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     לומד 

  רלהיזה



 

 

 עמודים                                       תוכן עניינים:

 

 

 

       2                                                                          שיר

 

    4                                                                       סיפור

 

 8                                                                    1עבודה

 

 9                                                                   2עבודה 

 

 10                                                                  3עבודה 

 

 11                                                                  4עבודה 

 

 12                                                                  5עבודה 



 

 

 

 

 הרמזור הוא כה גבוה 

 ומדבר ללא כל פה

 הרמזור עומד בלי נוע

 את כולם מוביל יפה.

 

 

 בעינו האדומה 

 הוא קורץ לילדים

 "הי המתינו בדממה

 עוברים!" תכף ומיד

 

 

 וקורא הוא למכונית 

 ואומר לאופניים:

 "העצרו נא בתפנית

 אל תזוזו דקותים.

 

 

 נכבדת האישיש לי פה 

 היא למדי העייפ

 וילדה נפחדת ילד,

 מחכים יותר מדי!"

 

 

 רק שמעה המכונית 

 את דברו של הרמזור

 נעצרה לה פתאומית,

 אחריה יש כבר תור.



 

 

 

 

 ובכביש עוברים בשקט

 קטנים,ילד וילדה 

 ששש....( קצת מפהקת(סבתא 

 וקמוטים לה הפנים.

 

 

 

 אומר הילד -"שלום, רמזור" 

 אומרת הילדה –"תודה" 

 ושירה כבר מתגלגלת:

 לרמזור יש עבודה.

 

 

 

 



 

 

 

 ביום שישי בצהריים,

 אמא לאלי שמחה לבשר,

 כי סבא וסבתא עומדים לבקר.

 "הם באים לשבת,

 ויופיעו ממש בעוד כמה דקות",

 היא מתרגשת לקראת האורחים.

 לאלי היא מרשה לחכות,

 ים.סמוך לבית ליד שביל הפרח

 אלי עומד בגינה,

 ולידו מירי, האחות הקטנה .

 "נו?", שואלת מירי פעם ופעמיים,

 "מתי יגיע האוטובוס מירושלים?"

 לסבא וסבתא בקוצר רוח מחכים,

 ובליבם חושבים: מה יביאו?

 ממתק? אולי משחקים?

 הנה האוטובוס עוצר וממנו יורדים

 סבא וסבתא, ובידיהם מזבדה



 

 

 וסלים כבדים.

 ואץ לעזור, אלי רואה

 חוצה הוא את הכביש במהירות.

 אך אבוי! לא המתין לאור הירוק ברמזור

 נוהג הוא בחוסר זהירות. -המורה לעבור

 אבוי, מה קרה?

 המכונית באלי פגעה!

 סבא וסבתא מבוהלים ,

 אליו ממהרים.

 מזעיקים לעזרה,

 אמבולנס ורכב הצלה.

 מובל לבית החולים, על אלונקה.

 מיד עובר בדיקה.

 חבורה כואבת, -בידו וברגל

 שריטה ארוכה וצורבת.  

 הרופא מורח משחה מיד,

 עוטף כובס את היד.

 בורך ה', מבית החולים הם יצאו



 

 

 כעבור זמן קצר,

 וברחוב סבא את אלי עצר:

 "כוונתך הייתה טובה, נכד אהוב,

 מה כה חשוב! -אך שכחת דבר

 האור הירוק מורה לעבור, -ברמזור

 "עצור"! והאור האדום מזהיר

 ופתאום ילד נחמד לסבא פונה:

 "אפשר לחצות עימכם את הכביש?"

 "בודאי, ילד נבון", סבא עונה.

 לאלי הוא מסביר: "ילד זהיר עזרה מבקש,

 ש!"יומבין כי אין במה להתבי

 אלי מביט בסבא ומקשיב לדברים:

 באור אדום עוצרים". -"באור ירוק חוצים

 כי החיים יותר יקרים מכל דבר,

 הם יש לשמור מכל משמר.ועלי

 

  



 

 

 : 1  עבודה

 

 ר ם ו ת כ ז צ ע ח ר

 ג א ז נ כ ק ו ר י מ

 ל ד א ס ב ג ץ ש ו ז

 פ ו ת פ י ז ד פ כ ו

 ש ם כ ן ש ד ה ג י ר

 פ ת ו ר י ה מ ח ה כ

 מ ל ה י צ ח ר ב ע מ

 ת ו ר י ה ז ש ט ק ל

 מצא את המילים הבאות:

 רמזור .1

 כביש .2

 מעבר חציה .3

 ירוק .4

 כתום .5

 אדום .6

 מהירות .7



 

 

 זהירות .8

 

 :  2עבודה 

 מצאי את היציאה.

                                                                ↓ 

              
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 



 

 

 : 3עבודה 

 שאלות

 מי הגיע לבקר את בבית של אלי?   .1

 _____________________________________  
 

 למה אלי נפגע מהמכונית? .2

 _____________________________________  

 

 מה הרופא מרח לאלי על היד? .3

 _____________________________________  

 

 מה אור ירוק מסמן? .4

 _____________________________________  

 

 מה אור אדום מסמן? .5

 _____________________________________  

 

 מתי אפשר לעבור את הכביש? .6

 _____________________________________  
 

 מה צריך לשמור מכל משמר? .7

 _____________________________________  

  

 



 

 

 

 : 4עבודה 

 

 כבחירתך. צבעי

 

            זהירות 

 בדרכים

  

    

    

    

    

            

                                 



 

 

 5עבודה 

 המילה המתאימהמתחי קו בין 

 באדום

 בירוק

 חוצים רק

 לא קופצים

 9ילד עד גיל 

 עוברים

 במעבר חציה

 עוצרים

 לא חוצה כביש לבד

 לכביש

 


