
ָעלֹון ְּפִעילּות
ְּבִטיחּות ִּבְדָרִכים

הֹוִרים ִויָלִדים, ָׁשלֹום,
ָלְמדּו  ַּבֶּמְרָּכז  ַּבְּדָרִכים.  ִלְבִטיחּות  ַהְדָרָכה  ְּבֶמְרַּכז  ַהְּיָלִדים  ִּבְּקרּו  ַהּיֹום 

ַהְּיָלִדים ְוִתְרְּגלּו ֶאת ְּכָלֵלי ַהֲחִצָּיה ַהְּנכֹוָנה.
ְּבַמֲהַלְך ַהּיֹום ָעַסְקנּו ְּבנֹוְׂשִאים ֵאּלּו:

ֶיֶלד ַעד ִּגיל ֵּתַׁשע ֹלא חֹוֶצה ְלַבד, ֲחִגיָרה ְנכֹוָנה וֲחִׁשיבּות מֹוָׁשב ַמְגִּביַּה 
ְוַגם ַעל ַהֲחִׁשיבּות ָהַרָּבה ֶׁשל ֲחִביַׁשת  ָּבֶרֶכב,  ַהְּנִסיָעה  (ּבּוְסֶטר) ְּבֵעת 

ַקְסָּדה ְּבֵעת ְרִכיָבה ַעל אֹוַפַּנִים. 
ְוִׂשיַח  ִמְׁשַּפְחִּתית  ְּפִעילּות  ְמַאְפֵׁשר  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  ַהְּמֻׁשָּתף  ַהְּזַמן 
ַהַהְדָרָכה  ְּבֶמְרָּכז  ֶׁשָהֳעְברּו  ַהְּמָסִרים  ִחּזּוק  ְלֵׁשם  ַהְּיָלִדים  ּוֵבין  ֵּביֵניֶכם 

ְוִתְרּגּוָלם ָּבְרחֹוב.
ְּבָעלֹון ֶזה מֹוִפיִעים ַהְּכָלִלים ֶׁשִּנְלְמדו ּוְפִעילּויֹות ַהַּמְתִאימֹות ְלַהְפָעַלת 

ַהְּיָלִדים ִּבְׁשעֹות ַהְּפַנאי ַהְּמֻׁשָּתפֹות ֶׁשָּלֶכם. 

ֶהְמֵׁשְך ִהְתָנָהגּות ְּבטּוָחה ַּבְּדָרִכים, 
ָהָרׁשּות ַהְּלאוִּמית ִלְבִטיחּות ִּבְדָרִכים



עֹוְצִרים ַצַעד אֹו ְׁשַנִים
ִלְפֵני ְׂשַפת ַהִּמְדָרָכה

ְואֹוֲחִזים ְּבָידֹו ֶׁשל 
ְמֻבָּגר ֻמָּכר.

ַמִּביִטים ְלָכל ַהִּכּוּוִנים
ּובֹוְדִקים ֶאת ַהְּתנּוָעה 

ִמָּסִביב.
ַמְקִׁשיִבים ֵהיֵטב ְלקֹולֹות

ַהְּתנּוָעה ּוַמְמִּתיִנים 
ֶׁשַהְּכִביׁש ִיְתַּפֶּנה.

ּבֹוֲחִרים ֶאת 
ַהָּמקֹום ַהָּבטּוַח 

ְּביֹוֵתר ַלֲחצֹות.

חֹוִצים ֶאת ַהְּכִביׁש 
ְּבַקו ָיָׁשר

ִּבְזִריזּות ּוְבִבָּטחֹון.

ַּבְּכִביׁש נֹוְתִנים ָיד
ִלְמֻבָּגר ֻמָּכר.

ֶיֶלד ַעד ִּגיל ֵּתַׁשע 
ֹלא חֹוֶצה ְלַבד!

הֹוִרים, ַהְיַדְעֶּתם?
ְיָלִדים ַעד ִּגיל ֵּתַׁשע 

ים ִלְקֹלט ֵמיָדע  ִמְתַקּׁשִ
ֵמַהְּסִביָבה ּוְלָהִגיב ְּבאֶֹפן 

ָמִהיר ְוָנכֹון. ָלֵכן יֶֶלד ַעד ִּגיל 
ֵּתַׁשע ֹלא חֹוֶצה ְלַבד! 
ַּתְרְּגלּו ִעם ַיְלְּדֶכם ֲחִצָּיה 
ְמֻׁשֶּתֶפת ְּבַמֲעָבר ֲחִצָּיה 

ָּקרֹוב ְלֵביְתֶכם.



