
ְּבֶדֶרְך ַהָּזָה“ב

אילנה פרידה                  רבקה סלע

הוצאת ספרים יסוד

דפים לדוגמא מתוך הספר
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ֲחגֹוַרת ּבְִטיחּות
ַהּׁשֶֶמׁש זֹוַרַחת, יֹום יָפֶה.

ִמׁשְּפַַחת יִׂשְְרֵאלִי - ַאּבָא, ִאָּמא, ָרִמי, ּתִַּמי וְחּוִמי - יֹוצְִאים 

לְִטּיּול ּבַּגָלִיל.

ֵהם נִכְנִָסים לְַּמכֹונִית. ִאָּמא וְַאּבָא לְפָנִים; ּתִַּמי, ָרִמי וְחּוִמי 

ֵמָאחֹור. 

ּתִַּמי ִמתְיַּׁשֶבֶת ַעל מֹוׁשָב ַמגְּבִיַּה, ּוכְבָר ִהיא ֲחגּוָרה. 

ָרִמי ְמָסֵרב לְֵהָחּגֵר. הּוא אֹוֵמר:

"ֲאנִי ּכְבָר ּבֹוגֵר! ֲחגֹוַרת ּבְִטיחּות ֲאנִי ֹלא חֹוגֵר!"

ַאּבָא אֹוֵמר: "ֹלא נֹוְסִעים, ִאם ֹלא ֲחגּוִרים!!!"

        

ָרִמי ְמַחּיְֵך ִחּיּוְך ִמְסּתֹוִרי וְאֹוֵמר: "ֵהבַנְּתִי! 

ֲאנִי ַמְקלִיק ֶאת ַהֲחגֹוָרה ּבְצִ'יק."

ַאּבָא וְִאָּמא ַמּבִיִטים זֶה ּבָזֶה ּבִתְִמיָהה. 

ָמה ּפֹה ָקָרה? 

ֵאיזֶה ַמּזָל ׁשֶּתִַּמי ַמתְִחילָה לָׁשִיר ּבְׂשְִמָחה,

"ַהב, ַהב, ַהב!" מֹוִסיף חּוִמי ּבִנְבִיָחה,

וְַהִּמׁשְּפָָחה יֹוצֵאת לִַּטּיּול ּבְבְִטָחה.

“ָרִמי! ַסּכָנֹות ַרּבֹות אֹוְרבֹות ּבַּכְבִיׁשִים 
ֲחגֹוַרת ַהּבְִטיחּות ַמּצִילָה ַחּיִים!  

ִּדּיּון ּכִּתָתִי: ָמה ַּדֲעתְכֶם ַעל ִהתְנֲַהגּותֹו ׁשֶל ָרִמי?

ִׁשעּור
2
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צִבְעּו ֶאת ַהּׁשְָטִחים ׁשֶּמֹופִיַע ּבֶָהם צִּיּור ׁשֶל ְמכֹונִית -  .1

_____________   _____________ ָמה ִקּבַלְּתֶם?     

ִּדּיּון ּכִּתָתִי: ַמּדּוַע ָחׁשּוב לֲַחגֹר ֲחגֹוַרת ּבְִטיחּות?   

ַהׁשְלִימּו:      ָחגַר / ָחגְָרה  .2

ַאּבָא ____________ ֶאת ֲחגֹוַרת ַהּבְִטיחּות. א.    

ִאָּמא ____________ ֶאת ֲחגֹוַרת ַהּבְִטיחּות. ב.    

ָרִמי ִהתְיַּׁשֵב ַעל ַהּמֹוׁשָב ַהַּמגְּבִיַּה וְ _________  ֶאת ֲחגֹוַרת      ג.     
ַהּבְִטיחּות.    

ֶאת ֲחגֹוַרת      ּתִַּמי יָׁשְבָה ַעל ַהּמֹוׁשָב ַהַּמגְּבִיַּה וְ___________   ד.     
ַהּבְִטיחּות.    
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ֲחגֹוַרת ְּבִטיחּות 
ַחָּיִבים ַלְחֹּגר

ַהּנֹוְסִעים ַּבְּמכֹוִנית 
ְלָפִנים ּוֵמָאחֹור.

ֲחגֹוַרת ַהּבְִטיחּות לִכְלָבִים ְמגִּנָה ֲעלֵיֶהם ּבְִמְקֶרה ׁשֶל 
ּתְאּונָה אֹו ֲעצִיָרה ּפִתְאֹוִמית. ַהֲחגֹוָרה ִמתְַחּבֶֶרת ִמּצַד 
לְֶהתְֵקן  ּוִמּצַד ׁשֵנִי -  ַהּכֶלֶב,  ּגּוף  ֶאָחד לְִרתְָמה ׁשֶַעל 

ֲחגֹוַרת ַהּבְִטיחּות ׁשֶּבֶָרכֶב. 

3. ַסְּמנּו  לְיַד ַהִּמׁשְּפִָטים ַהּנְכֹונִים.

חֹובָה לְַחּגֹר ֲחגֹוַרת ּבְִטיחּות ַרק ּבַּמֹוׁשָב ַהִּקְדִמי.    
חֹובָה לְַחּגֹר ֲחגֹוַרת ּבְִטיחּות ּבַּמֹוָׁשב ַהִּקְדִמי ּובַּמֹוָׁשב ָהֲאחֹוִרי.    
ֲחגֹוַרת ּבְִטיחּות ׁשֹוֶמֶרת ַעל הַּנֹוְסִעים ִמּפְנֵי ּפְגִיָעה ּבְֵעת ְּתאּונָה.    

