
!זה"ב מציל חייםגם בתקופת הקורונה ובמיוחד בתקופת הקורונה...   

 

 

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

.החינוך  

 

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

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

.ש לשים דגש בהוראה ובהטמעה של תכניות הזה"בשלהם בדרכם אל המוסד החינוכי וחזרה ממנו, ולכן י  

 

טבלה זו מפרטת את תכנית הלימודים החינוך התעבורתי הנלמדת בשכבת כיתות י', את יחידות ההוראה והקישורים 

.הנדרשים להן: חובה, העשרה והרחבה  

 

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

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

.מרחוק  



 

שם תכנית  כיתה
 הלימודים

יחידות הוראה בתוך  רשימת הנושאים הנלמדים
 הנושא

 המלצות חומרי עזר למורים להוראה היברידית

 י' 
 
 ש"ש 1

שעות  30
לאורך 

שנת 
 הלימוד

תוכנית "החינוך 
 התעבורתי"

 
 
 

 תכנית "החינוך התעבורתי" -תיק תכניות לימודים 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

יחידת הוראה בנושא  . מבוא לחינוך תעבורתי1
   מבוא

 ה״תיאוריה״  -ות לקראת המבחן העיוני המאגר המלא לשאל

. היבטים של תקשורת בדרך 2
 ו"סימנים מעידים"

יחידת הוראה בנושא 
היבטים של 

   תקשורת

 בערבית – מאגר חינוך תעבורתי 2020اسئلة التثقف المروري  ترتيب المجمع 

. אחריות המשתמשים בדרך 3
 והחוק במרחב התעבורתי

יחידת הוראה בנושא 
אחריות המשתמשים 

 בדרך 

 במרחב הפדגוגי -מאגר שידורים בתחום הדעת 

. עקרונות ההתנהגות 4
 הבטיחותית

יחידת הוראה בנושא 
עקרונות ההתנהגות 

   הבטיחותית

  

https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/traffic/Pages/High-School-traffic.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s01-intro.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s01-intro.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/High-School/Download/all-traffic-questions.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s02-aspects-of-communication.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s02-aspects-of-communication.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s02-aspects-of-communication.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/High-School/Download/all-traffic-questions-arabic.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s03-responsibility.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s03-responsibility.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s03-responsibility.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s03-responsibility.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/?Topics=131353&Classes=31347%2c31348%2c31349&page=1
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s04-safety-behavior.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s04-safety-behavior.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s04-safety-behavior.pdf


יחידת הוראה בנושא  . הדרך וחלקיה5
 הדרך וחלקיה 

  

ההיבט  –. הנוסעים ברכב 6
 החברתי של הנהיגה והנסיעה

 ברכב

יחידת הוראה בנושא 
   הנוסעים ברכב

  

יחידת הוראה בנושא  גלגלי-רכב דו -. האופנוע 7
 -גלגלי -רכב דו

 האופנוע 

  

האופניים  -גלגלי -. רכב דו8
 החשמליים

יחידת הוראה רכב דו 
אופניים  -גלגלי 

 חשמליים
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יחידת הוראה בנושא  . מהירות ונטילת סיכונים9
מהירות ונטילת 

 סיכונים 

  

יחידת הוראה בנושא  . זמן תגובה ומרחק עצירה10
זמן תגובה ומרחק 

 עצירה 

  

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s05-road.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s05-road.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s06-passengers.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s06-passengers.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s07-two-wheeled.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s07-two-wheeled.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s07-two-wheeled.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s07-two-wheeled.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s08-electric-bicycle.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s08-electric-bicycle.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s08-electric-bicycle.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s08-electric-bicycle.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s09-speed-and-risk-taking.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s09-speed-and-risk-taking.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s09-speed-and-risk-taking.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s09-speed-and-risk-taking.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s10-response-time-and-stopping-distance.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s10-response-time-and-stopping-distance.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s10-response-time-and-stopping-distance.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s10-response-time-and-stopping-distance.pdf


  
  

יחידת הוראה בנושא  . היסח דעת11
 היסח הדעת 

  

. תפיסת סיכונים וזיהוי מוקדם 12
 של סכנות

יחידת הוראה בנושא 
 תפיסת סיכונים 

  

יחידת הוראה בנושא  . אלכוהול ונהיגה13
 אלכוהול ונהיגה 

  

יחידת הוראה בנושא  . נהיגה בסביבה עירונית14
נהיגה בסביבה 

 עירונית 

  

יחידת הוראה בנושא  . הצומת15
 הצומת 

  

. נסיעה בדרך שאינה עירונית 16
 עירונית(-)בין

יחידת הוראה בנושא 
נסיעה בדרך שאינה 
 עירונית )בינעירונית( 

 

  

יחידת הוראה בנושא  . נהיגה בתנאים מכבידים17
 תנאים מכבידים 

  

יחידת הוראה בנושא  . הפעלת הרכב בבטחה18
הפעלת הרכב 

 בבטחה
 

  

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s11-distraction.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s11-distraction.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s12-%20risk-perception.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s12-%20risk-perception.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s13-alcohol-and-driving.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s13-alcohol-and-driving.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s14-driving-in-an-urban-environment.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s14-driving-in-an-urban-environment.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s14-driving-in-an-urban-environment.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s14-driving-in-an-urban-environment.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s15-junction.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s15-junction.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s16-suburban-road.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s16-suburban-road.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s16-suburban-road.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s16-suburban-road.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s17-special-conditions.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s17-special-conditions.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s18-operating-safely.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s18-operating-safely.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s18-operating-safely.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s18-operating-safely.pdf


 1י' 
 30ש"ש

שעות 
לאורך 

שנת 
 הלימוד

  
  
  

תוכנית "החינוך 
 התעבורתי"

  
  
  

יחידת הוראה בנושא  . השליטה ברכב19
 השליטה ברכב 

 

  

יחידת הוראה בנושא  . נהיגת לילה ועייפות בנהיגה20
 נהיגת לילה 

 

  

ראה בנושא יחידת הו  דרכים ו"כמעט תאונה". תאונת 21
 תאונה וכמעט תאונה 

 

  

.  לקראת לימוד נהיגה, תהליך 22
 קבלת רישוי ונהיגה בליווי

יחידת הוראה בנושא 
תהליך קבלת 

 הרישיון 

  

 

http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s19-vehicle-control.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s19-vehicle-control.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s20-night-driving.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s20-night-driving.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s21-accident.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s21-accident.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s21-accident.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s21-accident.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s22-licensing.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s22-licensing.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s22-licensing.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Curriculum/high-school/download/traffic-s22-licensing.pdf

