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 ", ו"מולדת, חברה ואזרחות"אדם וסביבה -גיאוגרפיה"  

 : פנינה גזיתמנהלת תחום דעת )מפמ"ר(

 

 נושא השיעור: 

 מציל חייםבואו נעבור לאורח חיים  -זהירות בבית ובסביבתנו

 

 " ו"מולדת, חברה ואזרחות"אדם וסביבה -גיאוגרפיה"לארצית מדריכה  -: דרורה נגבפיתוח

 לבצע התאמה לכול כיתה : יש'ד –ג' : שכבת גיל

 דקות 50שיעורים בני  2משך השיעור: 

נקיטת זהירות מצילת חיים בבית, בבית הספר ובסביבה היא ערך חשוב בחינוך רציונל למורה: 

ללקיחת אחריות אישית ובתהליכי קבלת החלטות שהם אבני בסיס באורח חיים תקין בחברה. בין 

", מומלץ הכי בטוח בבית, בחצר ובדרך" –חות ילדים השבוע הבינלאומי לבטילמאי מצוין  6-10

 לנצלו להוראת הנושא החשוב.

 -גיאוגרפיה"מולדת, חברה ואזרחות", ו" במסגרת הוראת המקצוע  :קונטקסט ברצף ההוראה 

 .אדם וסביבה"

 מודולה -לחיות בסביבות משתנות – 1ציר  כיתה ג':", מולדת, חברה ואזרחות" ד' -בכיתות ג'

מודלה ד': אנחנו שומרים על  -אנחנו אזרחים במדינת ישראל - 2ציר ות חיים שונות. סביב :'א

 החוקים.

התמודדות מערכות  -מודולה ב': שינויים סביבנו -לחיות בסביבות משתנות – 1: ציר כיתה ד'

אנחנו אזרחים  - 2מוסדיים עם שינויים; אחריות ציבורית. ציר  –חברתיות וגופים ארגוניים 

מודולה ה': מוסדות וארגונים ציבוריים, ארגוני המתנדבים הפועלים ביישוב,  -ישראלבמדינת 

קבלת החלטות בדבר ביצוע התנהגויות למען  מודולה ו': איך ראוי להתנהג כחברים בחברה?

 ביישוב, במדינה, מה לשפר? מה לשמר? מה לשנות?    -החברה

 

 מטרות  תוכן:

 רזהיהכרות עם מאפייני אורח חיים   -

 המסכנות ילדיםהכרות עם בעיות סביבתיות   -

 הפעלת אחריות אישית וקהילתית  -

 מתן חשיבות לתהליכי קבלת החלטות  -

 לימודים(המטרות משנה/אופרטיביות: )קוגניטיביות, ערכיות וחברתיות( )עפ"י תוכנית 

 למחשבה בטרם עשייההערכה   -

 ון לפעול ולהתגייס למען הכללאחריות אישית וקהילתית, אקטיביזם ורצפיתוח   -

 סכנות בבית, סכנות בחצר ובסביבה.נקיטת זהירות, מפגע, אחריות, : מושגים

 מיומנויות:

 חשיבה: העלאת אפשרויות, טיעון, ניתוח והסקת מסקנות.
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  כישורי עבודה בצוות: נטילת תפקיד, שיתוף פעולה.

 , ביקורתיות, הערכת ממצאים.זיהוי בעיה :גבוה מסדר  חשיבה

 העברה והחלפת מסרים במליאה. :תקשורתמיומנויות 

 ערך מוסף להוראה: הנעה ללמידה, המחשת תופעות, שיח ודיון להעצמת חשיבה. 

