
 !חיים מציל ב"זה... הקורונה בתקופת ובמיוחד הקורונה בתקופת גם

 

 במוסדות'( י', ה', א כיתות) החובה תכניות של ולהטמעה לחינוך הנדרש את ומפרט ב"הזה להוראת מתייחס זה מסמך

 .החינוך

 

 בפרט( ופנאי בית, חינוכי מוסד, דרך) ההתנהלות מרחבי בכל וסכנות אתגרים עם ילדינו של התמודדות מציבה חיינו שגרת

 ההיפגעות פוטנציאל מתחזק, והמוסדי התעבורתי למרחב התלמידים ויציאת הלימודים שנת פתיחת עם, שבדרך הסכנות עם

 .ב"הזה תכניות של ובהטמעה בהוראה דגש לשים יש ולכן, ממנו וחזרה החינוכי המוסד אל בדרכם שלהם

 

 העשרה, חובה: להן הנדרשים והקישורים ההוראה יחידות את, הגיל שכבות לפי הלימודים תכניות את מפרטת זו טבלה

 .והרחבה

 

 בטבלה ביטוי לידי והביאם הקיים התכניות למגוון מרחוק ללמידה שידורים בהקלטת האגף עמל, האחרונה השנה במחצית

 להוראה וגם פרונטלית גם הנדרשים התכנים להוראת המורה של הכלים ארגז את להרחיב בכדי זאת כל, לעיל המפורטת

 .מרחוק

 



 

רשימת הנושאים  שם תכנית הלימודים כיתה
 הנלמדים

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית יחידות הוראה בתוך הנושא

 א' / ב'
 
 30 -ש"ש  1

שעות לאורך 
 שנת הלימוד

  
  
  
  
  
  

 כנית ת
 "ללמוד תנועה"

  
  
  
  
  
  

 
 
 

 תכנית ללמוד תנועה -תיק תכניות לימודים 

 א. תנועה ותנוחה
  
  
  
  
  

מערכי שיעור בנושא התקדמות 
ועצירה על פי גירויים שמיעתיים 

 (17-23וחזותיים )עמודים 

 העשרה:

מערכי שיעור בנושא התקדמות 
חופשית בכיוונים שונים, עצירה 

 (31-24ותנוחה )עמודים 

 -סרטון בנושא תקינות האופניים מתוך סדרת הקוצונים 
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מערכי שיעור בנושא תנועה ותנוחה 
של כל הגוף ושל איברי הגוף 

 (38-32)עמודים 

הרשות הלאומית לבטיחות  -חומרים )מגזר חרדי( מגוון 
 בדרכים

מערכי שיעור בנושא עצירה )עמודים 
48-39) 

 סרטונים:

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/first-grade/zahav/Pages/first-grade-zahav.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LJh0lJjAqMs&index=3&list=PL3B9DC71B917D4449
https://www.youtube.com/watch?v=LJh0lJjAqMs&index=3&list=PL3B9DC71B917D4449
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://www.rsa.gov.il/chinuch/chinuchformali/Pages/migzarcharedi.aspx
http://www.rsa.gov.il/chinuch/chinuchformali/Pages/migzarcharedi.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf


מערכי שיעור בנושא צבעי 
 (49-57הרמזור)עמודים 

 HOTVODyoung -סרטון בנושא רמזור 

מערכי שיעור בנושא מאיטים ועוצרים 
 (58-60בחוץ )עמודים 

 HOTVODyoung -סרטון בנושא קסדה 

 א' / ב'
 
 30 -ש"ש  1

שעות לאורך 
 שנת הלימוד

  
  
  
  
  
  
  
  

 כנית ת
 "ללמוד תנועה"

  
  
  
  
  
  
  
  

ב. התארגנות 
בקבוצה: טור, גוש, 

 מפוזר
  
  
  
  
  