ִאם ַהּנְִסיָעה ְקצָָרה, ֵאין צֶֹרְך לְַחּגֹר ֲחגֹוַרת ּבְִטיחּות.    
ַרק ְמבֻּגִָרים ַחּיָבִים לְַחּגֹר ֲחגֹוַרת ּבְִטיחּות.    

4. צִבְעּו ֶאת ַהּכְָרזָה.

ַהיְַדְעּתֶם?         
  ֲחגֹוַרת ּבְִטיחּות לִכְלָבִים
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ּכְלָלֵי ִהתְנֲַהגּות ּבִנְִסיָעה
ִּדּיּון ּכִּתָתִי: ּכֵיצַד ַחּיָבִים ַהּיְלִָדים לְִהתְנֵַהג ּבִזְַמן נְִסיָעה?

ֲעבֹוָדה ּבְזּוגֹות: 
ַהּצִיעּו ַהּצָעֹות ָמה ֶאפְׁשָר לֲַעׂשֹות ּבִזְַמן ַהּנְִסיָעה ּכְֵדי ׁשִֶהיא ּתְִהיֶה 

נְִעיָמה ּובְטּוָחה.

ּכִתְבּו מּותָר אֹו ָאסּור.   .1

לְִהְסּתַּכֵל ּבַּנֹוף ִמּבַַעד לְַחּלֹון ַהְּמכֹונִית ________________________ א.    

לְהֹוצִיא ֶאת ָהֹראׁש אֹו ֶאת ַהּיַָדיִם ִמחּוץ  ב.    

לְַחּלֹון ַהְּמכֹונִית _______________________________________________      

לִבְעֹט ּבְמֹוׁשַב ַהּנֶָהג ___________________________________________ ג.     

לִפְּתַֹח ֶאת ֲחגֹוַרת ַהּבְִטיחּות _________________________________ ד.    

לִָריב וְלִצְעֹק ּבְקֹולֵי קֹולֹות ___________________________________ ה.    

לְַהְקׁשִיב לְמּוזִיָקה אֹו לְִסּפּור _________________________________ ו.     

לְִקֹרא ֵספֶר אֹו ִעּתֹון __________________________________________ ז.     

לְַהׁשְלִיְך ַאׁשְּפָה ֶּדֶרְך ַהַחּלֹון __________________________________ ח.    

לָׁשִיר ׁשִיִרים ּולְׂשֵַחק ּבְִמׂשְָחִקים ׁשְֵקִטים ____________________ ט.    

ִּדּיּון ּכִּתָתִי: ַמּדּוַע ָאסּור לֲַעׂשֹות ֶאת ַהַּמֲעׂשִים ָהֲאסּוִרים ׁשֶּצִּיַנְּתֶם?

ִׁשעּור
3



12

ִמׁשְּפַַחת יִׂשְְרֵאלִי ִהּגִיָעה לַּגָלִיל וְכֻּלָם יָצְאּו ֵמַהְּמכֹונִית לְִהתְּבֹונֵן 

ּבַּנֹוף.

ִהתְּבֹונְנּו ּבַּצִּיּוִרים.    .2

ַהִּקיפּו ּבְצֶבַע ָאדֹם ֶאת ַהּצִּיּוִרים ַהַּמְרִאים ַמֲעׂשִים ֲאסּוִרים.    

ַהִּקיפּו ּבְצֶבַע ּכָחֹל ֶאת ַהּצִּיּוִרים ַהַּמְרִאים ַמֲעׂשִים ֻמּתִָרים.    

 

3.  ִקְראּו ֶאת ּכְתַב ַהִהתְַחּיְבּות וְִחתְמּו ָעלָיו.

ֲאנִי ִמתְַחּיֵב / ִמתְַחּיֶבֶת

לְִהּכָנֵס לְַּמכֹונִית ַרק ִמן ַהִּמְדָרכָה, וְלָצֵאת ֵמַהְּמכֹונִית      

ַרק ֶאל ַהִּמְדָרכָה.    

לְַחּגֹר ֲחגֹוַרת ּבְִטיחּות.    

לְִהתְנֵַהג ּבְׁשֶֶקט ּובְנִימּוס ּבִזְַמן ַהּנְִסיָעה.    

ׁשְִמי: _________________________________________    
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ַמֲעבַר ֲחָציָה
ּבֶָעֶרב ָקָרא ַאּבָא לְָרִמי ּולְתִַּמי ִסּפּור לִפְנֵי ַהּׁשֵנָה.

ַמֲעַבר ֲחִצָּיה – ַהְמָצָאה ֶנֱהֶדֶרת / ָּדְתָיה ֶּבן ּדֹור

ְּכֶׁשַהחֶֹרף ִנְגַמר ְוַהֶּׁשֶמׁש ֵהִאיָרה

ַמר ַזֲערּור ּוְגֶבֶרת ְזִעיָרא

ָיְצאּו ְלִטּיּול ְוִהִּגיעּו 

ָהִעיָרה.

ִטְּילּו ְּבִׂשְמָחה ַעל ַאְבֵני ִמְדָרָכה

ּוִפְתאֹום – ֵעֶסק ִּביׁש! ֵהם ִהִּגיעּו 

ַלְּכִביׁש.

ְמכֹוִנּיֹות ִמָּיִמין 

אֹוטֹוּבּוִסים ִמְּׂשמֹאל

ְוצֹוְפִרים צֹוָפִרים ְוָהַרַעׁש ָּגדֹול.

ֶנֶעְצרּו ְׁשֵניֶהם ְּבַפַחד

ָׁשֲאלּו ְׁשֵניֶהם ָיָחד: 

“ָמה עֹוִׂשים? ֵאיְך חֹוִצים?“

ְלֶפַתע ָראּו 

ַּפִסים.

הּוא ָאַמר: “אּוַלי ְּכַדאי..."

