
 עמוס ברזל  –"בטיחות בדרכים"  . 1
 אנו לאבא ואמא מבטיחים,

 לשמור על "בטיחות בדרכים"
 לכולנו הם תמיד דואגים,

 כשאנו מהבית יוצאים.
 לכן אנחנו מבטיחים, 

 לשמור על "בטיחות בדרכים",
 .ואם מבטיחים אז מקיימים

 אחריות בדרכים, 
 אם מבטיחים אז מקיימים.

 

 [ "בטיחות בדרכים",           
 X2[ ם מבטיחים אז מקיימים, א

 אחריות בדרכים, זאת כולם יודעים.
 "בטיחות בדרכים", כי החיים יפים. 

 עמוס ברזל –הכביש הוא מסוכן  .  2
 נשחק בכדור בתופסת ומחבואים, 

 נשחק תמיד רק במגרש המשחקים. 
 

 כי הכביש הוא מסוכן    [
 הוא מלא מכוניות,       [ 

 X2כי הכביש הוא מסוכן    [  
 נו רוצים לחיות.    [ואנח

 

 נשחק רק בחצר שם בטוח אני מרגיש,
 ונשמור על החבר  

 .שלא ירוץ פתאום לכביש
 כי הכביש הוא מסוכן...          

 ברזל עמוס    –פרידמן    דוה ח   –כביש שחור לבן  .  3
 אם הכביש רק שחור 
 לא כדאי פה לעבור. 

 אם הכביש שחור לבן 
 לעבור בו זה מצוין. 

 בןר שחור לאם בכביש יש מעב
 רק בו לעבור זה מצוין.

 

 ,כשחוצים כביש מסתכלים
 . בערנות לכל הכוונים

 אין מכוניות זה הסימן 
 לחצות הנה הגיע זמן. 

 אם בכביש יש...         
 עמוס ברזל   -  קסדה על הראש .  4

 קסדה על הראש,  
 אחת, שתים, שלוש. 

 קסדה על הראש, 
 . לחבושאותה צריך 

 

 זה מגן זה גזעי, 
 שלי. ש, בראשברא קסדה

 קסדה על הראש...          
 

 אם באופניים אם גלגליות
 יותר בטוח עם קסדה להיות.

 

 אחת, שתים, שלוש.  - [בסוף]
 שימו קסדה על הראש.   
 
 

 עמוס ברזל   –לך תמיד במדרכה  .  5
 כלל חשוב בהליכה, 

 לך תמיד במדרכה. 
 לך תמיד רחוק משפת הכביש

 אישה ואיש. שם יותר בטוח לכל 
 בינדר ורלי  א   –מחזיר אור  .  6

 בלילה ובחושך, בשמים כוכבים, 
 יש מחזיר קטן של אור  

 לאלה שרוכבים. 
 כשמטיילים על אופניים או ברגל 

 הנהגים.  ותם בחושך רואיםא כך
 

 מחזיר אור, מחזיר אור,  
 מלפנים ומאחור.         

 ברזל    מוס ע  -לא משחקים בין מכוניות חונות  .  7
 לא משחקים בין מכוניות חונות, 
 לא משחקים בין מכוניות חונות, 

 כי משם אי אפשר לראות.
 

 X2 לא משחקים בין מכוניות חונות,
 כי הנהג אתכם לא יכול לראות. 

 וס ברזל עמ   –הכביש אינו משחק  .  8
 נזהיר את אבא לשמור מרחק, 
 נזהיר את אמא לשמור מרחק, 

 נזהיר את ההורים לשמור מרחק, 
 X2כי זה חשוב כל כך, 

 כי הכביש אינו משחק. 
 עמוס ברזל  -רגע בחיים  .  9

 לא רצים אחרי כדור 
 כשהוא מתגלגל לכביש. 
 לא רודפים אחרי בלון 

 גם אם יעוף לכביש.
 רגע בחיים   [לאבד מוטב 

 X2רגע.                [ מחיים ב
 

 שיוצאים לשחק בכדור 
 , לוקחים את הכדור בסל

 שומרים עליו חזק 
 זה בטוח וזה גם קל. 

