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 ף"ז טבת תש"ט
 2020ינואר  13

 
 לכבוד  

 מוסד חינוכי ה ת/מנהל

 

 שלום רב

 

  מוסדיפעילויות פנים וחוץ טיולים ותהליך הטיפול בבקשות להתאמות נגישות : הנדון

 תש"ף לשנת הלימודים

 

כלל מוגבלות בבהמשך לעשייה החינוכית ערכית אותה מוביל משרד החינוך, להשתתפותם של תלמידים עם 
 ל תש"ף."לשנה בנושאלהלן הנחיות עדכניות  ,המוסד החינוכיהפנים וחוץ אותן מקיים פעילויות 

  
 : מוסדיגיבוש תכנית טיולים ופעילויות פנים וחוץ 

השנתית )גם מוסדית יתכנן ויגבש מבעוד מועד את תכנית הטיולים והפעילויות הפנים וחוץ  הצוות החינוכי

, ארגוניים, פדגוגיים היבטים – החינוך במערכת ספריות-בית-ופעילויות טיולים -בהתבסס על הנחיות חוזר מנכ"ל

 .  (208 קבע הוראת – וביטחוניים בטיחותיים

להיערך להשתתפותם של תלמידים עם מוגבלות זמנית/ קבועה בכלל הטיולים  יצוות המוסד החינוכבאחריות 

 .מוסדיותוהפעילויות החוץ 

 יקיים מיפוי של כלל התלמידים עם המוגבלות על פי שכבות הגיל.  המוסד החינוכיצוות  ●

תוך התייחסות לצרכיי כל אחד מהתלמידים עם המוגבלות בהתייחס  ,מקצועית תגבש את התכנית-ועדה רב  ●

 לסוג ההנגשה המבוקש.

  באחריות הועדה להחתים ולאשר את סוג ההנגשה מול מומחה תחום במתי"א כנדרש. ●

 

 : מוסדיהליך בקשה להתאמות נגישות טיולים ופעילויות פנים וחוץ 

, אודות עם הממונה המקצועי מהמתי"א הצוותים ידונו המוסדיתבמהלך גיבוש תכנית הטיולים והפעילויות  .א

ההתאמות וסוגי ההנגשה הנדרשים להכללתם ולהשתתפותם של כלל התלמידים ובכללם תלמידים עם מוגבלות 

הצוותים במוסד החינוכי יבחנו בהתייחס לכל אחת  ג( 7)מומלץ להיערך ולתעד באמצעות טופס זמנית או קבועה. 

ובחינת נחיצותם תוך שיח המתייחס  מהפעילויות את ההתאמות וסוגי ההנגשה הנדרשים לכל אחד מהתלמידים 

 :ל

 לסוג המוגבלות, לתפקוד ולצרכים של כל אחד מהתלמידים/הכיתה.  •

 באופן מידתי ומותאם לאופי הפעילות ולאתגרים שהיא מזמנת.  •

ג'(, אשר יתויק  7)טופס  מוסדיתההתאמות וסוגי ההנגשות ירוכזו על גבי טופס תכנית טיולים ופעילויות חוץ  •

 במוסד החינוכי. 

גבי טופס תכנון ההנגשות וחוות הדעת על  הצוותים יתעדו את החלטתם ויחתימו את הגורם המקצועי במתי"א 

 (.'א 7המקצועיות )טופס 
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לקבלת (, 'א 7את טופס תכנון ההנגשות וחוות הדעת המקצועיות )טופס  בפני ההוריםיציג  הצוות החינוכי  .ב

וחתימתם על גבי הטופס. במידה וחל שינוי בתפקודו של התלמיד/ה ו/או בהסכמת ההורים ליישום סוגי  הסכמתם

  ההנגשות על ההורים לפנות לצוות החינוכי.

