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 לכבוד
 מנהלי מחוזות 

 מפקחים
 מנהלי מוסדות החינוך

 זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוחומורי רכזי 
 

 שלום רב,
  שבוע הבטיחות בדרכיםהנדון: 

 1172מבר בבנו 71-17,  ףתש"השוון בח ד"עד כבחשוון  ט"י

בנובמבר  71-17, ףתש"הבחשוון  ד"בחשוון עד כ ט"י בין התאריכיםיתקיים שבוע הבטיחות בדרכים 

 "היסח הדעת".ויתמקד בנושא:  1172

 

הרשות הלאומית ומשרד התחבורה , יחד עם אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח משרד החינוך,

  ד לציון נושא חשוב זה ברמה לאומית ובכלל זה במוסדות החינוך. לבטיחות בדרכים, חברו יח

 -מטרת שבוע הבטיחות בדרכים היא טיפוח ועידוד האחריות האישית בכל הנוגע להתנהלות בדרכים

 כנוסע וכנהג. כרוכב אופניים ובכללם אופניים חשמליים, כהולך רגל,

 נרחבות במערכת החינוך.ופעילויות  ממלכתייםבמהלך שבוע הבטיחות בדרכים יתקיימו אירועים 

 

 במוסדות החינוך:הפעילות 

 שבוע הבטיחות בדרכים יצוין בכל מוסדות החינוך. 

 בין כותלי בית הספר ומחוצה לו לאורך כל השנה מתרחשתהפעילות החינוכית הענפה בתחום זה 

 במסגרת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלימעבר לשגרת הלימודים  במהלך שבוע זה ומתעצמת

 בשיתוף מעגלי פעולה נרחבים של הקהילה וההורים. ו

משמשים דוגמה אישית ומודל  הםם לבטיחות בדרכים, היש תפקיד מכריע בחינוך ילדי, הוריםל

ילוו הממונים המחוזיים של יחד עם ההורים החינוכית בבתי הספר ובקהילה  ותאת הפעיללחיקוי 

 האגף ורכזי הזה"ב בבתי הספר.

 

מוסדות החינוך יקדישו במהלך שבוע זה שיעורים מיוחדים לנושאי  -שיעורים מיוחדים ממוקדים 

הבטיחות בדרכים, תוך התייחסות להתנהגותם של כלל משתמשי הדרך: הולכי הרגל, רוכבי 

כבים לא מרושיינים ]אופניים חשמליים, קורקינט האופניים, נהגים ובכלל זה המשתמשים בר

)גלגינוע(, סגוויי )רכינוע(, הוברבורד, סקייטבורד[, נוסעים ברכב הפרטי והציבורי ובכלל זה ברכבת, 

 ברכבת הקלה בירושלים ובמטרונית בחיפה.

של הולכת וגוברת מעורבות בשל  היום סדר על הנמצא נושא הינו חשמליים אופניים רוכבי בטיחות

 דרכים. רוכבי אופניים חשמליים בתאונות

 " מה הקשר?" –משחק חקירה 

בשיתוף  במשרד החינוך לקראת שבוע הבטיחות בדרכים, הפיקו אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

ערכת הטמעה חווייתית ומשמעותית, "מה הקשר?",  המכילה בתוכה סיפורי מקרה  הרלב"דעם 

 חות בדרכים בדגש על היסח הדעת.עולם הבטילהקשורים 

 משחק קלפים בקבוצות במסגרתו תלמידי בתי הספר התיכוניים נדרשים לחקור ולמצוא

 מהם הגורמים לתאונות דרכים ומהו החוט המקשר ביניהם.

 י"ב, לקראת הוצאת רישיון נהיגה או נהגים צעירים בראשית –קהל היעד: תלמידי בכיתות י' 



 דרכם.

 לחצו כאןהקשר"  לערכת המשחק "מה

 

 אקדמיה ברשת:משדרי 

 משדר אינטרנטי בערבית בנושא נהגים צעירים. 

 אקדמיה ברשת הינה פלטפורמה של משרד החינוך במסגרתה שיעור אינטרנטי משובץ

 חוויית למידה חדשנית ומאפשר כיתותהבר בשידור חי לכלל במערכת שעות הלימוד ומוע

 אקטיבית.רואינט

 בשפה הערבית משדר אינטרנטי 

 ב"י–קהל היעד: תלמידי כיתות י 

 נהגים צעירים. בו יעסוק המשדר: נושא מרכזי

 נושאים : חגורות בטיחות, מהירות, היסח דעת ונהיגה ללא רישיון.-תת

 המאפשרת חוויית למידה חדשנית

 לתלמידים, הורים ומורים באמצעות מפגשי וידאו חיים באינטרנט בהשתתפות מומחים ואנשי

 אקדמיה.

 כתב חדשות ומנחה,)בהנחיית פוראת נסארהשידור הופק בפורמט של מגאזין חדשותי 

 (. יוטיוברית וכוכבת רשת), ופרלה סיבאני, ( 9תכנית חדשות ואקטואליה לילדים ונוער בערוץ 

 ןלחצו כאלמידע והרשמה 

 

לאור ריבוי ההיפגעויות במהלך רכיבה על אופניים משדר  ייעודי בנושא אופניים חשמליים  : 

החשיבות בהימנעות  חשמליים יתקיים משדר שיעסוק בהיבטים שונים בנושא זה. התקנות החדשות,

מהסחת דעת במהלך השימוש וכלים להתנהלות נכונה ובטוחה במרחב התעבורתי .המשדר מיועד 

 .לחצו כאןלמידע והרשמה  .וחטיבות הביניים והעל יסודי בהנחייתו של גדעון אוק לתלמידי

 הצעות לפעילויות נוספות וחומרי הדרכה:

 בתי ספר יסודיים –לחומרי הדרכה ופעילות רלוונטיים לשבוע זה 

 חטיבה עליונה –לחומרי הדרכה ופעילות רלוונטיים לשבוע זה 

נשמח אם תואילו לצד הפקת לקחים ותובנות המתקיימים באגף  במסגרת תהליכי מדידה והערכה

 .הפעילות שבועבתום למלא את השאלון

 ף"תש -ב"מדידה והערכת הפעילויות בבתי הספר בשבוע זה   למילוי השאלון לחץ כאן   

 

 ך .תודה על היותכם שותפים הפועלים ללא לאות למען קידום והטמעת תרבות התנהגות בדר

 

 בברכה,

 

 מקס אבירם                                                                   

 אגףמנהל 

 נגישות ואורח חיים בטוח זה"ב,

 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי העתק: 

 הפדגוגי המנהל תמנהלד"ר שושנה נחום, סמנכ"לית בכירה ו 

 גוגיגב' אינה זלצמן, סגנית מנהלת המנהל הפד 

 גב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' לחינוך יסודי

 גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי

 ף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוחאורית לוריא כהן, סגנית מנהל אגגב' 

 גב' חגית שמסיאן, מדריכה ארצית, אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

 "ב, נגישות ואורח חיים בטוחממונים מחוזיים בחינוך לזה              

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/card_game
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/card_game
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/osim-haim/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/hisach-daat-badrachim/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/hisach-daat-badrachim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/zehirot-drahim/yesodi/noseem_nilmadim/shavua-betihut-leumi/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/zehirot-drahim/chativa-elyona/noseem-nilmadim/shvua-betihut/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePjwm3Q5dH5bNxm5swkC2sjM_-ypYYA76e0vLQ44fzajtHBQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePjwm3Q5dH5bNxm5swkC2sjM_-ypYYA76e0vLQ44fzajtHBQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