רֹוְכִבים ַּבְּדָרִכים

ְּתִקינּות - ִלְפֵני ֶׁשַּמְתִחיִלים 
ִּבְרִכיָבה, ָחׁשּוב ְלַוֵּדא ֶׁשָהאֹוַפַּנִים 

ְוֲאִביְזֵרי ַהְּבִטיחּות (ַמֲחִזיר אֹור, ָּפָנס, 
ַּפֲעמֹון ּוְבָלִמים) ְּתִקיִנים.

אֹור -  ֹלא רֹוְכִבים ִּבְׁשעֹות ַהֲחֵׁשָכה.

ְׁשִביל - ָצִריְך ִלְרּכֹב ִּבְׁשִביל ְמֻסָּמן 
ְוָעִדיף ִלְרּכֹב ְּבֵאזֹור ָסגּור ִלְכֵלי ֶרֶכב 

(ְּכמֹו ִּגָּנה אֹו ָחֵצר ֵּבית ַהֵּסֶפר).

ִלּוּוי - ְיָלִדים ַעד ִּגיל ֵּתַׁשע
רֹוְכִבים ַרק ְּבִלּוּוי ְמֻבָּגר ֻמָּכר.

ַקְסָּדה - ְּבָכל ְרִכיָבה ָצִריְך ַלֲחבֹׁש 
ַקְסָּדה. ֶאת ַהַּקְסָּדה ֵיׁש ְלַהְתִאים 

ְלִמּדֹות ָהרֹאׁש ְּבֶעְזַרת ְרצּועֹות ַהַּסְנֵטר.

ָמִגיִנים - ֻמְמָלץ ִלְרּכֹב ִעם ָמִגֵני 
ִּבְרַּכִים ּוָמִגֵני ַמְרֵּפִקים.

ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשַאֶּתם ַמְתִחיִלים ִּבְרִכיָבה, 
ִמְתחּו ַקו ֵּבין ַהְּפִריִטים ַהִחּיּוִנִּיים

ִלְרִכיָבה ְּבטּוָחה ּוֵבין ַהִּמּקּום ֶׁשָּלֶהם
ַעל ָהאֹוַפַּנִים ְוַעל ַהֶּיֶלד.

הֹוִרים, ַהְיַדְעֶּתם?  
ַעד ִּגיל ְׁשמֹוֶנה-ֶעְׂשֵרה חֹוָבה ַלֲחבֹׁש ַקְסָּדה ְּבֵעת
ִלְדאֹג ְּבַאֲחָריּוְתֶכם  הֹוִרים,  אֹוַפַּנִים.  ַעל  ְרִכיָבה 
ְּבַקְסָּדה ֲחבּוִׁשים  אֹוַפַּנִים  ַעל  ִיְרְּכבּו  ְיָלֵדיֶכם  ִּכי 

מּוְתֶאֶמת ְונֹוָחה ְלרֹאָׁשם.



ְנִסיכֹות ּוְנִסיִכים ַעל מֹוָׁשב ַמְגִּביַּה יֹוְׁשִבים

ֵאיֶזה ִמֵּבין ְׁשֵני ַהִּצּיּוִרים 
ָנכֹון?____________ 

ַהִאם ַּגם ַאֶּתם יֹוְׁשִבים ַעל מֹוָׁשב 
ַמְגִּביַּה ִּבְנִסיָעה? _________ הֹוִרים, ַהְיַדְעֶּתם?   

ְּבִגיָלֵאי ָׁשֹלׁש ַעד ֶׁשּמֹוֶנה (אֹו ַעד 
ּגַֹבּה 1.45 מ') חֹוָבה ַעל ַהְּיָלִדים 
ָלֶׁשֶבת ְּבמֹוָׁשב ַמְגִּביַּה (ּבּוְסֶטר) 

ְוַלֲחגֹר ֲחגֹוַרת ְּבִטיחּות ְּבָכל ְנִסיָעה.