ְוִהיא ֶהְחִליָטה: “ְמַנִּסים!“

ִהִּביטּו ִלְׂשמֹאל

ְוִהִּביטּו ָיִמיָנה

ּוִפְתאֹום 

הּוא ִנְדַהם, ְוִהיא ֹלא ֶהֱאִמיָנה...

ִמְּׁשֵני ַהְּצָדִדים ַהְּתנּוָעה ֶנֱעֶצֶרת

ִלְכבֹוד ָהָאדֹון ְוִלְכבֹוד ַהְּגֶבֶרת

ּוְׁשֵניֶהם צֹוֲעִדים ָלֶהם ֶזֶרת ְּבֶזֶרת

ְוחֹוִצים ֶאת ַהְּכִביׁש ְּבָׁשלֹום.

ָאַמר ָאדֹון ַזֲערּור ַלְּגֶבֶרת:

“ַמֲעַבר ֲחִצָּיה – ַהְמָצָאה ֶנֱהֶדֶרת!“

ִׁשעּור
6
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עֹוצְִרים ּוְמַחּכִים ַעל ׂשְפַת 

ַה ______________________________

הֹולְכִים ּבְׂשְִמָחה 

ַעל ַה ___________________________

ְמכֹונִּיֹות ַרּבֹות נֹוְסעֹות 

ַעל ַה ___________________________

חֹוצִים ּבְבְִטָחה 

ּבְ _______________________________

ּתִַּמי וְָרִמי נְִרְּדמּו 

ַעל ַמֲעבַר ַהֲחצָיָה ָחלְמּו.

ּבַּבֶֹקר ּכְׁשֶַהּׁשֶֶמׁש ֵהִאיָרה 

נִזְּכְרּו ּבָָאדֹון זֲַערּור ּובַּגְבֶֶרת זְִעיָרא.

1. ַהׁשְלִימּו: ּכְבִיׁש,  ִמְדָרכָה,  ַמֲעבַר ֲחָציָה.
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____________________

_____________________

_____________________

___________________

__________________

_____________________

_____________________

_____________________

ִּדּיּון ּכִּתָתִי: ַמּדּוַע ּבֲָחרּו לִצְּבַֹע ֶאת ַמֲעבַר ַהֲחצָיָה ּבְצִבְֵעי ׁשָחֹר־לָבָן?

הֹולִיכּו ּכָל אֹות ּבְִעְקבֹות ַהֵחץ לְִמקֹוָמּה.  .2

           ב      ע      ר       מ     ח        י      צ      ה  
           

                  

ָרִמי ָחלַם ֲחלֹום ְמבֵַּדַח, ׁשֶַּמֲעבַר ַהֲחצָיָה ִאּתֹו ְמׂשֹוֵחַח.    .3
ּכִתְבּו ָמה ָאְמרּו זֶה לָזֶה.    

יֶלֶד ַעד ּגִיל ּתֵׁשַע ֵאינֹו חֹוֶצה ּכְבִיׁש לְבַּדֹו!

ַַ ֲֲָ ָ

מ
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ַמֲעבַר ֲחָציָה ְמֻרְמזָר
ָרִמי וְתִַּמי יָׁשְבּו ּבְַחְדָרם וְָהיָה לֶָהם ְמׁשְַעֵמם ְמאֹוד.

                       

                                                         
               

ּתִַּמי, רֹוצָה ׁשֶָאחּוד
ַהִחיָדה ָקׁשָה?לְָך ִחיָדה?

 ֲאנִי יֹוַדַעת! יָֹרק ּבַחּוץ 
וְָאדֹם ּבִפְנִים
 זֶה ֲאבִַּטיַח!!!

ּכְׁשֲֶאנִי ָאדֹם ָאסּור לְַהתְִחיל לֲַחצֹות. 
ּכְׁשֲֶאנִי יָֹרק ֶאפְׁשָר לֲַחצֹות. 

ִמי ֲאנִי?

ַהב,ַהב,ַהב 

ַח, ַח, ַח, ֶאּתֵן לְָך ֶרֶמז.
הּוא עֹוֵמד ּבַּכְבִיׁש.  

 ָאה, זֶה ָהִאיׁש ָהָאדֹם 
וְָהִאיׁש ַהּיָֹרק ׁשֶּבַָרְמזֹור.

חּוִמי, ֲעצֹר!          

חּוִמי, ֲעבֹר!          
ָרִמי וְתִַּמי ָחׁשְבּו ַעל ַרְעיֹון ַמבְִריק  

וְיַַחד ֵהכִינּו לְחּוִמי ַרְמזֹור ַמְדלִיק.

ִׁשעּור
7
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1. ַהׁשְלִימּו.

ַמתְִחילִים לֲַחצֹות ַרק ּבְאֹור __________.   

זֶה ַה __________.   

צֹוֲעִדים ּבִזְִריזּות ַעל ַה __________,   

ַמּבִיִטים לְכָל ַה _________________.   

צִבְעּו ֶאת ָהַרְמזֹוִרים ּבַּצְבִָעים ַהַּמתְִאיִמים.   .2

ּתִפְזֶֹרת ַרְמזֹור   .3
ַחּפְׂשּו ּבְכָל ׁשּוָרה ֶאת ַהִּמּלָה ַרְמזֹור וְַהִּקיפּו אֹותָּה.     

 ַמתְִחילִים לֲַחצֹות ַרק ּבְאֹור יָרֹוק.  
זֶה ַהחֹק.

צֹוֲעִדים ּבִזְִריזּות ַעל ַהּפִַסים, 
ַמּבִיִטים לְכָל ַהּכִּוּונִים. 

יֶלֶד ַעד ּגִיל ּתֵׁשַע ֵאינֹו חֹוֶצה ּכְבִיׁש לְבַּדֹו!
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1. ַהְׁשִלימּו.

