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 אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח
 

 ,העל יסודיים מנהלי בתי ספר

 שלום רב,
 בשנה"ל התשע"ז לכיתות י'חינוך תעבורתי הנדון: 

לכיתה( שמטרתה טיפוח תרבות ההתנהגות  .שש. 1שעות ) 30י' , היא תכנית בת  החינוך התעבורתי בכיתות 
 בדרך והכנת התלמידים כנהגים צעירים במפגש שלהם עם המרחב התעברותי והמורכבות שבו.

נית הלימודים בות נהיגה ותרבות התנהגות בדרך. תכחינוך תעבורתי במובנו הרחב, הוא חינוך לעיצוב תר
בחינוך התעבורתי , נועדה להוביל את המשתמש בדרך להתנהגות טובה יותר הנובעת לא רק מתרגול או 

ת והתייחסות נאותה שינון , אלא מתוך הבנה פנימית של יכולתו ומגבלותיו תוך הבנת הצורך בוויתור לזול
יותר לאנשים שיש לחלוק איתם את הדרך. החינוך התעבורתי , בין היתר , מיועד להקנות כלים חשיבתיים 

 שיאפשרו תהליך קבלת החלטות מושכל בנהיגה ובשימוש בדרך .

תכנית החינוך התעבורתי היא התכנית המרכזית בה תידרש מערכת החינוך לעסוק בהיבט של החינוך 
יסודי.  התכנית תילמד בחטיבה העליונה בכיתה י' בלבד ותעסוק בהיבטים –בדרכים בחינוך העל  לזהירות

 הקשורים בנהיגה.

 :התכנית בחטיבות העליונותקיום דגשים לנהלים ו

מתן השעות לביה"ס מותנה בהעברה של מערכת שעות לממונה המחוזי  ושיבוץ השעות בפועל  .1

 .במערכות הממוחשבות לרבות דיווח

הממונים בתי ספר בתיאום עם  .שנתית במערכת שבועיתכשעה  בלבדעות ילמדו בכיתות י' הש .2

 סמסטריאליות. שעתייםרשאים ללמד בהיקף של נגישות ואורח חיים בטוח  לזה"ב, ים המחוזי

לגבי  זאת, כמו כןביצעו כחלק מתכנית הלימודים מטלת ביצוע יוכלו להמשיך ולקיים ש בתי ספר  .3

עבודות חקר בתחום. האגף ממליץ כי יינתן ציון בתעודה יש לשאוף כי  לימוד השעות הללו לא  

 , אלא באופן מפוזר בתוך מערכת השעות.יםיתרחש רק בסוף יום הלימוד

מורים ה. ומעלה  בהיקף של שישים שעותהתכנית תילמד  רק ע"י מורים שעברו הכשרה מתאימה  .4

 .התאם לתכנים החדשיםהכשרה בשעברו הכשרה בעבר יקבלו 

אגף השל הוצאת לילך שאושר ע"י ספר לתלמיד וקובץ תמרורים עדכני את הלמידה בתחום ילווה  .5

בלו מינוי שנתי לאתר ספרי לימוד. את הספר ירכשו התלמידים בשכבה האמורה ויקלאישור 

ף יעמיד לרשות מלווה למידה. כמו כן יתווספו מספר תכנים נוספים אשר יהיו תכני חובה והאג

 המורים  את חומרי הלמידה הרלוונטיים.

לאור מכסת השעות העומדת לרשותנו תינתן עדיפות במתן השעות לבתי ספר בהם יש רכז פעיל  .6

 והוגשה תכנית לימודים בית ספרית.

במערכת השעות, בתי ספר שלא "ב, כל שינוי שיחול יש להעביר לידיעת הממונה המחוזי בזה .7

 .יקוצצו  קצו לכךהשעות שהו ילמדו  את התכנית 

 .המשרדעל ידי אנשי  לצורכי למידה והערכה במהלך השנה יתקיימו בקרות בשיעורים .8

במהלך שנת תשע"ז ייבחרו בתי ספר שישתתפו במיזם ניסיוני בו תתבצע בתום שנת הלימודים  .9

הבחינה יקבלו פטור ממבחן התיאוריה. לאחר תקופת  בחינת תיאוריה והתלמידים שיעברו את

  הניסיון ישנה כוונה להרחיב לכלל התלמידים הלומדים.

 

 צוות האגף יעמוד לרשותכם ויסייע ככל שניתן להטמעת התכנית בצורה מיטבית.
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