 .פגעיםהבחנה בפרטים בסביבה, זיהוי מ: תצפית

 .ערבות הדדית, אחריות אישיתחינוך לערכים: 

 מקורות למורה:

 , תשע"חנגישות ואורח חיים בטוחמשרד החינוך, המנהל הפדגוגי, אגף זהב, מצגת    -

יום שני, כ"ו באייר התשע"ד , מישיבת הוועדה לזכויות הילד, 59פרוטוקול מס' כנסת ישראל,    -

 .ראש: אורלי לוי אבוקסיס יושבת (,2014במאי  26)

, מישיבת הוועדה לזכויות הילד, יום שני, ב' 177מושב רביעי, פרוטוקול מס' כנסת ישראל,    -

 (, יושבת הראש: ח"כ יפעת שאשא ביטון.2017בנובמבר  20בכסלו התשע"ח )

;   2016-הכי עצוב שיש: אלה התאונות שקטלו ילדים בישראל בגלובס,    -

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001169266 

articles/home-system/season-s/thehttp://reshet.tv/item/new/04-, 13ערוץ רשת,    -

129278-accidents/ 

אמירה קראקרה  ;ד"ר ח'אלד אבו עסבהארגון בטרם, בטיחות ילדים בבית, דו"ח סקר עמדות,    -

  . 1059, פרסום  מס.  2009, לירי אנדי פינדלינג ;שרון לוי ;אבראהים -

-   Ynetשש עצות לבית בטוח יותר לילדים , 

4641775,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 /heb-safety-http://gadalta.org.il/pedestrianבטיחות בדרכים להולכי רגל,     -

אתר "כלים קטנים גדולים", אפרת מעטוף:    -

tag/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%9https://digitalpedagogy.co/

2%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94/ 

 

חובת שמירת ביטחון ובטיחות היא מסר משמעותי לפיתוח  :רלוונטיות לעולמו של התלמיד

  .אחריותיות ותהליכי קבלת החלטות

 פעילות בסביבת הבית, בסביבת המגורים, בכיתה.: מיקום השיעור

 ות היישום אפשר לרכוש לוחות מגנטים להדבקת עקרונות הזהירות. לפעיל ציוד נדרש:

 

 מהלך השיעור

כול מורה יחליט מה הוא בוחר לכיתתו מבין האפשרויות, עד כמה להעמיק, עד כמה  השיעור

 להרחיב. 

כשבוע לפני הפעלת השיעור יתבקשו התלמידים לאסוף רשימת מפגעים ואזורים הטרמה: 

  המגורים, מחוץ לבית, בחצר ובדרך מהבית לבית הספר.מסוכנים בתוך חדרי בית 

http://www.21stcenturyskills.org/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=120
file:///D:/user/Downloads/%25D7%2594%25D7%259B%25D7%2599%20%25D7%2591%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2597%20%25D7%2591%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA%20%25D7%2591%25D7%2597%25D7%25A6%25D7%25A8%20%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2593%25D7%25A8%25D7%259A%20-%20%25D7%25A9%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25A2%20%25D7%2591%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA%20%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D%20(1).pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001169266
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001169266
http://reshet.tv/item/news/the-system/season-04/articles/home-accidents-129278/
http://reshet.tv/item/news/the-system/season-04/articles/home-accidents-129278/
http://reshet.tv/item/news/the-system/season-04/articles/home-accidents-129278/
http://www.beterem.org/download/files/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%93%20%D7%92%D7%99%D7%9C%2015%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4641775,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4641775,00.html
http://gadalta.org.il/pedestrian-safety-heb/
https://digitalpedagogy.co/tag/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://digitalpedagogy.co/tag/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94/


                                                                                                                                                                                           

 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המזכירות הפדגוגית
                          חברה ורוחאגף 

 " ו"מולדת, חברה ואזרחות"אדם וסביבה -האוגרפיג"ל הוראת הפיקוח ע

 

3 

 

 

 דק' 10 -כ פתיחה:

 .התלמידים מציגים במליאה את המידע שאספו בבתיהם ובסביבת מגוריהם

 המורה רושמת על הלוח דוגמאות למפגעים וגורמים מסכנים שמצאו התלמידים.