מערכי שיעור בנושא צפוף ומרווח 
 (64-72)עמודים 

 הרשות לבטיחות בדרכים -סרטון בנושא הולכים בטוח 

בנושא מפחיד ומסקרן מערכי שיעור 
 (73-81)עמודים 

 ערוץ הופ -סרטון בנושא הליכה בדרך ומעבר כביש 

מערכי שיעור בנושא טורים, תורים 
 (82-91וסדר )עמודים 

 ערוץ הופ -ך סדרת הקוצונים סרטון חגורת בטיחות, מתו

מערכי שיעור בנושא מציקים 
 (92-100)עמודים 

 הטלוויזיה החינוכית -סרטון בנושא ״באוטובוס״ 

מערכי שיעור בנושא התארגנויות 
 (101-110)עמודים 

 הטלוויזיה החינוכית -סרטון בנושא ״היכן לשחק״ 

http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y9YjWJZwjFQ
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H06MReE-JAc
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qdn47U7ICAQ&list=PLM-QXgp6qwueYJf_gi1Oue4-_DxZou9F0&index=2
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EMo2BMBvY5k&index=4&list=PLM-QXgp6qwueYJf_gi1Oue4-_DxZou9F0
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KIvyoUtf-sM&list=PLM-QXgp6qwueYJf_gi1Oue4-_DxZou9F0&index=6
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w1uCYczyReY&index=2&list=PL51YAgTlfPj6sPARRN9z98_O03EjEZADj
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CeHWBwv2WUE&index=3&list=PL51YAgTlfPj6sPARRN9z98_O03EjEZADj


בנושא מכשולים בחוץ מערכי שיעור 
 (111-113)עמודים 

 הטלוויזיה החינוכית -סרטון בנושא ״קשר עין עם הנהג״ 

ג. הכרת גבולות 
 הגוף

מערכי שיעור בנושא מגעים )עמודים 
117-125) 

 הטלוויזיה החינוכית -סרטון בנושא ״רק ישר לחצות מותר״ 

מערכי שיעור בנושא הגוף ושלוחותיו   
 (126-132)עמודים 

הטלוויזיה  -סרטון בנושא ״הולך לקולנוע, עוברים בירוק״ 
 חינוכית

מערכי שיעור בנושא אני רואה )כיווני   
 (133-142התקדמות( )עמודים 

חצייה בטוחה, מתוך רחוב סומסום, הרשות הלאומית סרטון 
 לבטיחות בדרכים

 א' / ב'
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 שנת הלימוד

  
  
  
  
  
  

 כנית ת
 "ללמוד תנועה"

  
  
  
  
  
  

ג. הכרת גבולות 
 הגוף

  

בנושא רואים אותי מערכי שיעור 
)להיראות היטב במעבר( )עמודים 

143-151) 

סרטון משחק בכדור, מתוך רחוב סומסום, הרשות הלאומית 
 לבטיחות בדרכים

מערכי שיעור בנושא בחשכה ובתנאי 
 (152-157ראייה קשים )עמודים 

חוב סומסום, הרשות סרטון מהכביש נשמור מרחק, מתוך ר
 הלאומית לבטיחות בדרכים

מערכי שיעור בנושאים חפצים בדרך, 
 (158-160רואים ונראים )עמודים 

סרטון כל ראש חובש קסדה, מתוך רחוב סומסום, הרשות 
 הלאומית לבטיחות בדרכים

http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A-vLkp_KPHs&index=11&list=PL51YAgTlfPj6sPARRN9z98_O03EjEZADj
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NaiEM5MPhmE
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hp75_kc18fQ
https://www.youtube.com/watch?v=hp75_kc18fQ
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-KaMPM5uqmM&index=6&list=PL3B9DC71B917D4449
https://www.youtube.com/watch?v=-KaMPM5uqmM&index=6&list=PL3B9DC71B917D4449
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2Oce4vbknq0&list=PL3B9DC71B917D4449&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=2Oce4vbknq0&list=PL3B9DC71B917D4449&index=7
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PPo87PJta5U&index=8&list=PL3B9DC71B917D4449
https://www.youtube.com/watch?v=PPo87PJta5U&index=8&list=PL3B9DC71B917D4449
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Zahav/sefer_tnua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VBAXFpRw1xY&list=PL3B9DC71B917D4449&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=VBAXFpRw1xY&list=PL3B9DC71B917D4449&index=9


 משרד החינוך -סרטון בנושא ללמוד תנועה זהירות בדרכים   

הרשות  -סרטון אנימציה בנושא תכנון נסיעה בטוחה   
 לבטיחות בדרכים

הרשות הלאומית לבטיחות  -סרטון בנושא כביש אינו משחק   
 בדרכים

הטלוויזיה  -סרטון בנושא דובי כוכב עליון, בכללי חצייה   
 החינוכית

 ה' 
 
 ש"ש 1

שעות  30
לאורך שנת 

 הלימוד
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כנית "עצמאים ת
 בשטח"

  
  
  

 
 
 

 תכנית עצמאים בשטח -תיק תכניות לימודים 

א. הקשר בין מבנה 
היישוב לבטיחות 

 בדרכים
  
  
  

