعد املرتبطة بالركوب اآلمن، السفر اآلمن، العبور اآلمن، أو اللعب في مكان آمن. 

يجب على بقية األطفال أن يخّمنوا ما هي القاعدة التي ميثلها. 

خشخيشة ليلى
قوموا بتجهيز دائرتني بلون أخضر من الكرتون، ضعوا بني اجلزئني امللصقني ببعضهما عددا من بذور 

الفواكه املتساقظة، او احلبوب، ألصقوا في وسطها عود بوظة، وارسموا عليها وجه "ليلى" ثم 
قوموا بتزيينها. 

ليلى تتنكر 
قوموا برسم "ليلى" على ورقة بيضاء، ثم اصنعوا لها "قناعا تنكريا"، أضيفوا إليها قاعدة واحدة من قواعد األمان على الطرق. 

آذار/ الركوب اآلمن

ללה בטוחה בדרכים
מכינים את הדמות של ללה מדיקט ומצמידים לה קסדה. ללה תוכל להזכיר לילדים בכל פעם:
לחבוש קסדה ולהדק מִגנים. להימנע מרכיבה בשעות החשכה. להתאים את מושב האופניים 

לגובה  הילד. לוודא שהאופניים תקינים.

אופניים מתוקים
מניילנים אופניים קטנים ומצמידים להם קיסם. אפשר להעמיד את האופניים על 

פלסטלינה או על עוגה אישית בצירוף המסר "רכיבה בטוחה".

מכינים שני עיגולי קרטון ירוקים. בין שני החלקים המוצמדים מכניסים פירות של עצים 
נשירים או קטניות. מצמידים מקל ארטיק באמצע. מציירים את הפנים של ללה 

ומקשטים אותה.

רעשן ללה

משחק פנטומימה
כל ילד בתורו ידגים בפנטומימה כלל אחד הקשור לרכיבה בטוחה, לנסיעה בטוחה, לחצייה בטוחה או למשחק במקום בטוח. 

הילדים ינחשו מהו הכלל.

ללה מתחפשת
מציירים את ללה על דף לבן ומחפשים אותה. מוסיפים כלל אחד של בטיחות בדרכים.

מרץ | רכיבה בטוחה

גוזרים שני עיגולים מבריסטול ירוק. באחד מהם יוצרים חתך מהאמצע כלפי חוץ. מדביקים את 
שני החלקים מצֵדי החתך, כמו כובע סיני, ומשדכים. מחברים את שני העיגולים זה לזה 

ומשאירים פתח למעלה. גוזרים ידיים ורגליים מבריסטול שחור ומחברים לעיגול.

משלוח מנות

איפור ללה

שרביט המלך
גוזרים שני בדי ֶלבד בצורת שרביט. על אחד מהם מדביקים או כותבים "יום נעים 

ובטוח" ו"ללה", עם תמונה של ללה במרכז. מקשטים מסביב בצבעי טוליפ. מהדקים 
את שני בדי הלבד וביניהם מדביקים מקל שיפוד. בכל פעם שאחד הילדים מחזיק את 

השרביט עליו לומר כלל שקשור לבטיחות בדרכים.
 

ה לָ פינת לֶ
מכינים עיגולים מקרטון ירוק. הילדים מקשטים את העיגולים בהשראת 

דמותה של ללה בתחפושת. מצמידים לכל עיגול מקל שלגון צבעוני. 
מקשטים את פינת בטיחות בדרכים עם הדמויות המחופשות ומוסיפים 

שלט ובו התייחסות לנושא כדוגמת: "בגן שלנו שומרים על כללי 
בטיחות בדרכים, כל השנה וגם בפורים."

 

מרץ | רכיבה בטוחה
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ללה בטוחה בדרכים
מכינים את הדמות של ללה מדיקט ומצמידים לה קסדה. ללה תוכל להזכיר לילדים בכל פעם:
לחבוש קסדה ולהדק מִגנים. להימנע מרכיבה בשעות החשכה. להתאים את מושב האופניים 

לגובה  הילד. לוודא שהאופניים תקינים.

אופניים מתוקים
מניילנים אופניים קטנים ומצמידים להם קיסם. אפשר להעמיד את האופניים על 

פלסטלינה או על עוגה אישית בצירוף המסר "רכיבה בטוחה".

מכינים שני עיגולי קרטון ירוקים. בין שני החלקים המוצמדים מכניסים פירות של עצים 
נשירים או קטניות. מצמידים מקל ארטיק באמצע. מציירים את הפנים של ללה 

ומקשטים אותה.

רעשן ללה

משחק פנטומימה
כל ילד בתורו ידגים בפנטומימה כלל אחד הקשור לרכיבה בטוחה, לנסיעה בטוחה, לחצייה בטוחה או למשחק במקום בטוח. 

