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חוויית דמוקרטיה מיוחדת בכנסת
סיורים ופעילויות בשיתוף הכנסת לתלמידים עם צרכים מיוחדים
תש"ף
התוכנית "חוויית דמוקרטיה מיוחדת" בכנסת תמשיך לפעול גם בשנת הלימודים תש"ף ,כדי לאפשר לתלמידים עם
צרכים מיוחדים להכיר את הכנסת ואת פעולתה כמקום המאחד ומייצג את כל אזרחי ישראל וכמשכן החוק.
התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מרכז המבקרים בכנסת ובין אגף א' חינוך מיוחד במשרד החינוך ,ומופעלת
באמצעות מדריכי מרכז המבקרים ועובדי הוראה מהחינוך המיוחד .הסיורים בכנסת מתקיימים על בסיס סיורי
החינוך הרגיל ,בהתאמת תנאי הסיור ,התכנים ואמצעי ההדרכה לקהל היעד .הפעילויות הנוספות מתקיימות
במסגרות החינוכיות.
להלן הפעילויות שיתקיימו במסגרת התוכנית בשנת הלימודים תש"ף:
 .1סיורים במשכן הכנסת בירושלים – תלמידים מרחבי הארץ יוכלו להגיע למשכן הכנסת לסיור מותאם
ולהתנסות פעילה במגוון תחנות במשכן ומחוצה לו .בסיור בכנסת אפשר לכלול טקס לציון קבלת תעודות
הזהות (לפרטים ודרכי התקשרות ראו נספח .)2
 .2פעילות במוסדות החינוך במסגרת התוכנית "מתחברים לכנסת" – מדריכי החינוך המיוחד בכנסת יגיעו על
פי תיאום מראש אל המסגרות החינוכיות עם ערכת הפעלה לפעילות מותאמת ,שתועבר בתחנות למידה
באמצעות משחק והפעלה (לפרטים ודרכי התקשרות ראו נספח .)3
יש להקפיד ולהתנהל עפ"י ההנחיות המפורטות מטה בנספחים  ,1-3בהתייחס להתנהלות הנדרשת ,
לפרטי הפעילות ,לדרכי ההתקשרות ולתיאום הסיור במשכן הכנסת.

בברכה,
רונית שרביט
מנהלת גף פיתוח פדגוגי
אגף א' חינוך מיוחד

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף א' חינוך מיוחד

נספח  -1הנחיות מרכזיות לקראת הביקור בכנסת:
א .פרטי המשתתפים בביקור
כדי להסדיר את כניסת התלמידים לכנסת ,יש להעביר מבעוד מועד את פרטי המשתתפים בביקור (שם מלא
ומספר תעודת זהות) .בשל סדרי האבטחה במשכן ,לא תתאפשר כניסת משתתפים שפרטיהם לא הועברו מראש.
ב .פרטים בדבר צורכי נגישות
נבקש לדעת לפני הביקור אם בקבוצה משולבים משתתפים עם צרכים מיוחדים או עם מוגבלות בניידות
המתניידים בכיסאות גלגלים או זקוקים לציוד עזר נוסף ,כדי שנוכל להיערך בהתאם.
ג .לבוש הולם
יש להסב את תשומת לב המוזמנים לכך שהכניסה למשכן הכנסת היא בלבוש הולם ומכובד .בהתאם לקוד
הלבוש שהונהג בכנסת ,לא תותר כניסה בלבוש שאינו הולם :גופיות ,חולצות בטן ,לבוש עם כיתוב פוליטי,
מכנסיים שאינם באורך מלא (מכנסיים קצרים או באורך שלושה-רבעים) ,מכנסיים עם קרעים ,חצאיות ושמלות
קצרות ,אימוניות (טרנינגים) ,כפכפים וכיוצא באלה .הנוהל חל על מבוגרים ועל בני נוער (בני  14ומעלה).
ד .ציוד ותיקים
על המשתתפים בביקור ,לרבות המדריכים ,להיכנס למשכן הכנסת ללא ציוד אישי ו/או תיקים.
יודגש :לא תתאפשר כניסה עם תיקים ולא תתאפשר הפקדה של תיקים בכניסה למשכן .אם יש לקבוצה מלווה
עם נשק ,עליו להפקיד את נשקו בכניסה.

