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 השתתפות תלמידים עם מוגבלות  -וץ לו חומ מוסד החינוכיהנגשת טיולים ופעילויות ב

 :מבוא .א
 

בעקרון  ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה  1" זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות
 ."השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות

 

ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל בלות, חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוג

באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות  תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים

  ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו. 

 –מימוש זכויות ומתן שירותים לאדם עם מוגבלות ייעשו 

 כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו;תוך הקפדה על  (1)

הנדרשות  במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, תוך ביצוע ההתאמות  (2)

 ;ין כאמור בחוק זהיבנסיבות הענ

  .1998-מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 
 

 מידע קבלת , משירות והנאה שימוש , בו מצאותוהת למקום, תנועה הגעה אפשרות" כ בחוק מוגדר נגישות המושג

 ובפעילויות בתכניות והשתתפות במתקניהם שימוש , אליהם בקשר או שירות או מקום במסגרת המופק או הניתן

  ".ובטיחותי עצמאי, מכובד,  שוויוני באופן והכול , בהם המתקיימות

 ('א 19 ףסעי,  1998  התשנ״ח ת,מוגבלו עם לאנשים זכויות שוויון )חוק

זכאי כל תלמיד עם מוגבלות, להתאמות נגישות אשר יאפשרו לו  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויותמתוקף 

מוסד החינוכי, ככל שאר התלמידים, באופן שוויוני, מכבד, בפעילויות החלק בכל למצות את יכולותיו, ללמוד ולקחת 

 (.2005, ותיקון לחוק, "פרק הנגישות" 1998עצמאי ובטיחותי )חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )לפיכך קבע שר החינוך תקנות העוסקות בהתאמות הנגישות הנדרשות 

, אותן יש ליישם עם היוודע על רישום תלמיד עם (2018 –)התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה(, התשע"ח 

 מוגבלות למוסד החינוכי. 

בכללם , וחינוךהמוסדות הלהנגשה פרטנית של  בנוגענוסחו תקנות ונקבעו נהלים הכוללים הוראות  ,החוקבמסגרת 

בעל מוסד חינוך יבטיח כי פעילות חינוכית מחוץ לבית הספר תהיה  )ב( " ייםחינוכ ותמוסדבהנגשת טיולים ופעילות חוץ 

נגישה בהתאם לצורכי התלמידים; בפעילות מהסוגים המפורטים להלן, תינתן עדיפות לפעילות כללית נגישה, ואולם 

 ניתן במקרים מיוחדים לקיים פעילות נפרדת ובלבד שהובטח קיומה של חלופה נגישה הולמת ומכבדת הפתוחה לכלל

התלמידים, שישתתפו בה תלמידים עם מוגבלות ותלמידים בלא מוגבלות; סוגי הפעילות כאמור: טיולים, פעילות 

כדי לאפשר נגישות וכל זאת , (בתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 14' )סעיף  ב ."ספורט ופעילות אתגרית. 

 .לתלמיד עם מוגבלות סבירה

                                                           
 ומפורט בסעיף ב' במסמך זה,  ""אדם עם מוגבלות 5פרק ב', פרשנות, סעיף , כפי שמוגדר בחוק  1

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/mishpati/HokShivion/Pages/HokShivion.aspx#19ah
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8050.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8050.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/1000_hokshivionzchuyotleanashimimmugbalut18.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8050.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm#Seif5
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 החוץ והטיולים. פעילויותב ההנגשותו סוגי ההתאמות ציג אתלההנוכחי  מטרת המסמך

תלמידים  משתתפים םבה ,חינוכיהמוסד בלצורך הנגשת טיולים ופעילויות חוץ  המנחיםבמסמך זה מוצגים העקרונות 

ית, חושית, זמוגבלות פי עקב ותוהנגשזקוקים להתאמות  בשל מוגבלות זמנית/ קבועה ובשל תפקודםאשר  ,עם מוגבלות

