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שלום לכולכם,
לשבת ברכב חגורים על כיסא בטיחות – זו לא המלצה, זו חובה עפ"י חוק. 

המחויבות שלנו כמבוגרים היא לתת דוגמא אישית ולוודא שהילדים שומרים על כללי 
הבטיחות:

לשבת על כיסא בטיחות חגורים בצורה בטיחותית בכל נסיעה.
לשבת בשקט ולא להפריע לנהג להתרכז בנהיגה.

להיכנס ולצאת מהרכב רק מצד המדרכה.

בחומר המצורף תמצאו פעילויות המבוססות על רעיונות שהופעלו על ידי מתנדבי תוכנית 
זה"ב בגן – גמלאים מתנדבים בגני הילדים.

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

הילדים במקרה של תאונה. חגורת הבטיחות המחוברת למושב שומרת את הגוף צמוד למושב המכונית. ללא מושב הבטיחות 
הילד עלול לעוף באוויר במקרה של עצירה פתאומית או תאונה.

ילדים במשקל מעל 18 ק"ג ועד גובה של 145 ס"מ צריכים לשבת במושב בטיחות מסוג בוסטר ולחגור חגורת אגן-כתף. 

   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. 

   הילד צריך לשבת על הבוסטר ישיבה זקופה כשחגורת הבטיחות הדוקה לגופו. 
   יש להקפיד על שימוש בחגורת בטיחות ו/או במושב בטיחות בכל נסיעה – בעיר ומחוץ לעיר, בנסיעה ארוכה ובנסיעה קצרה

יש להקפיד שהכניסה לרכב והיציאה ממנו ייעשו רק דרך הדלת הסמוכה למדרכה

מידע

המלצות לשימוש שמושב בטיחות

ירידה מהרכב

1



   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?

ְלֶלָלה ֶשָׁלּנּו ֵיׁש עֹוד ֵעָצה, 
ַלְחגֹּר ֵהיֵטב ֶאת ַהֲחגֹוָרה.

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

מקריאים את ”ללה לאבא“

”האוטו שלנו“ בגרסה של ללה לפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות":שרים שירים

פעילות בעקבות סיפור

ַהּיֹום ֵהַכְנִתּי ְלַאָבּא ֶשִׁלּי ֶלָלה. ֶשִׁתְּהֶיה לֹו ֶלָלה ִמֶשּּׁלֹו. ָלָמּה? ִבְּגַלל ָמה ֶשָׁקָּרה ַבּבֶֹּקר. ַ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. ַבּבֶֹּקר, ְכֶּשׁהּוא ִיְתעֹוֵרר, הּוא ִיְמָצא אֹוָתּה, ַוֲאִני ַאִגּיד לֹו ֶשְׁכַּדאי לֹו 

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

 

ה ְלַאָבּא / מאת נטע סילוני לָ לֶ

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

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

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



הדגמה
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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. לפני 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? לא חגרתי חגורה". ניתן להדגים באמצעות בובה מה קורה בזמן 
תאונה, כשיושבים על כסא ללא חגורה.

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

 

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?

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



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".

מכונית הפלאים

חגורת ”במו ידי“

תמרור עצור
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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.

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).

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

יוצרים על גבי לוח קלקר משטח של כביש ומעברי חצייה. יוצרים דמויות של 
אנשים וכלי רכב. את הדמויות מעמידים בעזרת מקלות ארטיק ופלסטלינה.

 

דגם של שכונה
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סיכת ללה
יוצרים עיגול מקרטון קשיח, במרכזו מדביקים חצי קליפת אגוז. מסביב לאגוז 
מצמידים בעזרת דבק חם חצאי פיסטוק הפוכים. מורחים הכל בדבק פלסטי. 

את קליפת האגוז צובעים בירוק ומוסיפים לה עיניים זזות ופה מחייך. ניתן 
להדביק מאחור מגנט או סיכה. 

מכניסים לתוך גרב ירוקה אדמה ובה זרעי דשא. מקשטים בעיניים ופה אדום.
אפשרות נוספת: להכניס את האדמה לתוך כוס חד-פעמית שמחוררת בתחתיתה. 

את הכוס עוטפים בצמר גפן ומכניסים לתוך הגרב.
מקפידים להשקות לפי הצורך.

ראש-דשא ללה

מתחברים לטבע

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. 
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גוזרים צורה של רכב מקרטון ומקשטים. במרכז שמים תמונה של הילד ומחברים עם חוט. 

תליון לרכב

מקשטים שקית נייר בסמלים של בטיחות בדרכים. ניתן להכניס
לתוך השקית עבודות שהכינו הילדים.

תיק זה“ב

שלט לדלת
הילדים מכינים שלט לדלת המורכב מדמות של זחל שללה מובילה, על כל עיגול 

מופיעה מילה :  להביט, להקשיב, לתת יד, לחצות.
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ללה מזכירה לכם לשמור 
על כללי הבטיחות בדרכים
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