ַמְתִחיִלים ַלֲחצֹות ַרק ְּבאֹור _____.   

זֶה ַה __________.   

צֹוֲעִדים ִּבְזִריזּות ַעל ַה __________,   

ַמִּביִטים ְלָכל ַה_________________   

 .2
א.  ִעְברּו ַעל ַהַּקְוַקִוים.     

ִצְבעּו ֶאת ָהַרְמזֹוִרים ַּבְּצָבִעים ַהַּמְתִאיִמים. ב.      

ִּתְפזֶֹרת ַרְמזֹור   .3 
ַחְּפׂשּו ְּבָכל ׁשּוָרה ֶאת ַהִּמָּלה ַרְמזֹור ְוַהִּקיפּו אֹוָתּה.

צלכתארוזמר

טשרוזמרבדמ

צרוזמרתפוז

דגסנרוזמרו

רוזמרגבימר

מרוזמרטמלת

זחרוזמרעגד

ואטרוזמרתצ

רוזמרלפקוה

 ַמְתִחיִלים ַלֲחצֹות ַרק ְּבאֹור ָירֹוק.  
ֶזה ַהֹחק.

צֹוֲעִדים ִּבְזִריזּות ַעל ַהַּפִסים, 
ַמִּביִטים ְלָכל ַהִּכּוּוִנים. 

צלכתארוזמר
טשרוזמרבדמ
צרוזמרתפוז
דגסנרוזמרו
רוזמרגבימר
מרוזמרטמלת
זחרוזמרעגד
ואטרוזמרתצ
רוזמרלפקוה
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ָהִאיׁש ַהָּיֹרק ְוָהִאיׁש ָהָאֹדם / ִרְבָקה ֱאִליצּור   

א

ִהֵּנהּו, ִהֵּנהּוּ ָהִאיׁש ָהָאדֹם

ִלי ּדֹוֵאג ּוַמְזִהיר: "ַאל ַּתֲעבֹר!

ֲעמֹד ּדֹם!"

ִמְתַלֵהב, ִמְתַרֵּגׁש,

ִמְתַאֵּדם ְּכמֹו ֵאׁש:

"ַאל ֶּתֱחֶצה ֶאת ַהְּכִביׁש

ֶּפן ִיְהֶיה ֵעֶסק ִּביׁש,

ַאל ָּתזּוז! ּפֹה ֲעמֹד! ַּבָּמקֹום!"

ָּכְך אֹוֵמר ִלי ָהִאיׁש ָהָאדֹם.

ַוֲאִני ֵאיִני עֹוֵבר, ֹלא ָוֹלא!

ְוׁשֹוֵמַע ֲאִני ְּבקֹולֹו.

ְוָהִאיׁש ָהָאדֹם ִמִּׂשְמָחה ָאז זֹוֵהר

ְוִנְדֶמה... ַמֲאִדים עֹוד יֹוֵתר.

ַאל ַּתֲעבֹר!

ֲעמֹד ּדֹם!

ִׁשעּור
8
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ב

ַאְך ִהֵּנה ִּפְתאֹם

ֶנֱעָלם ָהָאדֹם

ּומֹוִפיַע ָהִאיׁש ַהָּירֹק.

הּוא ֵאינֹו ְמַצֶּוה: "ַאל ָּתזּוז"

"ֲעמֹד ּדֹם"

ַרק ַמִּביט ּוְמַחֵּיָך ֵמָרחֹוק.

ַהָּירֹק ִאיׁש ֶנְחָמד ְוָחִביב

ַאָך ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ֵמָאִחיו.

"קּום ַיְלּדֹון," הּוא אֹוֵמר,

"ְוָהֵרם ַרְגְלְך,

קּום ֲעבֹר ֶאת ַהְּכִביׁש,

הּוא ֻּכּלֹו ִּבְׁשִביְלְך."

ַוֲאִני ְצָעַדי ָאז ֵמִחיׁש

ְמַמֵהר ַלֲעבֹר ֶאת ַהְּכִביׁש,

ֶאת ָיַדי ְמנֹוֵפף ְלָׁשלֹום...

ְוִהֵּנה ׁשּוב ָהִאיׁש ָהָאדֹם.

ג

ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ְׁשֵניֶהם:

ֶאת ָהִאיׁש ַהָּירֹק ְוַגם ֶאת ָהִאיׁש 

ָהָאדֹם.

ַאָך ִלי ְּכָלל ֹלא מּוָבן

ֵאיָך ְׁשַנִים ּבֹו־ַּבְּזַמן

ֶנְחָּבִאים ְּבאֹותֹו ָהַרְמזֹור ַהָּקָטן,

ְוֹלא ַצר ָלֶהם ָׁשם ַהָּמקֹום.
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 ַהּכְבִיׁש ּפָנּוי -  
ֶאפְׁשָר לֲַחצֹות.            

ֲחצֵה ּבִזְִריזּות.

ֲעמֹד ּבַָּמקֹום!   

ַאל ּתַתְִחיל לֲַחצֹות 
ֶאת ַהּכְבִיׁש!

1.  ּבַּׁשִיר מֹופִיִעים ִמׁשְּפִָטים ַרּבִים ׁשֶּבְסֹופָם ִסיַמן ְקִריָאה.

     א. ִמצְאּו ֶאת ִמׁשְּפְֵטי ַהְּקִריָאה וְַהִּקיפּו אֹותָם ּבְצֶבַע ָאדֹם.

     ב. ַהׁשְלִימּו. 

ֶאת ֹרב ִמׁשְּפְֵטי ַהְּקִריָאה אֹוֵמר ָהִאיׁש ָה _________________ .        
 