 התנהגותית, נפשית ורגשית.  ,בית, חברתיתיבריאותית,  קוגניט

 תלהתאמ 2מוסד חינוכיבחינוכיים לבניית תכנית שנתית הליכים וכן  ,הנגשה אפשרייםמה והתא סוגימפרט  מסמךה

 .לתלמידים עם מוגבלות חינוכיהמוסד בת חוץ יוטיולים ופעילווהנגשת 

המפורטות משלים את ההנחיות ו חברה ונוער נהלבמעם אגף של"ח וידיעת הארץ  ובתיאוםשיתוף ב נערך מסמך זה

 ואיננו בא להחליפו.  "2ספרית-טיולים ופעילות חוץ בית"ל "חוזר מנכב

 לחוק  וףבכפ "  גובש השתתפות תלמידים עם מוגבלות  -וץ לו חומ מוסד החינוכיהנגשת טיולים ופעילויות ב המסמך "

 התוכניתרט במטרה ב', וכמפ  "לחיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחית" משרד החינוךובהלימה למטרת 

 . חינוכי למוסד התכנון ומדריך 2016-2013 האסטרטגית

 

ההיסטורית  לנופיה ולמורשתה, החינוך מיועדים לעורר בקרב התלמיד את האהבה לארץ מערכתהמתקיימים בהטיולים "

 ."המתרחשת בעת הטיול והסיורבאמצעות היכרות ישירה וחווייתית 

עליו ו המוסד החינוכיחינוכי של -חלק בלתי נפרד מהמערך הלימודי הוא המוסד החינוכיתלי והטיול המתקיים מחוץ לכ"

 .המוסד החינוכילהוויה החינוכית, לאקלים ולתרבות של ו מוסד החינוכילתחומי הדעת הנלמדים בה זיקה ישירעל להיות ב

  .של הטיולוהעיבוד הסיכום , מעורבים בשלבי ההכנה, הביצועלהיות תלמידיו על ו המוסד החינוכימורי לפיכך על 

הטיול"  תרבות" של התלמיד. טיפוחלהתפתחותו האישית האתגרים שהסיור בשדה מזמן מחייבים התמודדות המסייעת 

 ,סביבההו טבעה שמירתו התבוננות, , תנועה, התמצאותבו שהייהוכגון התארגנות בשדה  ,מיומנויות והרגלים והקניית

אמצעי עם אתרי מורשת ואקטואליה -כ"מטייל עצמאי". המפגש הבלתי ביטחון יסייעו לטיפוח התלמידהו בטיחותהתרגול 

התרשמות ישירה ומעורבות רגשית. כך  כרות עם סוגיות ערכיות תוךיגונית מזמן לתלמיד ה-רבהחברה הישראלית ה ועם

 6".המוסד החינוכילתלמידים והדיון בהן יחזק את הרובד הערכי במערך החינוכי של  סוגיות אלה הופכות מובנות יותר

 סובלנות.לשותפות ולינוך  לשוויון, ח -מהווים הזדמנות לחינוך ערכי משמעותי  חינוכיהמוסד בטיולים ופעילות חוץ 

כלל  תוך השתתפות ,ךחינו ותמוסדבלהנגיש טיולים ופעילות חוץ  לבתי הספראפשר מאשר תקציב  מקצה משרד החינוך

מערכת החינוך תנגיש  את העשייה לכלל התלמידים עם מוגבלות, . לפעול בהתאם לתקנות החוק ונהליוו  ,התלמידים

יות, במשך שנת הלימודים ובפעילויות החופשות המתקיימות על ידי המסגרת החינוכית כגון: במגוון התוכניות והפעילו

פעילויות במסגרת סל תרבות, תכניות העשרה ותל"ן, סיורים לימודיים, שיעורי שחייה, טיולים, בתי הספר של החופש, 

בעת תכנון הטיולים והפעילויות ועוד. מסע ישראלי, גדנ"ע , של"ח , המסע לפולין, משלחות טקסים, מסיבות ואירועים, 

יערך , כדי לאפשר נגישות סבירה לתלמיד עם מוגבלות, תוך שמירה על מטרות ומהות הפעילות  המוסד החינוכי

 והטיולים. 