יחידת הוראה בנושא רשת הדרכים 
 משרד החינוך -בעיר ובשכונה 

 משרד החינוך -ים סרטון בנושא שטחים ירוק

מאפייני ישוב עירוני והשפעתם על 
 הבטיחות בדרכים

 לא סופרים את הולכי הרגל, אור ירוקסרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=mEo4Yihwn-0&t=244s
https://www.youtube.com/watch?v=-7K6X7fbBV8&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=-7K6X7fbBV8&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=LJh0lJjAqMs&index=3&list=PL3B9DC71B917D4449
https://www.youtube.com/watch?v=LJh0lJjAqMs&index=3&list=PL3B9DC71B917D4449
https://www.youtube.com/watch?v=u7fkhPLP2wg&index=23&list=PLkr-qsQqRs-z2REYEyjgCTwmLXIz37BxW
https://www.youtube.com/watch?v=u7fkhPLP2wg&index=23&list=PLkr-qsQqRs-z2REYEyjgCTwmLXIz37BxW
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/fifth-grade/zahav/Pages/fifth-grade-zahav.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim4/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim4/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=qNB3D3evTyg&feature=youtu.be&list=PLvOBUEO1Dk23HF-zZlaPNitDn7a1pGl7N
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim3/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim3/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=29BLQVMYbKM


  
  

 מהירות מופרזת, אור ירוקסרטון   יחידת מבוא

יחידת הוראה בנושא התפתחות 
עירונית והשפעתה על הבטיחות 

  בדרכים

 סרטון חציית כביש, אור ירוק

יחידת הוראה בנושא מאפייני ישוב 
עירוני והשפעתם על הבטיחות 

  בדרכים

 סרטון היסח דעת, אור ירוק

סרטון כך מצפצפים הנהגים על החוק ועוברים רמזור באור  רשת הדרכים בעיר ובשכונה
 אדום, אור ירוק

ב. חציית כביש 
 עצמאית

  

 -יחידת הוראה בנושא מעבר חצייה 
 משרד החינוך

 ור ירוקסכנת חיים, א -סרטון ילדים ללא חגורת בטיחות 

יחידת הוראה בנושא חציית כביש 
  במקום שאיננו מוסדר

סרטון חצייה בטוחה מתוך סדרת יוצאים לדרך בטוחה עם 
 , הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםXדוקטור 

    מדוע מסומן כאן מעבר חצייה

 ה' 
 
 ש"ש 1

שעות  30
לאורך שנת 

 הלימוד
  
  

כנית "עצמאים ת
 בשטח"

  
  
  
  
  

ב. חציית כביש 
 עצמאית

 : אקדמיה ברשת -העשרה חצייה במעבר חצייה מוסדר

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim1/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=TLY52Sie6JM
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim2/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim2/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim2/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=_ZlILIhRniA
https://www.youtube.com/watch?v=_ZlILIhRniA
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim3/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim3/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim3/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=5qmqjkb_Wc8
https://www.youtube.com/watch?v=5qmqjkb_Wc8
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim4/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim4/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=JgCC0Qw6bmQ
https://www.youtube.com/watch?v=JgCC0Qw6bmQ
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim6/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim6/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim6/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim6/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim5/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim5/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=nj1vgB60hsU
https://www.youtube.com/watch?v=nj1vgB60hsU
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim6/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim7/story_html5.html
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/zahav/yesodi/lomdot/azmaim7/story_html5.html


  
  
  
  
  
  

ג. בחירה, החלטה 
והתמודדות בסוגיות 

 תעבורה מורכבות
  
  

יחידת הוראה בנושא התפתחות 
עירונית והשפעתה על הבטיחות 

 משרד החינוך -בדרכים 

משרד  -הרצאה בנושא הליכה בטוחה, אקדמיה ברשת 
 החינוך

יחידת הוראה בנושא חציית כביש 
   סמוך לצומת

הרצאה בנושא ״שמים לב בדרך״ עם גדעון אוקו ליסודי, 
 משרד החינוך -אקדמיה ברשת 

   בחירת מסלולי הליכה

ד. גורמים ומניעים 
 להתנהגות בדרכים

  
  
  
  

יחידת הוראה בנושא נעים על 
  אופניים

 העשרה

יחידת הוראה בנושא בסביבת 
 הרכבת

משרד  -מדריך למורה עצמאים בשטח ״בטיחות בדרכים״ 
 החינוך

   ארכיון האלבומים oglego -אלבום תמונות עצמאים בשטח  

 משרד החינוך -תוכנית לימודים בנושא חונכות בזה"ב   

 -פעילויות ויוזמות חינוכיות בנושא הפסקה פעילה בזה"ב   
 משרד החינוך
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