תפילת
הדרך
ִיְהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנֶ ָיך א-ד-נ-י ֱאל ֵֹהינוּ וֵ אל ֵֹהי
ֲאבו ֵֹתינוֶּ ,ש ּתו ִֹל ֵיכנוּ ְל ָשלוֹם ַוְת ְצ ִע ֵידנוּ ְל ָשלוֹם.
וְ ִת ְס ְמ ֵכנוּ ְל ָשלוֹם .וְ ַת ְד ִר ֵיכנוּ ְל ָשלוֹם .וְ ַתגִ ֵיענוּ
ִל ְמחוֹז ֶח ְפ ֵצנוּ ְל ַח ִּיים וּ ְל ִש ְמ ָחה וּ ְל ָשלוֹם
(ואם דעתו לחזור מיד אומר :וְ ַת ְחזִ ֵירנוּ ְל ָשלוֹם)
וְ ַת ִּצ ֵילנוּ ִמ ַּכף ָּכל אוֹיֵ ב וְ או ֵֹרב וְ ִל ְס ִטים וְ ַחיּ וֹת
ָרעוֹת ַב ֶּד ֶר ְך וּ ִמ ָּכל ִמינֵ י ּפוּ ְר ָענִ יּ וֹת ַה ִמ ְת ַר ְּגשוֹת
ָלבוֹא ָלעו ָֹלם
וְ ִת ְש ַלח ְּב ָר ָכה ְּבכל ַמ ֲע ֵשה יָ ֵדינוּ  ,וְ ִת ְּתנֵ נוּ ְל ֵחן
וּ ְל ֶח ֶסד וּ ְל ַר ֲח ִמים ְב ֵעינֶ ָיך וּ ְב ֵעינֵ י ָכל רו ֵֹאינוּ
וְ ִת ְש ַמע קוֹל ַּת ֲחנוּ נֵ ינוּ .
ִּכי ֵאל שו ֵֹמ ַע ְּת ִפ ָּלה וְ ַת ֲחנוּ ן אתהָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה
א-ד-נ-י ,שו ֵֹמ ַע ְּת ִפ ָּלה:
עיצוב :דקלה ארד 052-7906620

אזרחים ותיקים-
תנו דוגמא!
• יש ללכת תמיד על המדרכה ,הרחק מהכביש.
• עם הגעה למעבר החצייה יש להמתין כשני צעדים משפת הכביש.
• יש להיזהר מכלי רכב החונים על המדרכה ולא ללכת או לעמוד
לפניהם או מאחוריהם.
• במעגלי תנועה אין לחצות דרך הכיכר .יש להקיף את הכיכר ולחצות
רק במעברי החצייה.
• לפני החצייה יש לעמוד ולהסתכל לצדדים ,לכל הכיוונים ,ולהמתין
עד שיתפנה הכביש.
• אין לרדת מהמדרכה לכביש באופן פתאומי.
• יש לחצות את הכביש בזריזות ,בקו ישר ולא באלכסון .בזמן החצייה
יש להביט ימינה ושמאלה.
• גם כשהרמזור להולכי רגל ירוק ,יש לוודא שהמכוניות עצרו ושאין רכב
העוקף אותן .אם במהלך חציית הכביש הרמזור מתחלף לאדום ,יש
להמשיך ללכת בזריזות ולהשלים את החצייה.
• בהגיעכם למעבר החצייה ,אם האור ברמזור כבר ירוק ,מוטב להמתין
לאור הירוק הבא כדי לנצל את מלוא הזמן לחציית הכביש.
• בשעות הלילה ובימים מעוננים וגשומים חשוב ללבוש בגדים בהירים
ולהצמיד מחזירי אור לבגד או לחפץ שנושאים.
והבררה היחידה היא ללכת על הכביש,
ֵ
• באזורים שבהם אין מדרכה,
יש ללכת נגד כיוון התנועה.
• לקשישים הסובלים מקשיים בהליכה – מומלץ לבקש סיוע בחציית
הכביש מאדם צעיר יותר ,או לחילופין לחכות לאנשים נוספים ולחצות
בקבוצה.
• אם אתם משתמשים בדרך כלל במכשיר שמיעה ,חשוב להשתמש בו
גם בעת ההליכה ברחוב.