 

                                                           
 . כולל פעילות של"ח ,טיולים ו/או לסיורים לימודייםכל המתייחסת לופעילות חוץ הכוללת  של המוסד החינוכיתכנית שנתית  2

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/TochnitAstrategit2015.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/TochnitAstrategit2015.pdf
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 תחינוכיה סגרתהמשנתית של תכנית פעילות 

 
עם  למתן שוויון הזדמנויות לכלל התלמידים, לרבות תלמידיםיפעלו ם והצוותים החינוכיי מוסדות חינוכייםמנהלי 

 . או בגנים בבתי הספר לחינוך מיוחד או רגיל בבית ספרבכיתות חינוך מיוחד /  ם בכיתות הרגילותלומדיה מוגבלות,

חוץ ילות פעובטיולים עילויות המוסד החינוכי ובכלל זה בפ בכלערכו להשתתפותם של התלמידים יהמנהלים והצוותים י

 . מטרות הטיול כחוויה מלמדת ומאתגרת לכלל התלמידים מימושו

בראשות המנהל ובהובלת רכז   תיערך פירוט טיולים ופעילויות מונגשים, הכוללת, במוסד החינוכיתכנית הטיולים 

 החינוך רכז, צוות הכיתה תתפותבהשתתוכנן  תוך קיום שיח  , (6ספרית-בית חוץ ופעילות טיולים ראה: חוזר)הטיולים 

. שותפות יעוצייהצוות , צוות חינוך מיוחד וה3מורים מתחומי דעת שונים, מורים במקצועות כגון של"ח  ,החברתי

 מוגבלות.תלמידים עם של  שתתפותם פעילות  בהמשמעותית זו תאפשר גיבוש תכנית 

חוזר  ראה )אתרים ה ובשילוב  עיצוב מסלולי הסיוריםב, תאי הנוף שהסיורים יתקיימו בהם תבבחיר התכנית,בעת גיבוש 

 . המוגבלותרכיהם של התלמידים עם וצתפקודם ובהתחשב ביש ל( 6ל"מנכ

רכיהם של וגם תפקודם וצנהלים המפורטים בחוזר המוזכר לעיל, וה הנחיות ה לעבנוסף  ,יילקחו בחשבון בשלב התכנון

של  ןנחיצות את .  יש לבחוןלהשתתפותםהמתאימים  הפתרונות , וייבחנו נוכיחימוסד הלומדים במוגבלות תלמידים עם 

, ומהליווי  וכדהפיזיים, הטרמה, התנאים ה כגון ,שוניםההיבטים ל בהתאם   ,באופן מידתי התאמות והנגשותהתאמות ו

תית, התנהגותית, בית, חבריית, חושית, בריאותית,  קוגניטזפילתפקוד התלמיד ולמגבלה:  ,לאופי הפעילותבהתאם 

 נפשית ורגשית.

 .להורה עם מוגבלות גםאת הפעילות  שיהנגליש הכוללת גם השתתפות הורים  מוסד חינוכיבבעת תכנון פעילות חוץ 

 

 הערכות המסגרת החינוכי
 

לשנת הלימודים ובאחריותו של מנהל  המוסד החינוכייבוש תכנית הנגשת הטיולים והפעילויות מהווה חלק מהערכות ג
 .מסגרת החינוכיתה

המנהלים והצוותים ייערכו מבעוד מועד להשתתפותם של התלמידים בפעילויות המוסד החינוכי המתקיימות בו 
מותאם לצרכיהם ולתפקודם, תוך מימוש מטרות הפעילות כחוויה מלמדת לכלל התלמידים ניתן  באופןאו/ומחוצה לו,  
 התלמיד של ותפקודו צרכיו את בחשבון לקחת יש ההערכות בעת טיול או חוץ פעילות לתכנון עזר להטבלהיעזר בטבלה 

 .להשתתפות הנדרשות התאמות והנגשותה ואת, מוגבלות עם

 לתכנית בהתאם תלמיד לכל הנדרשות ההתאמות בדיקת לצורך חינוכיהמוסד ב ועדה יכנס החינוכית המסגרת מנהל
 רכז, בית הספר של הטיולים רכז, המוסד החינוכי מנהל את תכלול הוועדה. המתוכננים ץהחו והפעילויות הטיולים