 ים?מדוע חשוב להיות מודע למפגעים בסביבה בה אנו גרים ועובר המורה:

]תשובה אפשרית: מודעות מביאה להימנעות מפגיעה. אפשר להיזהר במקומות בהם אנחנו או דרי 

 הבית יכולים להיפגע[

 מדוע לדעתכם ישנם כול כך הרבה ילדים אשר נפגעים ואף נפצעים מפגעים שונים? המורה:

לא נזהרים. ]תשובה אפשרית: אנחנו נזהרים פחות במקומות מוכרים. עם הזמן מתרגלים למפגע ו

 לא חושבים לפני שעושים מעשה מסוכן. לא שוקלים שיקולים באופן מושכל[

 

 דק' 25עד   20 גוף השיעור:

 אנו נציע רעיונות להפחתה בפגיעות ופציעות של ילדים. המורה:

  מחשב / טבלט או בריסטול לרישום.ציוד: 

ת להפחתת פציעות המורה תחלק את הכיתה לזוגות/ שלשות תלמידים אשר ימקדו רעיונו

במקומות שונים: בחדרי הבית; בחדר האמבטיה; במטבח; בחדר המדרגות/ כניסה; ברחוב; 

 בחצר/ פארק;

 כול קבוצה תרשום הוראות לזהירות.

 אפשר להציג את ההוראות במצגת שיתופית או על גבי כרזות.

ות לכול אחת מן הצעות של כול הקבוצהכיתה תנסח יחדיו הנחיות משופרות אשר עושות שימוש ב

      הסביבות.

 סיכום: 

נגישות ואורח צופים במצגת של משרד החינוך ]מצגת משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, אגף זהב, 

 , תשע"ח[.חיים בטוח

 האם יש בה רעיונות שלא כללנו בכרזות של התלמידים? במידה ויש אפשר להשלים ולהוסיף.

הנושאים הנחיות זהירות לחדרים בבית. יעצבו וידביקו את  התלמידים יכינו מגנטים :יישום

 ההנחיות על דפי מגנט. 

אפשר להיעזר אתר "כלים קטנים גדולים", אפרת מעטוף: אפשר להשתמש בתוכנות לעיצוב: 

https://digitalpedagogy.co/tag/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%9

2%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94/ 

 

התלמידים מציעים רעיונות כיצד ניתן להימנע מפגיעה בחצר בית הספר ובכיתות, הרחבה: 

משחק "חפשו את התלמידים מציעים כיצד ניתן להפיץ את המידע בקרב כול תלמידי בית הספר ]

המפגע" לכיתות בית הספר; כרזות; הוראה ופעילות בכיתות השונות; הכנת מגנטים לכול 

 התלמידים; ועוד[ 

 .שיעורבאחד או שניים על הנלמד  משפט מה למדתי היום? סיכום ורפלקציה:

  .ופירושם -עיקריים שבהם עסקנו בשיעור מושגים 1-3

file:///D:/user/Downloads/%25D7%2594%25D7%259B%25D7%2599%20%25D7%2591%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2597%20%25D7%2591%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA%20%25D7%2591%25D7%2597%25D7%25A6%25D7%25A8%20%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2593%25D7%25A8%25D7%259A%20-%20%25D7%25A9%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25A2%20%25D7%2591%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA%20%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D%20(1).pdf
file:///D:/user/Downloads/%25D7%2594%25D7%259B%25D7%2599%20%25D7%2591%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2597%20%25D7%2591%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA%20%25D7%2591%25D7%2597%25D7%25A6%25D7%25A8%20%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2593%25D7%25A8%25D7%259A%20-%20%25D7%25A9%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25A2%20%25D7%2591%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA%20%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D%20(1).pdf
file:///D:/user/Downloads/%25D7%2594%25D7%259B%25D7%2599%20%25D7%2591%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2597%20%25D7%2591%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA%20%25D7%2591%25D7%2597%25D7%25A6%25D7%25A8%20%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2593%25D7%25A8%25D7%259A%20-%20%25D7%25A9%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25A2%20%25D7%2591%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA%20%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D%20(1).pdf
https://digitalpedagogy.co/tag/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://digitalpedagogy.co/tag/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94/