הבקשות על ידי מנהל המוסד החינוכי  יוגשו(, ג'7טופס ) מוסדיתבכפוף לתכנית טיולים ופעילויות פנים חוץ  .ג

בהתאם לאופי הפעילות ומועדה, באמצעות טופס תכנית טיולים ופעילויות  הפרטניות לרשות המקומית /לבעלות 

ף טופס תכנון ההנגשות וחוות הדעת (, בצירוד'7 טופסטופס לרשות המקומית / לבעלות ) - מוסדיתפנים וחוץ 

  (.א7טופס המקצועיות )

לתלמידים עם מוגבלות פיזית או בבתי ספר לחינוך מיוחד לתלמידים עם מוגבלויות  :כיתה לחינוך מיוחדב* 

צוות למלא  פיזיות או בבתי ספר בהם לומדים תלמידים עם מוגבלות שכלית קשה בכיתה לחינוך מיוחד על ה

טופס זה יוגש ס. "ביהבבאישור ובחתימה על ידי מומחה תחום מוגבלויות פיזיות ה, שם הכיתא' על  7טופס 

 לחתימת מומחה תחום המתי"א    

 

 שמשרד החינוך משתתף בתקצובן: מוסדיתפירוט התאמות אפשרויות לטיולים ופעילויות פנים וחוץ  – 5 טבלה

 

 
 נוהל תנועה נגישון אמצעי לשילוב תלמידים עם מוגבלות פיזית בטיולים ובפעילויותב'( ול 7בכפוף לאישור רופא )טופס  1
 בהתבסס על בדיקה עם אנ"א  2

 

 סוג ההנגשה

  חוות דעת נדרשת 

מוגבלות פיזית,   

תסמונות, מחלות 

 מצב בריאותי  מיוחדות, 

שאר  

המוגבלויו 

 ת

תקרת ההשתתפות מצד  

 המשרד 

מומחה תחום  הסעה נגישה 
לקות/פיזיותרפיסט ו/או 

 מרפאה בעיסוק

במקרים 
חריגים 

ובחתימת 
מומחה 

תחום 
 לקות 

 ₪  ליום 1,500עד 

מומחה תחום  1נגישון 
לקות/פיזיותרפיסט ו/או 

 מרפאה בעיסוק

 ₪ ליום 1,500עד  רלבנטילא 

תקצוב לינה  
וכלכלה למלווה  

אישי לתלמיד  
במקרים שבהם 

הטיול/ הפעילות  
 כוללת לינה 

תלמידים עם מוגבלות אשר זכאים לסייע/ת  ●
 בשגרת הלימודים, 

לתלמידים עם מוגבלות אשר אושר להם ליווי  ●
 לפעילות/ טיול,

סיוע תגבור בכיתת חינוך מיוחד עבור   ●
 הפעילות. 

א. בסייע/ת לכיתת חנ"מ עלות 
הלינה תחושב בתכנון הטיול 
ותמומן ע"י המוסד החינוכי 
כפי שנעשה עבור כלל הצוות 

 החינוכי.

ב. מימון לינה למלווה אישי 
 ₪2 ללילה. 145עד  -לתלמיד

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/trip3.pdf
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   :המקומית/בעלות רוכשת את ההנגשות הרשות  .ד

יגיש את החשבוניות לאחר ביצוע בפועל, לטיפול הרשות המקומית, עליו לוודא כי כל החשבוניות  המוסד החינוכי •

 הנדרשים.  הטפסיםמלוות ברישום מסודר של הבקשות כולל 

ולוודא כי אינן עוברות את מכסת , לבדוק את הבקשות, החשבוניות והנספחים, הרשות המקומית/ בעלות על •

 .התקציב הרשותית

רכזת ההנגשה  ל ב'5 א' וטופס5המס, טופס  את חשבוניות תגיש לתשלוםהדוח, הרשות / בעלות בדיקת לאחר  •

למעקב ם הנדרשים טפסיכולל כל ה למתי"אעם משלוח העתק  tiulim@education.gov.il למייל  במשרד

 ובקרה. 

 . 2020 פברוארמחודש  החלאפשר לשלוח את הדוחות בשנה"ל תש"ף   

במטה משרד החינוך, לאחר בדיקתה את דו"חות הביצוע והחשבוניות, תעבירם לתשלום/ תחזירם  רכזת ההנגשה  •

 לתיקון ולהמשך טיפול מול הרשות המקומית/ בעלות.

