
                
 

 

 
 "פשנת הלימודים תש

 להורים שלום,
 

גנים  1700 -גמלאים מתנדבים בגני ילדים, בדגש על נושא בטיחות בדרכים, המופעלת בכ  – ב בגן"""זהתכנית 

כנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני הילדים בנושא היא ת ב בגן"""זהכנית ת, תפעל השנה גם בגן.  ברחבי הארץ

 בטיחות בדרכים כדרך חיים.

שרות לאומי למבוגר, החברה למתנ"סים, ועמותת אור ירוק בשיתוף  משרד  –התכנית מופעלת על ידי תנועת של"מ 

החינוך. במסגרת התוכנית מגיעים הגמלאים המתנדבים  לגן, לפחות אחת לשבוע. הם משתלבים בפעילות הגן 

 במהלך חייהם. ומובילים יוזמות בתחום הבטיחות בדרכים דרך כישורים ומיומנויות שפתחו

 

סיפורים, הצעות לדיון, למשחקים דרך   "החברים מהרמזור"הילדים יכירו במהלך השנה את 

 ולפעילויות יצירה. בנוסף, לכל ילד יש חוברת פעילות אישית המלווה את הפעילות הקבוצתית. 

 , המייצגים את צבעיוראש ראש נונו, ללה: דמיונייםהם שלושה חברים  "החברים מהרמזור"

הרמזור. החברים מופיעים בכל הסיפורים לצד ילדים המתמודדים עם חוויות שונות בדרכים. 

 החברים מהרמזור מזכירים להם כיצד להיות בטוחים בדרכים.

ללה היא הירוקה, והיא זו שמזכירה את כללי הזהירות בדרכים. שמה ניתן לה מכיוון שכל הפעולות שעושים  – ֶלָלה

 "ָלה" )להקשיב, להביט, לתת יד, לחצות(.מתחילות ב"ֶלה" או ב 

 –הוא האדום שבחבורה. הוא רציני, מבוקר, לא ממהר לפעול, חושב קודם. שמו ניתן לו בגלל אופיו  – ֹראׁש ֹראׁש

 הוא פועל מהראש.

הצהוב מבין השלושה. הוא שובב, זריז, מעיז. שמו ניתן לו כקיצור של "נּונּונּו". בכל סיפור הוא נעלם  –נּונּו 

מהרמזור ומוצא ילדים שזקוקים לעזרה או לתזכורת של כללי הבטיחות בדרכים. במצב כזה הוא מזעיק את חבריו 

 למשימה.

 

אנשי מקצוע, על ידי בהתנדבות ם מועברים מפגשיהעוברים הכשרה בנושא הגיל הרך לאורך השנה, המתנדבים 

 )נשמח אם תבחרו להשתלב בפעילות העשרת המתנדבים, ניתן לעדכן בכך את המתנדב או הגננת(. מהקהילה

נו רואים חשיבות רבה בתכנית ומשקיעים רבות באיתור המתנדבים המתאימים, בהכשרתם ובליווי התהליך א

  ם במסגרות חינוך על פי דרישות משטרת ישראל.בשטח. התכנית עומדת בתנאי העסקת מתנדבי

 נהנה מקטיף נצחי". –"מי שזורע זרעים של טוב לב כמוטו המשפט  מופיעעל דגלה של התכנית 

 

 נו מאמינים שכניסתו של המתנדב לגן הילדים ומערכת היחסים בינו לבין הילדים והצוות א

                                                                                הינם חלק מחינוך לאזרחות טובה.מודל לחיקוי ו יםמהוו - המבוססת על כבוד הדדי ונתינה

 שתוף הפעולה שלכם הכרחי להצלחת התהליך.

 

 .מידע נוסף על התכנית תוכלו למצוא באתר של עמותת אור ירוק - מרכז הדרכה   

 ת ניתן לרכוש דרך חנות הבטיחות שנמצאת באתר אור ירוק.עזרים מלווים לפעילו - חנות בטיחות   

 30-7737777פרטים לגבי מתנדבים נוספים שיוכלו להצטרף לתכנית ניתן להשאיר באתר או בטלפון    

 בברכה

 רונית רביב, ענת רגב אדלר

 תנועת של"מ, החברה למתנ"סים –עמותת אור ירוק 