הילדים ינחשו מהו הכלל.

ללה מתחפשת
מציירים את ללה על דף לבן ומחפשים אותה. מוסיפים כלל אחד של בטיחות בדרכים.

מרץ | רכיבה בטוחה

גוזרים שני עיגולים מבריסטול ירוק. באחד מהם יוצרים חתך מהאמצע כלפי חוץ. מדביקים את 
שני החלקים מצֵדי החתך, כמו כובע סיני, ומשדכים. מחברים את שני העיגולים זה לזה 

ומשאירים פתח למעלה. גוזרים ידיים ורגליים מבריסטול שחור ומחברים לעיגול.

משלוח מנות

איפור ללה

שרביט המלך
גוזרים שני בדי ֶלבד בצורת שרביט. על אחד מהם מדביקים או כותבים "יום נעים 

ובטוח" ו"ללה", עם תמונה של ללה במרכז. מקשטים מסביב בצבעי טוליפ. מהדקים 
את שני בדי הלבד וביניהם מדביקים מקל שיפוד. בכל פעם שאחד הילדים מחזיק את 

השרביט עליו לומר כלל שקשור לבטיחות בדרכים.
 

ה לָ פינת לֶ
מכינים עיגולים מקרטון ירוק. הילדים מקשטים את העיגולים בהשראת 

דמותה של ללה בתחפושת. מצמידים לכל עיגול מקל שלגון צבעוני. 
מקשטים את פינת בטיחות בדרכים עם הדמויות המחופשות ומוסיפים 

שלט ובו התייחסות לנושא כדוגמת: "בגן שלנו שומרים על כללי 
בטיחות בדרכים, כל השנה וגם בפורים."

 

מרץ | רכיבה בטוחה
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כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

إرساليات الطعام مبناسبة العيد
قصوا دائرتني من البريستول األبيض، ثم قوموا بقص إحدى الدائرتني من مركزها إلى محيطها، 

وألصقوا طرفي الدائرتني ببعضهما البعض )مثل القبعة الصينية(، وثبتوها بواسطة دبوس، قوموا 
بتوصيل الدائرتني ببعضهما مع ترك فتحة من األعلى، اصنعوا يدين ورجلني من البريستول 

األسود وألصقوها بالدائرة. 

ماكياج "ليلى"

صوجلان امللك
قصوا قطعتني من القماش الصناعي )لباد( على شكل صوجلان، ألصقوا على إحداهما 

)أو اكتبوا( جملة "يوم سعيد وآمن"، و"ليلى"، مع صورة ليلى في الوسط. 
زينوا محيطها بواسطة ألوان "التوليب"، ثم ثبتوا قطعتي اللباد ببعضهما بالدبابيس، 

وألصقوا بينهما عودا خشبيا طويال )سيخ شي خشبي(، في كل مرة ميسك أحد 
األطفال بالصوجلان، سيكون عليه أن يذكر قاعدة من قواعد األمان على الطرق. 

مركز ليلى
جهزوا دوائر من الكرتون األخضر، يجب على األطفال أن يقوموا بتزيني 

هذه الدوائر بإيحاء من شخصية "ليلى" املتنكرة، ألصقوا كل دائرة 
بعود بوظة ملون. شاركوا األطفال بتزيني مركز األمان على الطرق 

بواسطة الشخصيات املتنكرة، وأضيفوا اليها تعليقا حول املوضوع، مثل: 
"في روضتنا نحافظ على قواعد األمان على الطرق كل السنة، في 

كل املناسبات". )في حال مصادفة مناسبة دينية معينة أو عيد، باإلمكان ربط الفعالية باملناسبة املذكورة(.

آذار/ الركوب اآلمن

37 |
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



מחלקים לכל ילד מלבן אל-בד שחור שבמרכזו חור. הילדים יגיעו מחופשים למסרים בנושא 
בטיחות בדרכים.

מתחפשים ומעבירים מסר

מסכות של ללה

פאזל צבעוני

 

פאזל ללה
יוצרים פאזל מדמותה של ללה. מתחת לכל חלק של הפאזל מדביקים או מציירים 

סמלים הקשורים לבטיחות בדרכים. בכל פעם שמורידים חלק פאזל של ללה, 
מתגלה מתחתיו ֵסמל. מזמינים את הילדים להסביר את הסמל.

מכינים פאזל שבמרכזו דמותה של ללה. מזמינים את הילדים לצבוע את החלקים בצבעים 
שונים. (דף מאויר ניתן למצוא באתר אור ירוק).