     ָאדֹם / יָֹרק 

                                                  

ָהִאיׁש ָהָאדֹם אֹוֵמר:    ___________________________.       
לֲַעבֹר /  לֲַעצֹר                             

2. ַחּבְרּו ּכָל ִמׁשְּפָט ֵמַהּׁשִיר לְַּדמּות ַהַּמתְִאיָמה ּבַָרְמזֹור.

                                                         
    

                                                                                               
                                                                         

  

ַאל ּתָזּוז!         

 ֲעמֹד ּדֹם!ֲעבֹר ֶאת ַהּכְבִיׁש.  

ִּדּיּון ּכִּתָתִי: לְָמה ִמתְּכַּוֵן ַהּיֶלֶד ּבְאֹוְמרֹו ״ֲאנִי אֹוֵהב ֶאת ׁשְנֵיֶהם״?
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3. ׁשֲַערּו: ָמה ָהיָה אֹוֵמר ַהּיֶלֶד לַָרְמזֹור?           

4. ַהׁשְלִימּו ּבְכָל ׁשּוָרה ֶאת ַהִּמּלָה ַרְמזֹור. 
                                                                   

ַהיְַדְעּתֶם?    
      ַרְמזֹור ְמזְַמזֵם לֲַחָציָה ּבְטּוָחה

ַרְמזֹור ְמזְַמזֵם נֹוָעד לֲַעזֹר לְהֹולְכֵי ֶרגֶל ִעּוְִרים לֲַחצֹות ֶאת 

ַהּכְבִיׁש ּבְבְִטָחה.

ּבְאֹור ָאדֹם - ַהּזְִמזּום ִאִּטי ּוְמַסֵּמן לֲַעצֹר. 

ּבְאֹור יָֹרק - ַהּזְִמזּום ָמִהיר ּוְמַסֵּמן: מּותָר לֲַחצֹות ּבִזְִהירּות.

רזר
ומ

רר
וז

ר
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ּכְלָלִים לְִרכִיבָה ּבְטּוָחה ַעל אֹופַּנַיִם

 

 
 

לִפְנֵי ׁשֶּיֹוצְִאים לֶַּדֶרְך יֵׁש לִזְּכֹר ּכַָּמה ּכְלָלִים:

רֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם ַחּיָבִים 
לֱֶאחֹז ּבַּכִידֹון

רֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם צְִעיִרים 
ֵאינָם ַרּׁשִָאים לְַהְרּכִיב

רֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם ֵאינָם 
ַרּׁשִָאים לְִהׁשְּתֵַּמׁש

רֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם 
ַהחֹוצִים ּכְבִיׁש

נֹוֵסַע נֹוָסף אֹו ֲחפָצִים 
ּכְבִֵדים.

ּבִׁשְּתֵי ַהּיַָדיִם 
ּכָל ַהּזְַמן. 

ַחּיָבִים לְהֹובִיל ֶאת 
ָהאֹופַּנַיִם ּבַּיַָדיִם.

 ּבְָאזְנִּיֹות אֹו ּבְֶטלֶפֹון 
ּבִזְַמן ָהְרכִיבָה.

רֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם ַחּיָבִים לֱֶאחֹז ּבַּכִידֹון ּבִׁשְּתֵי ַהּיַָדיִם ּכָל ַהּזְַמן.

ּבִזְַמן  רֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם ֵאינָם ַרּׁשִָאים לְִהׁשְּתֵַּמׁש ּבְָאזְנִּיֹות אֹו ּבְֶטלֶפֹון  
ָהְרכִיבָה.

רֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם ַחּיָבִים לְִרּכֹב זֶה ֵמֲאחֹוֵרי זֶה וְלִׁשְמֹר ַעל ֶמְרָחק ּבֵינֵיהֶם.

רֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם ַהחֹוצִים ּכְבִיׁש ַחּיָבִים לְהֹובִיל ֶאת ָהאֹופַּנַיִם ּבַּיַָדיִם.

רֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם צְִעיִרים ֵאינָם ַרּׁשִָאים לְַהְרּכִיב נֹוְסִעים אֹו ֲחפָצִים ּכְבִֵדים.

1. ַחּבְרּו ּכָל ּכְלָל לְֶהְמׁשֵכֹו.

ִׁשעּור
21
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2. ִהתְּבֹונְנּו ּבַּתְמּונֹות וְַהׁשְלִימּו.

ָהְרכִיבָה ________________________    ָהְרכִיבָה ________________________
                      ּבְטּוָחה / ְמֻסּכֶנֶת                                                        ּבְטּוָחה / ְמֻסּכֶנֶת    

ּכִי________________________________    ּכִי______________________________

_________________________________     _________________________________

ָהְרכִיבָה ________________________    ָהְרכִיבָה ________________________
                      ּבְטּוָחה / ְמֻסּכֶנֶת                                                        ּבְטּוָחה / ְמֻסּכֶנֶת    

ּכִי________________________________    ּכִי______________________________

_________________________________     _________________________________
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ָהְרכִיבָה ________________________    ָהְרכִיבָה ________________________
                      ּבְטּוָחה / ְמֻסּכֶנֶת                                                        ּבְטּוָחה / ְמֻסּכֶנֶת    

ּכִי________________________________    ּכִי______________________________
_________________________________     _________________________________
_________________________________     _________________________________

ֲעבֹוָדה ּבְזּוגֹות: נְַּסחּו ּכְלָלִים לְִהתְנֲַהגּות ּבְטּוָחה ּוְמנֶֻּמֶסת ּבִזְַמן 
ְרכִיבָה ַעל אֹופַּנַיִם.