 צרכי ולקביעת לבחינה  מוגבלות תחום מומחה לזמן מומלץ. ועוד השילוב רכז, התלמידים של הכיתות מחנכי, ב"זה
   .התלמיד

 לצורך  באזור המחוזיות הטיולים וועדות ראש ויושבי הרשותי גישותהנ מומחה, א"במתי תחום במומחית להיעזר ניתן
 .  מוגבלות עם תלמידים בעבור פעילות ובמגוון בטיולים נגישותיים פתרונות להתאמת היוועצות

 

                                                           
  .ל טיולים"בחוזר מנכ כפי שמצוין ,םיעליו הם אחראישמונגש הסיור האפשר תכנון בשיח ת מורים מקצועיים ומורי של"ח השתתפות 3
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 תלמידים עם מוגבלות -אוכלוסיית היעד .ב
 

קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר  לרבות ,ית, נפשית או שכליתזאדם עם לקות פי –פי החוק, "אדם עם מוגבלות" על 
 .בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים"

 תלמידים עם עם מוגבלות הם תלמידים עם אחת או יותר מהמוגבלויות האלה:

o מוגבלות פיזית 

o חרשות/ כבדות שמיעה 

o עיוורון/ לקות ראייה 

o   הפרעות נפשיות 

o פתחותיתמוגבלות שכלית הת 

o אוטיזם 

o תסמונות, מחלות נדירות, מצב בריאותי 

o לקויות למידה 

o מעוכבי התפתחות ושפה 

o משכל גבולי 

o  הפרעות התנהגות 

 

 סוגי הנגשה  ג. 
 

 התאמות והנגשותהו ההתאמותסוגי  וללמוד את  עם כל אחד מהתלמידים כרות יהקיים באחריות הצוות החינוכי ל

, קיום שיח שותפות ההורים והתלמידכוללת. השנתית הפעילות הטיולים והנית לקראת גיבוש תכ הנדרשות לכל תלמיד

 ערכות וגיבוש התכנית חיוניים ומשמעותיים.  יעמם ומעורבותם בשלבי הה

כגון בעת הדרכה,   ,אופי הפעילותעל פי  יש לבחון  את נחיצות ההנגשה למוגבלותו של התלמיד, לתפקודו ולצרכיו 

ספורט וחוויה, בפעילות ביקור במוזיאון, בסיור בשכונה, בפעילות אתגר, ב ,ות שדה ושטחפעילבמסלולי הליכה,  ב

 . ומהפעילות מים וכדב

 יעילותו, השפעותיו והשלכותיו. לעיודגש כי מחנך הכיתה אחראי על הובלת התהליך, על יישומו ועל קיום משוב  

 :טבלאות בשלוש ההתאמות פורטו 

 מערך התאמות לכלל התלמידים עם מוגבלות -1טבלה  .1

   בכפוף לנוהל הגשת בקשה לשנה"ל תשע"ט-ות שניתן לאשר התאמות והנגשות בהתאמה לסוג המוגבל -2טבלה  .2
  

באחריות שלהתערבויות ולפעולות חינוכיות  דוגמאותבטבלה  . מערך התאמות אפשריעל פי  להלן  הדגשים בעת התכנון

ל עם יכולותיו וצרכיו ש םכרותיה סמך עלו  ם לאופי הפעילות בהתא, נחיצותן באופן מידתיאת הצוות החינוכי לבחון 

  .תוך קיום שיח ושותפות עם ההורה והתלמיד,  מוגבלותהתלמיד עם ה
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 מערך ההתאמות לכלל התלמידים עם מוגבלות – 1טבלה 
 דוגמאותהפעילות וה התאמהה

 הטרמה
 

תקציר, סיור וירטואלי, תמונות, כגון אמצעים תוך שימוש ב ,לתוכן הפעילות בהתאמה הכנת התלמידים 
 .וכד' (תת"חתקשורת תומכת חלופית )דגמים, צמצום, פישוט לשוני, 

 סדר היום הצפוי ופרופיל הסיור )כפי שמצוין בחוזר הטיולים(.על מתן מידע 

כגון התארגנות, התמצאות, התבוננות ושמירת טבע  ,תכנית חינוכית הכוללת פיתוח כישורים והרגלים
 וסביבה, בטיחות וביטחון.