ה .מזון
בהתאם להנחיות הכנסת ,אין לאכול במשכן הכנסת .מסגרות המעוניינות לאפשר לתלמידים לאכול טרם הסיור
במשכן מתבקשות להקפיד שלא לאחר לסיור .אפשר לאכול בגן המנורה הסמוך לכניסה לכנסת .לא תותר כניסה
למזנוני הכנסת.
לפני תחילת הסיור מומלץ להשתמש בשירותים שבסמוך לגן המנורה.
ו .נוכחות הצוות החינוכי
במשך כל הסיור ולכל אורך הפעילויות המתקיימות במסגרת החינוכית נדרשת נוכחות רציפה של הצוות החינוכי.
על הצוות החינוכי לסייע בהכוונת התלמידים ובהקפדה על התנהגות נאותה.
ז .שינוי במועד הביקור או ביטולו
על מתאם הביקור ליידע את מוקד ההזמנות מבעוד מועד על כל שינוי במועד הביקור או על ביטול שלו .הכנסת
רשאית לשנות או לבטל את זמני הסיורים בכל עת ,בהתאם לפעילות המתקיימת במשכן.
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נספח  – 2סיורים במשכן הכנסת
קהל היעד  :תלמידים בגני חובה ובבתי ספר של החינוך המיוחד (עד גיל  ,)21בכל רמות התפקוד (מוצע כי תלמידים
בכיתות החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים יבקרו בכנסת כחלק מפעילות השכבה).
ימי ביקור אפשריים :במהלך שנת הלימודים בימים שני ורביעי.
שעות ביקור :סבב סיור ראשון11:30-9:30 :
סבב סיור שני14:00-12:00 :
מספר הקבוצות :ימי שני  :שתי קבוצות בכל סבב – עד  15תלמידים בקבוצה.
ימי רביעי :קבוצה אחת בכל סבב – עד  15תלמידים בקבוצה.
שפת ההדרכה :עברית; לקבוצות דוברות ערבית מוצע להסתייע במתרגם מטעם צוות המסגרת
החינוכית.
בסיור בימי רביעי יתאפשר תרגום לשפת הסימנים ,בתיאום מראש.
יצוין כי בתיאום מראש ,ניתן לקיים במסגרת הביקור טקס לציון שנת קבלת תעודות הזהות.
תיאום סיור :
הרישום לסיורים -החל מיום שלישי ,כ"ט בסיוון תשע"ט ,2.7.2019 ,באמצעות מוקד
ההזמנות של מרכז המבקרים.
בקשות לתיאום ביקור בכנסת יש להעביר בכתב ,באמצעות דוא"ל או פקס.
בבקשה יצוינו הפרטים האלה :סמל המוסד ,יישוב ,מספר טלפון ,גיל המשתתפים ,מספר
המשתתפים ,פרטי ראש הקבוצה (שם מלא ,מספר ת"ז ומספר טלפון נייד).
מוקד ההזמנות פועל בימי ראשון עד חמישי בשעות.15:00–09:00 :
פרטי המוקד :טל'  ,02-6753337פקס  ,02-6496589דוא"ל tours@knesset.gov.il
נבקש להדגיש כי לא די בשליחת הבקשה; בקשה לסיור מאושרת אך ורק לאחר קבלת אישור סופי
בכתב ממוקד ההזמנות של מרכז המבקרים.
תיאום אופי הפעילות :לאחר תיאום מועד הסיור עם מוקד ההזמנות ,מדריכי החינוך המיוחד בכנסת ייצרו קשר עם
המסגרת החינוכית לשיחה מקדימה ,לשם התאמה מיטבית של הסיור לתלמידים .בתי ספר המעוניינים לשלב בסיור
טקס לציון קבלת תעודות זהות ,יקבלו מידע בנושא זה הנחיות להתארגנות.
חומרי עזר :ערכת פעילות להכנת התלמידים לסיור ולעיבוד הרשמים בעקבות הסיור תישלח בדוא"ל עם תיאום
הסיור .אל בתי הספר המעוניינים לשלב טקס לציון קבלת תעודת זהות ,תישלח ערכת הכנה בנושא.
באחריות הצוות במסגרת החינוכית:
 להעביר מידע מדויק על תפקוד התלמידים (בעיקר בתחום ההתנהגותי ,הקוגניטיבי והמוטורי).
 להיות נוכחים במשך כל הסיור ולסייע בהכוונת התלמידים ובהקפדה על התנהגות נאותה.
 לדאוג להנפיק תעודות זהות ולהביאן לסיור (לקבוצות המתאמות טקס לציון קבלת תעודות זהות).
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נספח " – 3מתחברים לכנסת" :הפעלה של מדריכי הכנסת במסגרת החינוכית
קהל היעד :תלמידים באזורי הפריפריה ,תלמידים המתקשים בניידות ותלמידים הלומדים במרכזים החינוכיים
בבתי חולים ,במוסדות חינוך מיוחד מגיל גן חובה ועד החטיבה העליונה ,בכל רמות התפקוד.
מועדים :ימי שני ,על פי תיאום מראש ,מספר המקומות מוגבל.
היקף הפעילות :מסגרת חינוכית אחת בכל אחד מהתאריכים ,על פי תיאום מראש.
שתי קבוצות במקביל ,עד  15תלמידים בקבוצה.
שפת ההדרכה :עברית; לקבוצות דוברות ערבית מוצע להסתייע במתרגם מטעם צוות המסגרת
החינוכית.
תיאום מועד :יש לפנות לגב' דנה ברק ,רכזת פרויקטים במרכז המבקרים ; dbarak@knesset.gov.il
טלפון.02-6756681 :
תיאום אופי הפעילות :מדריכי החינוך המיוחד בכנסת ייצרו קשר עם המסגרת החינוכית לשיחה מקדימה לצורך
התאמה מיטבית של הפעילות.
חומרי עזר :מפרט פעילויות והנחיות בנוגע לציוד ,להתארגנות ולהכנת התלמידים יישלחו בדוא"ל עם תיאום
הפעילות.
באחריות הצוות במסגרת החינוכית:
 להעביר מידע מדויק על תפקוד התלמידים (בעיקר בתחום ההתנהגותי ,הקוגניטיבי והמוטורי);
 להכין את התלמידים לפעילות בהיבט התוכני וההתנהגותי;
 להכין חדרים וציוד על פי התיאום המוקדם;
 להיות נוכחים במשך כל הפעילות ולסייע בהכוונת התלמידים ובהקפדה על התנהגות נאותה.
הפעילות לא תתקיים ללא נוכחות רצופה של הצוות החינוכי.

