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 לכבוד
 יסודיים  עלה ספרהבתי  י ומנהלותמנהל

 שלום רב,

 ך תעבורתי לכיתות י' בשנה"ל תשפ"גחינו: הנדון

 
תכנית החינוך התעבורתי הינה התכנית המרכזית בה תידרש מערכת החינוך לעסוק בהיבט של חינוך 

, התכנית תילמד בכיתות י' בלבד ותעסוק בהיבטים החינוך העל יסודי ותלבטיחות בדרכים במוסד
 הקשורים לנהיגה ולבטיחות בדרכים מנקודת מבטו של הנהג .

 
מטרת התכנית היא להעלות למודעותו של המשתמש בדרך התנהגות טובה ובטוחה יותר הנובעת מתוך 

לחלוק עם אנשים ויכולת וויתור בהבנה פנימית של יכולותיו ומגבלותיו של האדם, תוך הבנת הצורך 
 אחרים .

 
בשימוש  מושכלותהחינוך התעבורתי נועד בין היתר, להקנות כלים חשיבתיים שיאפשרו קבלת החלטות 

 במרחב התעבורתי.
 

אגף  -משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ףמשרד החינוך, אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח בשיתו
"ד( חברו יחד על מנת לטייב ולמסד את תכנית החינוך הרישוי והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )רלב

התעבורתי ולהפכה לתכנית הדגל המכשירה את בני הנוער להתנהלות נכונה ובטוחה במרחב התעבורתי 
מנקודת מבט של משתמשי דרך שונים: הולכי רגל, רוכבים ברכב דו גלגלי, נוסעים ברכב ונהגים לעתיד, 

, מידים הלומדים שעמדו בקריטריונים של תהליך למידה רציףובסוף כל שנת לימודים יתאפשר לתל
בבחינת תיאוריה שתתנהל בבית ספרם בחן ילה, 15.5והגעה לגיל  מהשיעורים 80% –נוכחות בכיתה ב 

 בחינות במשרד החינוך .ם של בחינות הבגרות ובשיתוף אגף בכיר בסטנדרטי
 

 לקיום התכנית בבתי הספר והנחיות דגשים
 

חינוך לבטיחות בדרכים  -חוזר מנכ"ל) ת התוכנית בכיתה י' במערכת החינוך.לשבץ א חובה .1

 ( 12.06.2022מתאריך  0296הוראת קבע מס'  

שעות  30בהיקף של  התוכנית תילמד בכיתות י' בלבד ותשובץ כשעה שבועית )ש.ש.( במערכת .2

 . לכיתה

ללמד בהיקף של  רשאיםלזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח  הממ"חיםספר בתיאום עם  - בתי .3

 רצוי במחצית השנייה של השנה(.שעתיים שבועיות, שעתיים סמסטריאליות )

 שעות . 60התכנית תילמד אך ורק על ידי מורים שעברו הכשרה מתאימה בהיקף של  .4

בחומרים לתלמיד אשר אושרו על ידי האגף ואפשר יהיה לרכוש  יעזרובמהלך הלמידה התלמידים  .5

יבנה ", והוצאת נהיגה מתקדמת –אילון הוצאת אותם דרך המוציאים לאור : הוצאת לילך, 

 ."בונוס

 לבחור באחד מהחומרים ולרכוש אותם בכדי לסייע לתלמידים בתהליך הלמידה.מומלץ 

ות התלמידים מאגרי שאלות לתיאוריה בעברית אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מעמיד לרש .6

מצויים , מאגרים אלו ובערבית, אשר אפשר באמצעותם לתרגל ולהיערך לבחינת התאוריה

 יתכמו כן, התלמידים יוכלו לתרגל את מאגרי השאלות באמצעות אפליקצי ,בפורטל התלמידים

 .שהגישה אליה היא באמצעות שם משתמש וסיסמא הנמצאות ברשות כל תלמיד/ה תלמידים

https://apps.education.gov.il/mankal/Horaa.aspx?siduri=393
https://apps.education.gov.il/mankal/Horaa.aspx?siduri=393
https://students.education.gov.il/social-and-enrichment-activities/road-safety/traffic-related-education
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יקבלו פטור  (ומעלה 80בציון )הספר ויעברו את הבחינה  –תלמידים אשר ייבחנו בתיאוריה בבית  .7

אופן עצמאי את תהליך הלימוד המעשי עד לקבלת רישיון שנים ויוכלו להמשיך ב שלושמתאוריה ל

 בכפוף לקריטריונים ולתנאים שקבעה רשות הרישוי לכך. נהיגה

ספר שלא ילמדו את  –זה"ב כל שינוי שיחול במערכת השעות . בתי  ממ"חיש להביא לידיעת  .8

 .תקוזזנה השעות שהוקצו לטובת הנושא, התכנית 

 הערכה .וניטור  ,ורים לצורכי למידהבקרות בשיעתתקיימנה במהלך השנה  .9

 שגים הנדרשים.יהמטרות ולמומלץ וחשוב ביותר ליצור תהליך למידה רציף בכדי להגיע ל .10

ללוות את המורים במהלך השנה במפגשים מעת לעת לצורך מיקוד הלמידה בנושאים  בכוונתנו .11

 שונים, מיקוד בכיתות מב"ר אתג"ר, חינוך מיוחד ועוד

 
 

 ידים ולתלמידות הצלחה בלימודי החינוך התעבורתי ובבחינת התאוריה. אנו מאחלים לתלמ
 

 צוות האגף יעמוד לרשותכם ויסייע ככל שניתן להטמעת התכנית ולהצלחה במבחן.
  

 
 בברכה,               

 

 מקס אבירם             

 מנהל האגף             

 : העתק

 שרת החינוך , ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון

 משרד החינוך  יתמנכ"ל, לית שטאובר גב' ד

 מנהלי המחוזות

  מנכ"ל הרלב"ד, ד"ר ארז קיטה 

 סמנכ"ל בכיר תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים , מר אבנר פלור

 משרד החינוך ,מנהל אגף בכיר בחינות, מר דוד גל

 יסודי, משרד החינוך  –מנהלת האגף לחינוך על  ,באריגב' דסי 

 רשות הרישוי, משרד התחבורה משרד הרישוי במטה ובמחוזות ירושלים ודרום, מנהל   ניזרי, יוסימר 
 והבטיחות בדרכים                         

 דרור, מנהלת חטיבת חינוך והסברה, הרלב"ד -גב' נחמה לאור 

 יו"ר איגוד מנהלי אגפי ומחלקות חינוך ברשויות המקומיות ד"ר שי פרוכטמן 

 ר מרכז השלטון האזורי בישראליו" שי חג'ג',מר 

  גב' מירי נחום, מנהלת אגף חינוך, הרלב"ד
 מנהל אגף בכיר בחינות, משרד החינוך גנית ס, גב' חיה מאור

 מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח , משרד החינוך גנית ס, כהן -גב' אורית לוריא 

 ואורח חיים בטוח, משרד החינוך             מר יואב שאול, מפקח על הפיתוח המקצועי, זה"ב, נגישות 

 צוות כתיבת תכניות לימודים וחומרי לימודיו"ר , ר נחמיה זרחוביץמ

 , זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, משרד החינוךמדריכה ארצית זה"ב, הכטלינגר -גב' אריאלה לברטי

 תכניות בעל יסודימר אורי הכהן, רכז ארצי 