 .אתגרים וקשיים והצעות לפתרונות בכלל וכן להתמודדות עם מצבים בלתי מוכרים  על שיח עם התלמיד 
 .תרפיהשיעור גם במסגרת את השיח אפשר לשלב 

 .ערכי בשעות המחנך-הכנה וסיכום בדגש חברתי

ובכללם תלמידים עם מוגבלות,  ,ים לתלמידיםחלוקת תפקיד -"לכל תלמיד תפקיד"  1  שיעורי הכנה לפעילות
 והכנת התלמיד למילוי התפקיד.

 בהם חלו שינויים בסדר היום שתוכנן.שבפרט במקרים  ,כתיווך ומעברבמהלך הפעילות הטרמה גם 

 תזונה 

  .גמישות והתאמה בשעת הארוחה

 .ערכות לתזונה מותאמתיה

שקע עבור תלמיד שניזון   ,ד עם  רגישות קיצונית לריחותכגון עבור תלמי ,מקום ארוחה מתאיםהסדרת  
 .ומהדבאופן מלאכותי וכ

מתן טיפול 
 תרופתי

 .מתן טיפול תרופתי בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל

 טיפול פולשני
לתלמידים 
במסגרות 

 חינוך מיוחד

כאים לטיפול הז תלמידים המשתתפים בפעילות ובטיולים, ישנם במסגרות החינוך המיוחד בקרב תלמידים 
 בכפיפות להיערך להשתתפות התלמיד בפעילות, פולשני על ידי אחות  בשגרת הלימודים. באחריות המסגרת 

להודיע על מועד הפעילות/הטיול לזכיין נותן השירות  לפחות חודשיים לפני מועד לאישורים רפואיים, ו
 .ייש לתכנן ולהיערך במהלך הפעילות לביצוע הטיפול הפולשנ. הפעילות

התאמה 
בחירת מקום ו

ללא  לתלמיד
הפרדה 

מהקבוצה 
הוא אליה ש

 משתייך ככל 
 שאפשר

, מקומו נסיעההבמהלך מתאים ישיבה היום, כגון מקום  במהלךשל כל תלמיד התאמת מקומו ל ערכותיה
 קשבקשיים ב , כגוןצרכיובהתחשבות ביכולותיו ותוך   ומה,לינה וכדהמקום  , הסדרתבמהלך הפעילות

המחשות המוצגות, הצורך בקשר ובקרבה ב הסדרת מקום ישיבה מתאים לצפייה , תמיכה חברתית, ריכוזו
 .ומהוכד מוכר של איש צוות

 .מיקום שקטבבחינת הצורך  

 .לזווית הראייה הנדרשת לתלמיד בהתאם תיעשה  יהיתלמיד עם לקות ראלבחירת מקום למהלך פעילות 

דובר העיקרי, ובזווית המאפשרת ראיית פני ההמורה/ רוב  אל ק במרחק תלמיד עם לקות שמיעההושבת 
 המורה.

בתיאום  המקום ישיבת הסייעת/המלווה ותפקידהתאמת  –בהם לתלמיד יש סייעת אישית/ליווי שבמקרים 
 .טיפולי-עם הצוות החינוכי

בחירת חדר 
ללא   ללינה

הפרדה 
מהקבוצה 

 אליהש
 התלמיד

 משתייך ככל 
 שאפשר

 .ומהלצוות/סייע/מלווה, עם מי מחבריו וכד ה בסמיכותהסדרת לינ 

היערכות מותאמת. לעתים יש  להסדירהצוות החינוכי אחראי  -יתזלתלמיד עם מוגבלות פיתיאום לינה 
 . 4לחדרים מונגשיםבעוד מועד מלפנות בבקשה  או להיערך לחדרים בקומת קרקע 