 

 רשימה . להלןהנגישות במחוז ,  מדריכיבכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות ל

שם  מחוז 
 המדריך 

 מייל  טלפון  תפקיד 

מדריכת   עדי לוין  דרום 
 052-8480870 נגישות 

Adilevin24@gmail.com 

  

לידיה   מרכז 
 שוורץ 

מדריכת  
 ts@gmail.comLidiashwar 050-5264376 נגישות 

מדריכת   טל מלמן  תל אביב 
 054-770-9613 נגישות 

talmelmanlachower10@gmail.com 

  

ירושלים 
 ומנח"י 

מדריכת   ציקי רז 
 נגישות 

052-5269158 
Tzikiraz1@gmail.com 

  

חגית  חיפה 
 רובין 

מדריכת  
 054-4287734 נגישות 

hagitrubin1@gmail.com 

  

זהר   צפון 
 ציוני 

מדריכת  
 052-2490686 נגישות 

zioniez@gmail.com 

  

חרדי/  
 התיישבותי 

חגית 
 דהן 

  

מדריכת  
 hagit6849@gmail.com 050-4302642 נגישות 

 

   nechamaco@education.gov.il  כהןלמדריכה הארצית, נחמה במייל במידת הצורך ניתן לפנות 

  והבעלויותיות ובפורטל הרשעודכן   הנדרש להנגשותלידיעתכם המידע 
 
 
 

 :מצב נספחים

mailto:tiulim@education.gov.il
mailto:Adilevin24@gmail.com
https://owa.education.gov.il/OWA/redir.aspx?SURL=pEKjzqTOUsvrgMq5NN6m7BRtF8m57sH2gPPE2-1WG7tmAEeEMRfTCG0AYQBpAGwAdABvADoATABpAGQAaQBhAHMAaAB3AGEAcgB0AHMAQABnAG0AYQBpAGwALgBjAG8AbQA.&URL=mailto%3aLidiashwarts%40gmail.com
mailto:talmelmanlachower10@gmail.com
mailto:Tzikiraz1@gmail.com
mailto:hagitrubin1@gmail.com
mailto:zioniez@gmail.com
mailto:hagit6849@gmail.com
mailto:nechamaco@education.gov.il
https://pob.education.gov.il/Talmidim/Pages/individual-accessibility.aspx
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 ריכוז חשבוניות -ב' 5 טופסדוח ביצוע ו -א'טופס 5 •

 טופס בקשה לאישור התאמות נגישות פרטנית מסוג טיולים ופעילויות פנים וחוץ מוסדית  -א'  7טופס  •

 אישור רופא לפעילות באמצעות נגישון עבור תלמיד נישא -ב'  7טופס  •

 מוסדיתתכנית טיולים ופעילות פנים וחוץ  -ג 7טופס  •

 , טופס לרשות המקומית/בעלות מוסדיתתכנית טיולים ופעילות פנים וחוץ  -ד 7טופס  •

 
 
 

 בברכה 
 

 מימי פלצ'י         מקס אבירם        
 מפקחת                               אגף  מנהל   

 אגף א' לחינוך מיוחד                    נגישות ואורח חיים בטוח   ,זהב
 
 
 

 העתקים
 
 נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי"ר שוש ד

 גב' אינה זלצמן, סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגי 

 רחלי אברמזון, מנהלת אגף א' חינוך מיוחד גב' 

 מנהל אגף א' תקציב ומינהל, המינהל הפדגוגי אליסף אסולין, מר 

 המיוחד  החינוך לחוק הרפורמה מטה בכיר אגף מנהלתגב' מירי נבון, 

 הפדגוגי  המינהל יסודי, -על חינוך ' א אגף גב' דסי בארי, מנהלת

   הפדגוגי המינהל, יסודי – קדם חינוך 'א אגף גב' אורנה פז, מנהלת

 הפדגוגי המינהל, יסודי חינוך' א אגף מנהלת ,גב' אתי סאסי

 וחברה מרכז שלטון מקומי חינוך ל"סמנכ גב' מיכל מנקס,

 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך ואגפי חינוך ברשויות 

 מר אלי שיש, מנהל תחום של"ח וידיעת הארץ, מינהל חברה ונוער 

 גב' אורית לוריא כהן, סגנית מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח  

 בטוחגב' ליאת ולנסי, מדריכה ארצית, אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים 

 גב' נחמה כהן, מדריכה ארצית, אגף א' חינוך מיוחד 

 גב' הדסה בורוכוב, רכזת הנגשה, אגף א', מינהל ותקציב, המינהל הפדגוגי 

 מפקחי חינוך מיוחד במטה ובמחוזות

 ממוני של"ח במחוזות

 נגישות ואורח חיים בטוח ,ב"ממונים מחוזיים, אגף זה

 טיולים במחוזות נגישותמדריכי 