אפריל | רכיבה בטוחהמרץ | רכיבה בטוחה

שיר: ללה לאופניים/ מילים:נטע סילוני
ֶלָלה ֶשָׁלּנּו ְמאֹוד ַמְקִפּיָדה

ְלַהֵדּק ָמִגִנּים ְוַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה.
ַעל ָהאֹוַפַנִּים ִנְרַכּב ִבְּזִהירּות,

ְבִּשְׂמָחה ּוְבַנַחת ְוֹלא ִבְּמִהירּות.

(לפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות")

ניתן להזמין לגן את אחד ההורים הרוכב על אופני שטח, כדי לספר לילדים על התחביב ולהציג את אביזרי הבטיחות השונים. 

הורה מעשיר

משטח אכילה אישי
מכינים לכל ילד משטח אכילה שעליו כתובים כללי הבטיחות בדרכים. מניילנים 

את המשטח. (דוגמה למשטח אכילה ניתן למצוא באתר אור ירוק).

 

כל ילד מחזיק בידו ַמֵקֶלָלה (מקל שלגון שאליו מוצמד ציור של 
ֶלָלה שהכין הילד). 

הילדים ירימו את מקללה רק כשהתשובה היא "נכון":

    בכל רכיבה על אופניים חייבים לחבוש קסדה.

    שבילי האופניים הם מקום בטוח לרכיבה על אופניים.

    צריך לשרוך את  השרוכים לפני שמתחילים ברכיבה.

    מותר להחזיק את הכידון ביד אחת. 

    מותר להרכיב עוד ילדים על האופניים.

משחק: נכון לא נכון עם מקללה 

| 38
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| 38
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

نتنكّر ونوصل رسالة
قوموا بتوزيع قطع مستطيلة من اللباد األسود املثقوب من الوسط على األطفال، يجب على

األطفال أن يحضروا متنكرين على هيئة قاعدة أو رسالة تتعلق باألمن على الطرق.  

أقنعة "ليلى"

لعبة تركيب )بازل( ليلى
اصنعوا لعبة تركيب )بازل( من شخصية ليلى، ألصقوا خلف كل قطعة من قطع 

التركيب )أو اكتبوا( رموزا تتعلق باألمان على الطرق. في كل مرة تتم فيها إزالة 
قطعة من قطع التركيب، يظهر الرمز حتتها، اطلبوا من األطفال أن يقوموا 

بشرح الرمز. 

بازل ملّون
قوموا بتجهيز لعبة تركيب )بازل( في وسطها شخصية "ليلى"، اطلبوا من األطفال أن يقوموا 

بتلوين أجزاء مختلفة من اللعبة. )باإلمكان إيجاد ورقة مع رسمة ليلى في موقع "أور يروك"(. 

آذار/ الركوب اآلمن

מחלקים לכל ילד מלבן אל-בד שחור שבמרכזו חור. הילדים יגיעו מחופשים למסרים בנושא 
בטיחות בדרכים.

מתחפשים ומעבירים מסר

מסכות של ללה

פאזל צבעוני

 

פאזל ללה
יוצרים פאזל מדמותה של ללה. מתחת לכל חלק של הפאזל מדביקים או מציירים 

סמלים הקשורים לבטיחות בדרכים. בכל פעם שמורידים חלק פאזל של ללה, 
מתגלה מתחתיו ֵסמל. מזמינים את הילדים להסביר את הסמל.

מכינים פאזל שבמרכזו דמותה של ללה. מזמינים את הילדים לצבוע את החלקים בצבעים 
שונים. (דף מאויר ניתן למצוא באתר אור ירוק).

אפריל | רכיבה בטוחהמרץ | רכיבה בטוחה

שיר: ללה לאופניים/ מילים:נטע סילוני
ֶלָלה ֶשָׁלּנּו ְמאֹוד ַמְקִפּיָדה

ְלַהֵדּק ָמִגִנּים ְוַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה.
ַעל ָהאֹוַפַנִּים ִנְרַכּב ִבְּזִהירּות,

ְבִּשְׂמָחה ּוְבַנַחת ְוֹלא ִבְּמִהירּות.

(לפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות")

ניתן להזמין לגן את אחד ההורים הרוכב על אופני שטח, כדי לספר לילדים על התחביב ולהציג את אביזרי הבטיחות השונים. 

הורה מעשיר

משטח אכילה אישי
מכינים לכל ילד משטח אכילה שעליו כתובים כללי הבטיחות בדרכים. מניילנים 

את המשטח. (דוגמה למשטח אכילה ניתן למצוא באתר אור ירוק).

 

כל ילד מחזיק בידו ַמֵקֶלָלה (מקל שלגון שאליו מוצמד ציור של 
ֶלָלה שהכין הילד). 

הילדים ירימו את מקללה רק כשהתשובה היא "נכון":

    בכל רכיבה על אופניים חייבים לחבוש קסדה.