נגש עם אמצעי התראה חזותי לחירום ואספקת ערכת חדר מו  -לתלמיד עם לקות שמיעהבחירת מקום לינה 
 .עזר לשמיעה

 .התאמת תכנים לרמות תפקוד שונות

                                                           
 מוגבלות ,  הנמצאת תחת חסות משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, ישנם חדרים מונגשים המאפשרים לתלמידים עם א"אנ של הנוער באכסניות 4

 .ללון עם חבריהם לכיתה

file:///F:/אגף%20לחינוך%20מיוחד/2חינוך%20בלתי%20פורמלי/שלח%20וטיולים/iyha.org.il/Index.asp%3fCategoryID=89&ArticleID=87
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 דוגמאותהפעילות וה התאמהה
במהלך 

ההכנה 

לקראת 

הטיול  

ובמהלך 

  רכהדהה

הפעילות ו

 ובסיכומה

הנגיש את ל אפשר על פי הצורך. מחשות מותאמות וה ירת התכנים, דילול, צמצוםקביעת סדר עדיפויות בבח
 חינוכי של ביה"ס.הצוות השיתוף פעולה עם  תוך ,התכנים מראש

 .חברתיים היבטיםגון  הכנה לחיים, הוספת תכנים ויעדים, כ

שימוש במגוון המחשות ועזרים במהלך ההדרכה ובעת הדגמת תופעות, נושאים ומושגים, כגון שימוש באודיו, 
 .הקראה, סיור וירטואלי, שימוש במחשב

 .ומהמה וכדמה של כתבי חידה, דפי משיהתא
 צורך בצבעים ניגודיים, גודל גופן.בחינת ה  ,הנגשה חזותית של החומר

 .שימוש בתת"ח )תקשורת תומכת חליפית(
 .הקראת המשימות  במהלך הפעילות

 .קשבההתאמה לרמת 

 .משך הדרכה מותאם

בחירת 

 אתרים 

טקסט מוקרן, או  עם מערכות הגברה ותמלולמונגשים, אולמות  כגון אולמות  ,לפעילות בחירת מקומות
בחירת מסלול מונגש, ניתן להיעזר מאתרי מידע שונים  .מוזיאונים עם מידע חזותי, סרטים עם כתוביות

 למסלולים ואתרים מונגשים.

 נגישות ישראל -אתר,            מחוז מרכז -של"ח עם חיוך מיוחד
 :הצוות החינוכי יוודא  5פעילות מים

 הסרת המכשיר ושמירה כנדרש. –תלמיד עם מכשירים רפואיים/ אחרים  -
מכשיר,  מסיר אותו בבטחה,  והמכשיר שמור כנדרש השנדרש להסיר את  מיעהתלמיד עם מכשיר/מעבד ש -

 במקום יבש.
 .השמיעה/ מכשיר  ל ליווי ועל תיווך מותאם לתלמיד המשתתף בפעילות ללא  מכשירע יש להקפיד

 

 6פיצול מסלול

פעילויות ומסלולים משמעותיים  כמה הצוות החינוכי  יסדיר לבחור מסלול מונגש,  אי אפשר בהםשבמקרים 

  .פעילויות המוצעותטיול ויגבש קבוצות לכל אחת מהה את מותאמים לכלל התלמידים. הצוות החינוכי יפצלה

  פעילות. כלל התלמידים ישובצו בקבוצות באופן מותאם לפעילות ולמטרותיה.מ אין לבודד תלמיד 

גמישות 

)במידת 

 האפשר(

 .ובהשגחה בסמיכות לקבוצה מתן זמן להימצאות במקום מותאם/מופרד/מעט מרוחק, הנמצא 

 התלמיד ויכולותיו.רכי ועל פי ציהיה משך ההשתתפות בפעילות  במהלך היום 

תיווך איש 

 צוות

 תיווך מותאם במהלך הפעילות תוך שמירה על כבוד התלמיד.