ִמצְאּו 7 ֶהבְֵּדלִים ּבֵין ׁשְּתֵי ַהּתְמּונֹות וְַהׁשְלִימּו ֶאת ֶהָחֵסר.  .3

ִּדּיּון ּכִּתָתִי: ֵאיזֹו ַאְחָריּות ֻמֶּטלֶת ַעל רֹוכֵב ָהאֹופַּנַיִם?
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ּתְַמרּוִרים לְרֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם
ּתִַּמי וְַאּבָא יָצְאּו לְִרּכֹב ּבַּפַאְרק וְִהּגִיעּו לְפָָרׁשַת ְּדָרכִים.  

ַסְּמנּו ּבַּצִּיּור ֶאת ַהּׁשְבִיל ׁשֶּתִַּמי    .1
וְַאּבָא יְִרּכְבּו ּבֹו.   

ּתְַמרּוִרים לְרֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם -    .2
ּתַצְֵרף )ּפָזֶל( ּגִזְרּו ֵמַעּמּוד 93 ֶאת ֶחלְֵקי ַהּתְַמרּוִרים וְַהְדּבִיקּו    

ּבַָּמקֹום ַהַּמתְִאים.

       ׁשְבִיל לְרֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם                    ַהּכְנִיָסה לְרֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם ֲאסּוָרה

יְלִָדים, ׂשִימּו לֵב! ִסיָמנֵי 
ַהֶּדֶרְך ַהּצְבּוִעים ּבְָאדֹם 
ַמזְִהיִרים ִמּפְנֵי ַסּכָנָה - 
ּבְכָל ׂשָפָה ּובְכָל ְמִדינָה. 

ַאּבָא, ּבִׁשְנֵי 
ַהּתְַמרּוִרים ְמצֻּיִָרים 
אֹופַּנַיִם. ּבְֵאיזֹו ֶּדֶרְך 

ָעלֵינּו לִבְחֹר?

 ּתִַּמי, ַהּתְַמרּור ׁשֶּצִבְעֹו 
ּכָחֹל ְמַסֵּמן ׁשְבִיל לְאֹופַּנַיִם. 

ַהּתְַמרּור ׁשֶּצִבְעֹו ָאדֹם 
ְמַסֵּמן ׁשֶַהּכְנִיָסה לְאֹופַּנַיִם 

ֲאסּוָרה.

ִׁשעּור
22
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ַחּבְרּו ּכָל ֶהּגֵד לַּתְַמרּור ַהַּמתְִאים.   .3

ֲעצֹר

ׁשְבִיל לְרֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם

ַמֲעבַר ּתְַחתִי לְהֹולְכֵי ֶרגֶל

ּתֵן זְכּות ְקִדיָמה לְהֹולְכֵי ֶרגֶל

ַמֲעבָר ִעּלִי לְהֹולְכֵי ֶרגֶל

ַהּכְנִיָסה לְאֹופַּנַיִם ֲאסּוָרה

4. ָמבֹוְך
ָרִמי יָצָא ִמּבֵיתֹו וְָרכַב ַרק ּבַּׁשְבִילִים ַהֻּמּתִָרים לְרֹוכְבֵי אֹופַּנַיִם.   

ַסְּמנּו ּבַָּמבֹוְך ֶאת ַּדְרּכֹו ׁשֶל ָרִמי לְגַן ַהּׁשֲַעׁשּוִעים.   
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5. ַהִּקיפּו ּבְכָל ׁשּוָרה ֶאת ַהִּמּלָה יֹוצֵאת ַהּדֹפֶן.

אֹוטֹוּבּוס ַמֲעבַר ֲחצָיָה     ּכְבִיׁש          ִמְדָרכָה        

ְּדוָׁשֹות ַרְמזֹור          ּגַלְּגַּלִים         ּכִידֹון          

ּכֹותְבִים ַמְקׁשִיבִים        ִמתְּבֹונְנִים       עֹוצְִרים         

ּתְַמרּור אֹוטֹוּבּוס        ְמכֹונִית         אֹופַּנַיִם        

צָהֹב ָסגֹל           יָֹרק            ָאדֹם          

                                                                  
       ַהיְַדְעּתֶם?

ּתֲַחנֹות לְַהׂשְּכַָרת אֹופַּנַיִם

ּבֶָעִרים ַהּגְדֹולֹות ּבָָאֶרץ 
ּובָעֹולָם ְמעֹוְדִדים ׁשִּמּוׁש 

ּבְאֹופַּנַיִם ּבְִמקֹום ּבְִמכֹונִּיֹות. 
ּבְַרֲחבֵי ָהִעיר ְמפֻּזָרֹות ּתֲַחנֹות 
אֹופַּנַיִם ַרּבֹות. ּכָל ֶאָחד יָכֹול 
לִבְחֹר אֹופַּנַיִם וְלָצֵאת לֶַּדֶרְך. 

ּבְתֹם ַהּנְִסיָעה יֵׁש לְׁשַּלֵם ּולְַהׁשְִאיר ֶאת ָהאֹופַּנַיִם 
ּבְַאַחת ַהּתֲַחנֹות. 
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ּפְִעילּות ִסּכּום: ּכְלָלִים לֲַחִצּיַת ּכְבִיׁש

ׁשְַרׁשֶֶרת ַחְמָסה - ּכְלָלִים לֲַחִצּיַת ּכְבִיׁש ּבְטּוָחה   .1
ּגִזְרּו ֵמַעּמּוד 95 ֶאת ַהַחְמָסה. א.     

צִבְעּו וְַקּׁשְטּו ֶאת ַהַחְמָסה. ב.     
ַהׁשְִחילּו ֶסֶרט אֹו חּוט. ג.      

ִענְדּו ֶאת ַהַחְמָסה ַעל צַּוָאְרכֶם וְׁשַּנְנּו ֶאת ַהּכְלָלִים. ד.     