 רגע בחיים   [לאבד מוטב 
 X2רגע.                [ מחיים ב

 עמוס ברזל   –הקו הישר והקצר  .  01
 חוצים כביש רק בקו הישר  [ 
 X2   בקו הישר והקצר.             [ 

 

 חוצים במהירות ולא בריצה  [
 X2[         ציה.       ורק במעבר ח

 עמוס ברזל   -  הקו הישר והקצר .  11
 ,אסור לשכוח כשחוצים כביש

 .ילד וילדה נדגישלכל ו
 כי המרחק הכי קצר 

 , זה לא באלכסון
 !חוצים כביש בקן ישר

 
 
 
 



 עמוס ברזל   -כשאור ירוק מופיע .  21
 אם רוצים לחצות כביש 

 עומדים מול הרמזור 
 מחכים ומסתכלים על האיש

 ק ונעבור. אם הוא ירוק, נבדו 
 

 גם כשאור ירוק מופיע 
 נא תניע  רגלך אל

 צריך לבדוק גם בירוק 
 שרכב לא מגיע. 

   עמוס ברזל   -עצור בטרם תעבור .  31
 עצור בטרם תעבור 

 כל אחד צריך לזכור. 
 ילדים זהירים ילדים אחראים

 שומרים על כללי ה"בטיחות בדרכים". 
 עמוס ברזל   -  חוצים כביש רק במעבר חציה .  41

 עבר חציה, יש רק במחוצים כב
 חוצים כביש רק במעבר חציה, 

 כלים תמיד לכל הכוונים, מסת
 ובמעבר חציה חוצים. 

 

 ברמזור אדום אנחנו מחכים,
 בירוק בודקים ורק אז חוצים.
 מסתכלים תמיד לכל הכיוונים 

 וכשהכביש פנוי חוצים. 
 אורלי בינדר   -גברת מעבר חציה  .  51

 אני היא גברת מעבר חציה 
 י מופיעה. על הכביש אנ

 עם כובע ושמלה פסים שחור לבן 
 וצים את כבישי כמובן.איתי הילדים ח

 

 אני למכונית אומרת 
 , מדוע את עכשיו כה ממהרת

 היזהרי בבקשה, ילדים חוצים
 אותי לעבור הם בשלום רוצים. 

 עצרי בבקשה, חכי נא עוד שניה,
 שיעברו כולם במעבר חציה, אהה. 

 יד. אם פנויה הדרך, אז נעבור מ
 עמוס ברזל   -חגורת בטיחות  .  61

 חגורת בטיחות איתה אני בידידות
 אני קשור -אם שמענו קליק 

 אז אני נותן, אני נותן אישור. 
 

 אני קשור  -בוא נשמע את הקליק 
 לכל אחד ברור,  –ועוד הפעם קליק 
 הכל כשורה -ושוב פעם קליק 

 המשפחה, המשפחה קשורה.  כל
 אורלי בינדר   -תורת הנהיגה  .  71

 ששמענו את הקליק ואני קשור  ועכשיו
 נלמד את תורת כללי הנהיגה בברור. 

 

 אבא בוא תקשיב תלמד את התורה, 
 לא נוסעים בחושך בלי תאורה, 

 לא עוצרים בבת אחת בלי אזהרה, 
 במכונית שמים, שמים ת' חגורה. 

 
  
 

 ם לכל תמרור, נוסעים בזהירות מצייתי
 כשעייפים נחים לא נוהגים זה כה ברור, 

 קטן אך שמע מה שאני חושב אני אומנם  
 שמור על עצמך כי אותך אני אוהב. 

 

 אימא בואי תקשיבי למדי את התורה, 
 לא נוסעים בחושך בלי תאורה, 

 לא עוצרים בבת אחת בלי אזהרה, 
 במכונית שמים, שמים ת' חגורה. 

 

 לכל תמרור, נוסעים בזהירות מצייתים 
 כשעייפים נחים לא נוהגים זה כה ברור, 

 ן  שמעי מה שאני חושב אני אומנם קט
 שמרי על עצמך כי אותך אני אוהב. 

     -"תמרור עצור" .  81
 ברזל    מוס ע   -ברזל    מוס בינדר/ע   ורלי א 

 חמש אצבעות על תמרור, זה עצור! 
 אומר התמרור שאסור לעבור! 
 חמש אצבעות הרי זו כף היד

 אורלי בינדר   –משמרות הזה"ב  .  91
 בכל כביש וכל רחוב  מעבר חציה

 . משמרות הזה"ב לבושים תמיד צהוב
 בכל יום לימודים משגיחים על הילדים

 שבים. ם גכשהולכים לבית הספר והביתה 
 

 X2משמרות הזה"ב 
 בחורף בקיץ, באביב ובסתיו.

 זה תפקיד כה אחראי כל אחד הרי חייב
 שמוטלת פה עליו.  המשימהלמלא את  

 משמרות הזה"ב...             
 