    שבילי האופניים הם מקום בטוח לרכיבה על אופניים.

    צריך לשרוך את  השרוכים לפני שמתחילים ברכיבה.

    מותר להחזיק את הכידון ביד אחת. 

    מותר להרכיב עוד ילדים על האופניים.

משחק: נכון לא נכון עם מקללה 

| 38
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מחלקים לכל ילד מלבן אל-בד שחור שבמרכזו חור. הילדים יגיעו מחופשים למסרים בנושא 
בטיחות בדרכים.

מתחפשים ומעבירים מסר

מסכות של ללה

פאזל צבעוני

 

פאזל ללה
יוצרים פאזל מדמותה של ללה. מתחת לכל חלק של הפאזל מדביקים או מציירים 

סמלים הקשורים לבטיחות בדרכים. בכל פעם שמורידים חלק פאזל של ללה, 
מתגלה מתחתיו ֵסמל. מזמינים את הילדים להסביר את הסמל.

מכינים פאזל שבמרכזו דמותה של ללה. מזמינים את הילדים לצבוע את החלקים בצבעים 
שונים. (דף מאויר ניתן למצוא באתר אור ירוק).
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שיר: ללה לאופניים/ מילים:נטע סילוני
ֶלָלה ֶשָׁלּנּו ְמאֹוד ַמְקִפּיָדה

ְלַהֵדּק ָמִגִנּים ְוַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה.
ַעל ָהאֹוַפַנִּים ִנְרַכּב ִבְּזִהירּות,

ְבִּשְׂמָחה ּוְבַנַחת ְוֹלא ִבְּמִהירּות.

(לפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות")

ניתן להזמין לגן את אחד ההורים הרוכב על אופני שטח, כדי לספר לילדים על התחביב ולהציג את אביזרי הבטיחות השונים. 

הורה מעשיר

משטח אכילה אישי
מכינים לכל ילד משטח אכילה שעליו כתובים כללי הבטיחות בדרכים. מניילנים 

את המשטח. (דוגמה למשטח אכילה ניתן למצוא באתר אור ירוק).

 

כל ילד מחזיק בידו ַמֵקֶלָלה (מקל שלגון שאליו מוצמד ציור של 
ֶלָלה שהכין הילד). 

הילדים ירימו את מקללה רק כשהתשובה היא "נכון":

    בכל רכיבה על אופניים חייבים לחבוש קסדה.

    שבילי האופניים הם מקום בטוח לרכיבה על אופניים.

    צריך לשרוך את  השרוכים לפני שמתחילים ברכיבה.

    מותר להחזיק את הכידון ביד אחת. 

    מותר להרכיב עוד ילדים על האופניים.

משחק: נכון לא נכון עם מקללה 
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

أغنية: ليلى ليلتنا – الدراجات الهوائية / كلمات نيطع سيلوني

صديقتنا ليلى شديدة احلرص واالهتمام

فحني تركب درّاجتها الهوائّية تسير إلى األمام

تعتمر خوذتها وتقي ركبتيها لتضمن السالم

تقود درّاجتها بحذر شديد لتأمن اخملاطر

تسير بسعادة ولطافة دون أن تسرع أو تخاطر

آباء مشاركون ومهتّمون
باإلمكان دعوة أحد أهالي األطفال إلى الروضة، ممن يقومون مبمارسة هواية ركوب الدراجات الهوائية، ليقوم بالتحدث الى 

األطفال عن هذه الهواية، ويعرض أمامهم مختلف وسائل ومستلزمات
األمان التي يستخدمها. 

قاعدة لطبق طعامي
جهزوا لكل طفل ُمسّطح لطاولة الطعام واكتبوا عليه بعض قواعد األمان على 
الطرق، قوموا بتغليف هذا املُسطح بالنايلون )البالستيك(، )باإلمكان إيجاد منوذج 

ملسطح تناول الطعام في موقع أور يروك(. 

لعبة: صح أو خطأ
اطلبوا من كل طفل اإلمساك بـ "عصاة ليلى" في يده )عود بوظة مت إلصاق صورة

 ليلى عليه، يكون الطفل قد جهزها سلفا(. يقوم األطفال برفع "عصاة ليلى"
 فقط حني تكون اإلجابة صحيحة: 

    في كل مرة نركب الدراجة الهوائية، يجب اعتمار اخلوذة الواقية. 
    مسارات الدراجات الهوائية هي مكان آمن لركوب الدراجات الهوائية. 

    يجب ربط خيط احلذاء قبل البدء بركوب الدراجة. 
    مسموح أن منسك باملوّجه )املقود( بيد واحدة فقط. 

    مسموح أن نقوم بإركاب أطفال آخرين على الدراجة. 

نيسان/ الركوب اآلمن
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