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תשע"זסיון
2017יוני

 

 לכבוד

 מנהלי בתי ספר

 רכזי טיולים


שלוםרב,

 -היערכות לקראת תשע"ח הנדון:

השתלבות תלמידים עם מוגבלות -ספרית -טיולים ופעילות חוץ בית



טיוליםופעילות–טיולמונגשזפורסםמסמךמדיניותוהנחיותבנושאהנדון,ראה:"כידועבשנה"לתשע
.תלמידיםעםמוגבלותספרית,השתלבותוהשתתפות–חוץבית

ביתספריותלשנה"לתשע"חישלפעולבהתאםבימיםאלהעםהערכותכםלתכנוןטיוליםופעילויותחוץ
למדיניותולהנחיותהמפורטיםבמסמךהנ"ל.

לממונהלשנתהלימודיםתשע"חתהטיוליםוהפעילויותעבורהנגשהנדרשיםאתהמסמכיםישלהגיש
.  30.6.2017:עדלתאריךהמינהליבמחוזכמפורטבטבלהשלהלן

,וכןבצוותיבתחוםההנגשהותכנוןפעילויותהחוץוהטיוליםניתןלהיעזרבבעליהתפקידיםבמחוז
 .החינוךהמיוחדבמחוזות

ממ"ח זה"ב, נגישות ואורח  רכז מנהלי במחוז
 חיים בטוח

ממונה של"ח וידיעת הארץ 
 מינהל חברה ונוער

 מחוז

 אורנה עסיס
ornaas@education.gov.il 

 03-6896836משרד: 
 050-6283550נייד: 

לימור חנין 
limorha2@education.gov.il 

 

יצחק רוס 
itzikro@education.gov.il 

 

 דרום

 מוטי אלמוג ענת זמל / 
olami.org.il-anatz@kfar 

 050-62225287נייד: 

מוטי אלמוג 
motia@education.gov.il 

 

 ענת זמל
olami.org.il-anatz@kfar 

6225287-050 

חינוך 
 התיישבותי

 רחל לוי
rachela@education.gov.il 

 04-8632494 :משרד
 050-6282784 :נייד

עדנה בוזגלו 
ednabu@education.gov.il 

 

 גבי בן חמו
gabibe@education.gov.il 

 משרד:
048632646 

 נייד:
0506282809 

 

 חיפה

 הילה בת אור קבילו
hilaka@education.gov.il 

 02-5601344משרד: 
 
 

עפרה דוידוביץ 
ofrada@education.gov.il 

 

שי בן ישראל 
shaibi@education.gov.il 

 

 ירושלים

 הילה בת אור קבילו
hilaka@education.gov.il 

 02-5601344משרד: 

ציונה סקר 
tzionase@education.gov.il 

שי בן ישראל 
shaibi@education.gov.il 

 

 מנח"י

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/EichutHaiim/tyolmongash.htm
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 jasminlesage@gmail.comיסמיןלסג'מדריכהארצית:-חינוךמיוחדא'אגףבמידתהצורךניתןלפנותל

      



                                                                                      

 בברכה

 

 מימי פלצ'י                                    מקס אבירם                          אלי שיש                                                                     

                                                  אגף של"ח וידיעת הארץ            מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח                     מפקחת אגף א' חינוך מיוחדמנהל 

  





:העתקים

סמנכ"לבכירומנהלהמינהלהפדגוגימראריאללוי,
ונוערנהלחברהימרדנירוזנר,מנהלמ

גב'רחליאברמזון,מנהלתאגףא'חינוךמיוחד
מפקחיםכוללים

מפקחיםלחינוךמיוחד
ממוניםמינהלחברהונוער

ממוניםמחוזייםבחינוךלזה"ב,נגישותואורחחייםבטוח
ממוניםמנהלייםבמחוזות

יו"ראיגודמנהלימחלקותחינוך-מראביקמינסקי
 רותדייןמדר,מנהלתתחוםחברה,ממונהנגישות,מרכזהשלטוןהמקומי-רותדייןעו"ד

 

ממ"ח זה"ב, נגישות ואורח  רכז מנהלי במחוז
 חיים בטוח

ממונה של"ח וידיעת הארץ 
 מינהל חברה ונוער

 מחוז

רינה יחזקאל 
rinaye@education.gov.il 

 03-6896836משרד: 

  חנוך בייניש
hanochbe@education.gov.il 

 
 

 רונן כהן
Ronenco@education.gov.il 

 

 מרכז

 יגאל שגב
igalse@education.gov.il 

 
 050-6283090 : נייד

שרית רוזנברג 
saritro@education.gov.il 

 

עדי אורן 
adior@education.gov.il 

 

 תל אביב

 קרן מויז'ס
 

kerenmo@education.gov.il 
 

  0542618300: נייד 

מרגלית רטר 
margalitre@education.gov.il 

 

 שלמה אבורמד
shlomo@education.gov.il 

   046500190משרד:
  0506282676נייד:

 צפון

 צביאל נחום
zvielna@education.gov.il 

 02-5601920משרד: 
 050-9866000נייד:     

 מלכה אלפרוביץ
 0528617044נייד: 

 

  יו"ר ועדת טיולים:
 מאיר אסרף

meiras@education.gov.il 
 5601507-02משרד: 

 6282290-050נייד:

 חרדי
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