 מושיטים תמרור עצור, כששורקים במשרוקית 
 לעבור פה  מסמנים לנהגים שצריכים

 מחכות המכוניות הילדים כולם עוברים 
 לכל כיוון מתבוננים בזהירות, ובבטיחות 

 משמרות הזה"ב...          
 –יש ילדים בדרך  .  02
 ברזל    מוס ע   -ברזל    מוס בינדר/ע   ורלי א 

 ט תמרור, "יש ילדים בדרך". נהג הב 
 זאת מראה תמרור, בדיוק ולא בערך. 

 כי לחיים הרי יש ערך,  נהג הזהר,
 נהג הזהר, "יש ילדים בדרך".

 ברזל   מוס ע   -  סע בזהירות ובבטיחות .  12
 אבא במכונית סע בזהירות

 מסוכן בכביש לנסוע במהירות 
 תשמור מרחק, אל תיסע מהר 

 לא נורא אם הביתה תאחר. 
 רות,סע בזהירות, סע בזהי

 אבא אנחנו מחכים, 
 חשוב מאוד לנהוג  

 בדרכים.  בטיחותב
 הולכים כל יום לגן, אמא ואני

 במעבר חציה עוברים כמובן,
 לכל הכיוונים מסתכלים שוב ושוב, 
 חוצים בזהירות כי זה מאוד חשוב. 

 סע בזהירות...            
 



 עמוס ברזל -הרמזור" " .  22
 אני רמזור שלא יכול לשרוק 

 בצבעי אדום, צהוב, ירוק,
 באדום עומדים, 

 אדום צהוב מתכוננים, 
 ובירוק כשהכביש פנוי, נוסעים. 

 

 ואם הייתי יכול לשרוק 
 אז הייתי שומר טוב יותר על החוק, 

 וב מתכוננים, אדום צה באדום עומדים,
 ובירוק, כשהכביש פנוי, נוסעים. 
 הייתי מזהיר נהגים ונהגות

 לנסוע בזהירות ולא לעבור על החוק. 
 כי באדום כולם עומדים, 

 אדום צהוב מתכוננים 
 ובירוק כשהכביש פנוי נוסעים.

 

 יך תמיד לזכור כל נהג צר
 מתי לעצור ומתי לעבור. 

 באדום עומדים, אדום צהוב מתכוננים, 
 וק כשהכביש פנוי, נוסעים. וביר

 מעבר חציה מנגן פסנתר  .  23
 ברזל   מוס ע -בינדר   ורלי א 

 אמא תני לי יד ראי כמה נחמד 
 לעבור במעבר חציה כה מיוחד. 

 צבעו שחור לבן ומה כאן מסתתר 
 פסנתר. לא זברה לא פנתר יש לנו כאן 

 

 רה,  -דו, פס שני  -פס ראשון 
 מי, ראי זהיר אני! -פס שלישי 

 , חמישי הוא סול רביעי הוא פה
 ל. והגענו כבר ללה סי וזה הכ

 

 הנה חצינו אבל צריך להיזהר 
 כי מעבר חציה אינו פסנתר. 

 ברזל   מוס ע   -אני נהג, אני טייס  .  24
 אני נהג, אני מסיע אנשים,

 גם גדולים וגם קטנים. 
 הג, אני נוהג במכונית,אני נ

 בזהירות תמיד, תמיד, 
 אני נהג של אוטובוס, 
 וגם כשהכביש עמוס, 

 ל חוקי התנועה, ע
 אני תמיד, תמיד שומר. 

 אני טייס, אני טס למרומים,
 אני מטיס מטוסים. 

 אני טייס, אני טס למרומים
 במטוסים גדולים, גדולים.

 אני מטיס מטוס סילון, 
 יכול נוסע בשקט לישון,

 חוקי הטיסה, על 
 אני תמיד, תמיד שומר. 
 אני נהג, אני טייס,  

 על כל החוקים שומר. 
 
 
 

 וסובלנות  סבלנות    .  25
 ברזל   מוס ע / בינדר    ורלי א 

 סבלנות וסובלנות, 
 הן מילים מאוד דומות, 

 סבלנות וסובלנות, 
 הן מילים כה חכמות. 

   מה אומרת סבלנות
 להתאפק צריך, 

 את האחר, בלנות, סו
 נכבד נעריך. 

 .. סבלנות וסובלנות
 

 אם ננהג בסובלנות 
 כלפי החברים, 

 נראה גם סובלנות 
 עם כל האחרים. 

 .. סבלנות וסובלנות
 

 
 