2. ּכְתַב ִחיָדה
ּכִתְבּו ִמּתַַחת לְכָל צִּיּור ֶאת ָהאֹות ַהַּמתְִאיָמה לְפִי ַהּצֹפֶן ׁשֶּלְַמָּטה.   

ִאם ּתַתְִאימּו נָכֹון, ּתְגַּלּו ּכְלָל ָחׁשּוב ּבְזָָה“ב.   
 

ַהּׁשָנָה לַָמְדּתִי לְִקֹרא, 
לִכְּתֹב, לְַחּׁשֵב ִחּׁשּובִים 

ּולְִהּזֵָהר ּבְַּדָרכִים.

ָאכֵן לְַמְדּתֶם ַהְרּבֵה ְּדבִָרים 
ֲחׁשּובִים לַַחּיִים. לִפְנֵי ׁשֶּנִּפֵָרד 
ֵהכַנְּתִי לְכֻּלְכֶם ּכַָּמה ְמׂשִימֹות 
ְמַהּנֹות לְִסּכּום ַהּנֹוׂשֵא זְִהירּות 

ּבְַּדָרכִים. 

ִׁשעּור
28

כ        ד      ה         ו          ח       ט          י          ב      

  ל          מ           פ         ק          ר           ש       ת  
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ּפְִעילּות ִסּכּום וְַהֲעָרכָה: ֻמּׂשָגִים ּבְזָָה"ב

1. ּכִתְבּו מּותָר אֹו ָאסּור.

א. לָצֵאת ֵמַהְּמכֹונִית ֶאל ַהִּמְדָרכָה  ______________________________   

ב. לְִרּכֹב ַעל אֹופַּנַיִם ּבְִמגְַרׁש ַהֲחנָיָה  ____________________________   

ג. לִנְסַֹע ּבְִמכֹונִית ֹלא ֲחגּוִרים ___________________________________   

ד. לֲַחצֹות ֶאת ַהּכְבִיׁש ּבְלִּוּוי ְמבֻּגָר ______________________________   

ה. לָׁשֶבֶת ַעל ַמֲעֵקה ַהּבְִטיחּות   ________________________________   

ו. לְִרּכֹב ַעל אֹופַּנַיִם לְֹלא ַקְסָּדה  ________________________________   

ז. לָרּוץ לַּכְבִיׁש ּכְֵדי לִתְּפֹס ּכַּדּור ׁשִֶהתְּגַלְּגֵל לְׁשָם _______________   

ח. לָקּום ּבִזְַמן ַהּנְִסיָעה ּבָאֹוטֹוּבּוס ______________________________   

ְקׁשְַרׁשֶֶרת ִחידֹות - ִמׂשְָחק   .2

ּגִזְרּו ֵמַעּמּוד 97 ֶאת ַהְּקלָפִים.  א.    

ּפַּזְרּו אֹותָם ַעל ַהּׁשֻלְָחן.  ב.    

ִמצְאּו ֶאת ַהְּקלָף ׁשֶּכָתּוב ָעלָיו ַהתְָחלָה. ג.     

ּפִתְרּו ֶאת ַהִחיָדה ּוִמצְאּו ֶאת ַהְּקלָף ׁשֶָעלָיו ַהּתְׁשּובָה לִַחיָדה. ד.    

ָהנִיחּו ֶאת ְקלַף ַהּתְׁשּובָה לְיַד ַהְּקלָף ָהִראׁשֹון וְַהְמׁשִיכּו       ה.    

לִַחיָדה ַהּבָָאה.    

ִאם ּפְתְַרּתֶם נָכֹון ֶאת ַהִחידֹות, ּתַּגִיעּו לְִקלָף ׁשֶּכָתּוב ָעלָיו     ו.     

סֹוף.    

ִׁשעּור
29
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ּפְִעילּות ִסּכּום וְַהֲעָרכָה: 
ְרכִיבָה ַעל אֹופַּנַיִם

ַהִּטּיּול ּבָאֹופַּנַיִם - ִספְרֹון ּבְצּוַרת ְמנִיפָה   .1
ּגִזְרּו ֶאת ַהַּדף ֵמַעּמּוד 99 וְַקּפְלּו אֹותֹו.  א.     

ּכִתְבּו ִסּפּור ַמתְִאים לַּצִּיּוִרים.  ב.     

2. ּתִפְזֶֹרת
ּגַּלּו ֶאת ַהִּמּלִים ָהֵאּלֶה:     

ּבַּלָם    ׁשְַרׁשֶֶרת    מֹוׁשָב    אֹופַּנַיִם    צְִמיג    ּפֲַעמֹון    ּפָנָס      
ַמְחזִיר אֹור    ַקְסָּדה    ַּדוְׁשָה    ּכִידֹון.

םןטצהקדגימצגגר

עעלדהויאגאכונא

יעבשומדיכקיקלו

למרוטרואדסרסנפ

רצאחלחשצוחנדתנ

ןומעפצהנמדדהרי

אדחפסתוווחקטצם

בקזקזוראקכלוהא

מייאהפפוריחצכמ

צחרינבהפסדומגק

רפאמולגרוורוקא

במוצממדצפןסמאט

הנרסגסקקצתרשרש

ִׁשעּור
30
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ּפְִעילּות ִסּכּום וְַהֲעָרכָה ּתְַמרּוִרים:

1. ִמׂשְַחק זִּכָרֹון - ּתְַמרּוִרים
א. ּגִזְרּו ֶאת ַהְּקלָפִים ֵמַעּמּוִדים 103-101.    

ב. ַהתְִאימּו ּכָל ּתְַמרּור לְַהגְָּדָרתֹו.     
ג. ׂשֲַחקּו לֲַהנַָאתְכֶם.    