הדרכה של 

הצוות   לבעלי 

התפקידים 

הרלוונטיים 

תוך שמירה 

על כבודם 

ופרטיותם של 

 התלמידים

את שאיננו מלמד צוות החינוכי ל הדרכה  

 בשגרה התלמיד 

תלמיד בשלבי ל התאמות הנדרשות ה על פי קרונות מנחים ע

 ההכנה, במהלך  הפעילות ובסיכומה

נותני שירותי הדרכה מקצועית ל הדרכה
 במהלך הפעילות

במהלך  ועל פי הצורך גם  מבעוד מועד ההדרכה תתקיים 

 הפעילות.

                                                           
חוזר  להנחיותבהתאם  וכן ספרית-בית חוץ ופעילות טיולים, 2016במרץ  02)ב(, כ"ב באדר א' התשע"ו, 7תשעו/ת בחוזר מנכ''ל בהתאם להנחיו 5

הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד  –ספריות -בית-פעילויות חוץ (,ב)4/עה הקבע הוראות בחוזר 5.1-56 סעיףמנכ"ל 

  החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים.

  .יש למנות אחראי טיול לכל אחת מהקבוצות  אם המסלול יפוצל  6

http://web22105.wixsite.com/2016
https://www.aisrael.org/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-2/HoraotKeva/H-2016-7-2-6-2-33.htm
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 דוגמאותהפעילות וה התאמהה
כניסה 

לאתר עבור 

מלווה 

לתלמיד עם 

 מוגבלות

ל פי חוק ותקנות חוק . הכניסה לגנים הלאומיים רשות הטבע והגנים הינה רשות ממלכתית הפועלת ע

 הינה כנגד תשלום אגרת כניסה.  ושמורות הטבע

 נכנס לתוקף חוק התאמות נגישות לשירות בהובלת משרד המשפטים. 1.7.2014החל מתאריך 

 " :פטור מתשלום למלווה בלבד"  בתקנות החוק נכתב:

דם עם מוגבלות תשלום בעד הכניסה למקום ציבורי "אחראי למתן שירות ציבורי , לא יגבה ממלווה של א

בכפוף למפורט להלן ורשאי האחראי לדרוש מהאדם עם המוגבלות הצגת תעודת   והנאה מן השירות הניתן בו

  .נכה תקפה המציינת את זכאותו לכך"

ידים לתלמ 5ל  1במסגרת טיולים של מערכת החינוך פועלת הרשות ומקלה על כניסת מלוים על פי יחס של 

לפנות  המוסד החינוכימבמידה וישנה חריגה ממסגרת זו על מארגן הסיור  הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד.

  מראש בצורה מסודרת עם הסבר מפורט על הסיבה בגינה נדרש יחס אחר.

  rg.ileshed@npa.o: מייל 5014836-02יש לפנות לעמנואל אשד טל 
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 :רכיבים המתוקצבים -מוגבלות הבהתאמה למאפייני  התאמות והנגשותסוגי ד. 
 

סוגי הנגשה אפשריים נוספים, שחלקם  על ידע מלהלן  ,לעיל שפורטו ולדוגמאות כפי  התאמות האפשרייםהבנוסף לסוגי 

  (.ריונים באתר ראה קישורמסמך הקריטבגם שת בקשה לתקצוב מפורט אופן הג) כרוכים בעלות כספית
 

 

 יבחן מידת הצורך של כל אחד מסוגי ההנגשה. ההחלטה תנדרשת, חוות דעת מקצועית  פי עלו  בין מקצועיצוות בישיבת 

 לאופי הפעילות המתוכננתולרמת תפקודו של התלמיד    ,תתקבל באופן מידתי בהתאם למוגבלות

 

 :הסעה מונגשת .1
 

נסיעה ל להשתלב יחד עם חבריהם לכיתה   ית קשהזים עם מוגבלות פימאפשר לתלמיד  - אוטובוס מונגש .א
 , המהווה הזדמנות לחוויות משמעותיות לכלל התלמידים.משותפת

ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם  ,1998 –בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  
, כפי שמפורסמות באתר נציבות שוויון זכויות  2012 -גמוגבלות )נגישות רכב להשכרה ואוטובוסים(, תשע"

מחיר בוהוא יושכר   ,אין לדרוש תשלום נוסף עבור אוטובוס מיוחד ,מרכז המידע לנגישות, לאנשים עם מוגבלות
 של אוטובוס רגיל.

