
מדינת ישראל 
משרד החינוך 

מנהל פדגוגי 
אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח 

 
 E-mail: zahav@education.gov.il  | 02-5602542 רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים; 9510402  טל' 02-5603882 פקס

 www.edu.gov.il | 02-5602542 شارع دبورا هنبيئة 2, اورشليم-القدس, 9510402 هاتف 5603882-02 فاكس

כ"ו בחשוון תש"פ 
24 בנובמבר 2019 
סימוכין: 2000-1078-2019-0001010 

 
לכבוד 

מנהלי מחוזות  
מפקחים 

מנהלי מוסדות החינוך 
רכזי ומורי זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח 

 
 

שלום רב, 
 

הנדון: היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות   

             ה' בכסלו תש"ף, 3 בדצמבר 2019 

 

היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מצוין ב-3 בדצמבר מדי שנה 

ומוקדש להעלאת המודעות לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ושילובם 

בחברה. 

 

יום זה יצוין במוסדות החינוך במהלך שבוע, בין התאריכים, ה' בכסלו עד י"ב 

בכסלו תש"ף,  3-10 בדצמבר 2019. 

  
המטרה המובהקת של שבוע זה הינה העלאה למודעות של זכויותיהם של אנשים  

עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, המושתתות על ההכרה 

בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות 

(מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ט). 

 

מטרת החוק להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו 

להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם 

לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות 

ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.  
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אנו באגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, רואים חשיבות עליונה בעיסוק בנושא 

הנגישות מבחינה חברתית וערכית כחלק מהעלאה למודעות, הכשרת לבבות וקידום 

שוויון זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. 

מוסדות החינוך: 

במהלך שבוע זה הנכם מתבקשים להקדיש לפחות שיעור אחד בכל כיתה בנושא. 

הממונים המחוזיים בחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, יסייעו לכם ולרכזי 

הזה"ב בקידום הנושא בשבוע זה ובכלל. 

ניוזלטר 

לפניכם קישור ישיר לניוזלטר ובו מוצעים כל מערכי השיעור, המצגות והפעילויות 

לשיעורים ע"פ שכבות הגיל. 

בסיום הפעילות בבית ספרכם יש למלא טופס משוב. 

 

      בברכה, 
 

מקס אבירם 

                   מנהל האגף 

 
העתק: מר שמואל אבואב, המנהל הכללי 

 מר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי 

מר  תמיר בן משה, סמנכ"ל ומנהל מינהל הפיתוח 
גב' אינה זלצמן, סגנית בכירה למנהלת המינהל הפדגוגי 

גב' מירי נבון, מנהלת אגף בכיר רפורמה והכלה 
גב' אורנה פז, מנהלת אגף א' קדם יסודי 

גב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' לחינוך יסודי 
גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי 
גב' רחל אברמזון, מנהלת אגף א' חינוך מיוחד 

מר אבי קימנסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות ואגפי חינוך ברשויות המקומיות  
גב' מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך וחברה, רשויות מקומיות , מרכז שלטון מקומי 

גב' אילנית שושני, מנהלת אגף א' בינוי מוסדות חינוך, מינהל הפיתוח 
גב' מימי פלצי, ממונה על חינוך מיוחד בבתי''ס, אגף א' חינוך מיוחד 

גב' שולמית כהן, מפקחת חינוך מיוחד חרשים וכבדי שמיעה ארצי, אגף א' חינוך מיוחד 
גב' אורית לוריא כהן, סגנית מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח 

גב' ליאת ולנסי, מדריכה ארצית, אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח 
גב' סיגלית סובל סביון, מנהלת תחום אינטרנט, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע 

          ממונים מחוזיים בחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח 

https://mailchi.mp/d209254f153b/negishut
https://docs.google.com/forms/d/1dvRbjd0BEpgburJFho5zZuF6MsJ_o8yJ6z2x8K8zvfA/edit

