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 ,העל יסודיים מנהלי בתי ספר

 
 שלום רב,

 

 חבשנה"ל התשע" לכיתות י'חינוך תעבורתי הנדון: 

 

בהיבט של חינוך לעסוק דרש מערכת החינוך התכנית המרכזית בה תי נההי רתיוהחינוך התעבתכנית 
ותעסוק  י' בלבד ותבכיתתכנית תילמד בחטיבה העליונה ה .חינוך העל יסודימוסדות הב לבטיחות בדרכים

 .בהיבטים הקשורים לנהיגה

היא  נהיגה תרבותחינוך תעבורתי במובנו הרחב, הוא חינוך לעיצוב תרבות נהיגה ותרבות התנהגות בדרך. 
 תרבותמתאפיינת בהתחשבות וסובלנות. האופן בו אדם שוקל את מעשיו וכתוצאה מכך, התנהגותו 

מצבים הנקרים בדרך, באופן מושכל ומודע היכולת ליצור מגוון של תשובות לבעיות ול, היא בדרך התנהגות
תרבות נהיגה מתחילה באופן ההתנהגות של אדם עוד בטרם יציאתו לדרך, אינסטינקט. ולא כתגובה של 

 נמשכת תוך כדי הנהיגה ועד תום הנסיעה.  

התנהגות טובה יותר  המשתמש בדרך להעלות למודעותו של, "חינוך תעבורתי"תכנית הלימודים רת מט
תוך הבנת הצורך לוויתור לזולת  ,ו ומגבלותיו של האדםיתומתוך הבנה פנימית של יכולהנובעת 

 רתיוהתעבלא רק מתרגול או שינון. החינוך ווהתייחסות נאותה לאנשים שיש לחלוק איתם את הדרך 
 להקנות כלים חשיבתיים שיאפשרו קבלת החלטות מושכלת. ,בין היתר ,מיועד

 
 :התכנית בחטיבות העליונותקיום דגשים ל

 

  .לשבץ את החינוך התעבורתי בכיתה י' במערכת החינוך חובה .1

 .לממונה המחוזי יועברו, ישובצו במערכת השעות של בית הספרהשעות  .2

בתי ספר בתיאום עם  .במערכת )ש.ש.( שבועיתכשעה  ותשובץ בלבדבכיתות י'  תכנית תילמדה .3
 שעתייםרשאים ללמד בהיקף של נגישות ואורח חיים בטוח  לזה"ב, ים המחוזיהממונים 

 סמסטריאליות.

מורים שעברו הבהיקף של שישים שעות. התכנית תילמד  רק ע"י מורים שעברו הכשרה מתאימה  .4
 .במידת הצורך התאם לתכנים החדשיםהכשרה בעבר יקבלו הכשרה ב

של הוצאת לילך ספר לתלמיד וקובץ תמרורים עדכני   התלמידיםיעמדו לרשות הלמידה  מהלך ב .5
ויקבלו מינוי שנתי לאתר  ירכשו את הספר ספרי לימוד. התלמידיםלאישור אגף הע"י ו שאושר

האגף יעמיד לרשות המורים חומרי למידה רלוונטיים נוספים לאלה  ,כמו כן מלווה למידה.
 אושרו .ש

בתי ספר שלא ילמדו  ."ב כל שינוי שיחול במערכת השעותיש להעביר לידיעת הממונה המחוזי בזה .6
 .לנושאהשעות שהוקצו יקוצצו את התכנית 

 .המשרדעל ידי אנשי  לצורכי למידה והערכה במהלך השנה יתקיימו בקרות בשיעורים .7

את התכנית באופן תלמידים שלמדו יוכלו שנת הלימודים  לפיה בתום אפשרות בימים אלו נבחנת  .8
  להבחן בבחינת התיאוריה בבית הספר. מסודר
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ציון תוך כדי תהליך הלמידה, יש לקיים הערכה או הערכה חלופית שתבואנה לידי ביטוי ב .9
 .בתעודה

 
  בבית ספרכם.צוות האגף יעמוד לרשותכם ויסייע ככל שניתן להטמעת התכנית 

 
  

 
 בברכה,               

 

 מקס אבירם             

 מנהל האגף             

 
 

 העתק:

 מר שמואל אבואב, המנהל הכללי

 מר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

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

 