2. צִבְעּו ֶאת ַהּכְָרזָה: 

ִׁשעּור
31

ְזִהירּות מֹוַנַעת 

ָאסֹון !

ִׁשעּור
31
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ּפְִעילּות ִסּכּום וְַהֲעָרכָה:  
ּכְלָלֵי נְִסיָעה ּבְטּוָחה ּבְאֹוטֹוּבּוס

1. ּתְַצֵרף )ּפָזֶל( - ּכְלָלֵי נְִסיָעה ּבְטּוָחה ּבְאֹוטֹוּבּוס
א. ּגִזְרּו ֶאת ֶחלְֵקי ַהּתַצְֵרף ֵמַעּמּוד 103.   

ב. ַהְרּכִיבּו ֶאת ַהּתְמּונָה: ַהְדּבִיקּו ּכָל ֵחלֶק ּבַָּמקֹום ַהַּמתְִאים.   
ג. ִקְראּו וְׁשַּנְנּו ֶאת ּכְלָלֵי ַהִהתְנֲַהגּות ּבִנְִסיָעה ּבְאֹוטֹוּבּוס.   

ּתְַצֵרף )ּפָזֶל( - ּכְלָלֵי נְִסיָעה ּבְטּוָחה ּבְאֹוטֹוּבּוס

2. ַחּבְרּו ּכָל ִמׁשְּפָט לְֶהְמׁשֵכֹו.
ַמתְִחילִים לֲַחצֹות   יֶלֶד ִמּתַַחת לְגִיל 9                   

ֲחגֹוַרת ּבְִטיחּות חֹובָה לֲַחבֹׁש                       

ֹלא חֹוצֶה ּכְבִיׁש לְבַּדֹו ַמְחזִיר אֹור ּכְֵדי                     

לְֵהָראֹות ּבֲַחׁשֵכָה ּבְאֹור יָֹרק                          

ַקְסָּדה ַעל ָהֹראׁש חֹובָה לְַחּגֹר                        

ִׁשעּור
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ּפְִעילּות ַהֲעָרכָה ְמַסּכֶֶמת

1. ָאלֶף־ּבֵית ׁשֶל זָָה“ב ּכִתְבּו לְיַד ּכָל אֹות - ִמּלָה ַהְּקׁשּוָרה ּבְזָָה“ב 
וַמתְִחילָה ּבְאֹותָּה ָהאֹות.

ל _________________ א _________________              
מ _________________ ב _________________          
נ __________________ ג _________________          
ס _________________ ד _________________          
ע _________________ ה _________________          
פ _________________ ו _________________          
צ _________________ ז _________________          
ק _________________ ח _________________          
ר _________________ ט _________________          
ש _________________ י _________________          
ת _________________ כ _________________          

                       
2. ּבֲַחנּו ֶאת ַעצְְמכֶם:

ַסְּמנּו     לְיַד ַהּנֹוׂשְִאים ׁשֶַאּתֶם יֹוְדִעים ֵהיֵטב.    

ֲאנִי יֹודע/ת ֶאת ַהּכְלָלִים לֲַחצִּיַת ּכְבִיׁש.       

ֲאנִי יֹודע/ת  ֶאת ׂשְפַת ַהּתְַמרּוִרים.       

ֲאנִי יֹודע/ת  ָמה ֵהם ַהְּמקֹומֹות ַהּבְטּוִחים לְִמׂשְָחק.       

ֲאנִי יֹודע/ת  ֶאת ּכְלָלֵי ָהְרכִיבָה ַעל אֹופַּנַיִם.       

ֲאנִי יֹודע/ת  ּכֵיצַד ּבֹוְדִקים ֶאת ּתִַּקינּות ָהאֹופַּנַיִם.       

ֲאנִי יֹודע/ת   ָמה ּתַפְִקיָדם ׁשֶל ִמׁשְְמרֹות ַהּזָָה“ב.       

ֲאנִי יֹודע/ת   ֶאת ּכְלָלֵי ַהּנְִסיָעה ּבְאֹוטֹוּבּוס.       

ֲאנִי יֹודע/ת  ָמה ֲחׁשִיבּותָּה ׁשֶל ֲחגֹוַרת ַהּבְִטיחּות.       

ִׁשעּור
33
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3. ַהׁשְלִימּו ֶאת ּכְתַב ַהִהתְַחּיְבּות. 

                        ְּכַתב ִהְתַחְיּבּות
ֲאנִי ִמתְַחיב/ת לִׁשְמֹר ַעל ַחּיַי    

ּבִזְַמן נְִסיָעה ּבְֶרכֶב ּפְָרִטי ________________________________

ּבִזְַמן ֲהלִיכָה ּבִַּמְדָרכָה ___________________________________

ּבִזְַמן ְרכִיבָה ַעל אֹופַּנַיִם _________________________________

ּבִבְִחיַרת ָמקֹום לְִמׂשְָחק _________________________________

ּבִזְַמן נְִסיָעה ּבְאֹוטֹוּבּוס _________________________________

ֲאנִי ִמתְַחיב/ת לָלֶכֶת ּבְֶדֶרְך ַהּזָָה“ב. ֲחתִיָמה: _________________

 ַהב, ַהב, ַהב!
חּוִמי, ּכְׁשֶּיְִהיּו לְָך ּגּוִרים 

ְקַטּנִים וֲַחמּוִדים - 
לֵַּמד אֹותָם לְִהּזֵָהר ּבְַּדָרכִים.

ּגַם ֲאנִי לַָמְדּתִי יַַחד ִאּתְכֶם 
לְִהּזֵָהר ּבְַּדָרכִים. 

יֵׁש לָנּו יְלִָדים 
ֲחכִָמים ּוזְִהיִרים.