באמצעות   לפנות לנציבות יש את השירות באופן ההולם את  התקנות,   מספקת חברת האוטובוסים לא  אם 
הקישור שלהלן: 

http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/Pages/ContactUs.a
spx      

 .justice.gov.iliritsha@ דוא"ל מצעות אוב

 

 משרדללפנות   מומלץ לנציבות ועדכונם  הפניי בנוסף על אוטובוס מונגש במחיר רגיל,  לקבל  כאשר אי אפשר
באוטובוס   םתלמידיה ה שלהסעהליום פעילות, למימון ההפרש בין עלות  ₪ 1,500סך ב למתן תמיכה  החינוך

 .לבין עלות ההסעה באוטובוס מונגש רגיל

 

מגוון פעילויות אשר מתקיימות ביעדים במרחק הליכה  כולל של המוסד החינוכיפעילות חוץ  - טניתהסעה פר .ב
עם קשיים בהליכה  פיזית מוגבלות עם  יםתלמיד, ואינן מצריכות הסעה לכלל התלמידים.   ישנם ממנו

יעד בו הגיע לל להם מרחקים אלה. הסעה פרטנית עשוייה לאפשרלהתנייד  יםיכול ם אינאשר  ממושכת
 . חלקבה לקחת ומתקיימת הפעילות 

השתתפות במימון תקצוב הסעה פרטנית למקום הפעילות. פעילויות הגיש בקשה לאפשרות ל במקרה זה, יש
ח, סיורים "במסגרת סל תרבות, שיעורי שחייה, סיורי שלהצגות ומופעים  :כדוגמת עבורן ניתן להגיש בקשה

 . 'וכד חווה חקלאית, אך בקרבתו חינוכיהמוסד לחוץ מ

 

עם מגבלות תנועה,  לתלמידיםמאפשר להשכיר כלי ה אפשר   - 7ת תלמיד עם לקות מוטוריתוכלי להשתתפ -נגישון .2

ש"ח  1500מתקצב כלי זה בעלות של  משרד החינוך  תה. ילטייל בדרכים לא סלולות ולהצטרף לטיול עם חבריהם לכ

ליווי  -וות את הפעילות/ טיול יפעלו בהתאם לתקנון שירות עובדי הוראה מלווים המתנדבים לל .ליום טיול

אמצעי לשילוב  -נגישוןהנחיות לשימוש ולהזמנת הנגישון להלן קישור:   .ראה קישורביטוח מתנדבים  -תלמידים

 .תלמידים עם מוגבלות פיזית בטיולים ובפעילויות

 

( ניידת משמעותית להשתלבותו של תלמיד עם חרשות/ כבדות שמיעה, הן FMמערכת הגברה )  -מערכת  הגברה .3

להיערך באופן מיטבי למתן  כדי לכל התלמידים.   קוליים הדרכה או  מידע ניתנים  כאשר במהלך הנסיעה והן  

                                                           
 טרה זו. יש לוודא כי לחברה הכרה ואישור  ממשרד החינוך. ישנן חברות שונות שבאמצעותן  אפשר לשכור כלי למ 7

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A5.pdf
http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/TchumeiNegishutNosafim/NegishutTachbura/Pages/NegishutOtobusimVetiuliyotBsheruteiHasaot.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/Pages/ContactUs.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/Pages/ContactUs.aspx
mailto:iritsha@justice.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/perek1A/Livuy/betuchmit.htm
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/trip3.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/trip3.pdf
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מועדי  מראש על לתלמידים עם לקות שמיעה,  ולעדכנם הטיפוליים פנות בקשה להשאלה למרכזים המענה זה, יש ל

 .השירות  אינו  כרוך  בתשלום .הקוליות התומכות תומערכה יידרשו בהם שהפעילות 

 .רבידיות(  אפשר לבחון שילוב סוגי הנגשהויד תחלואה נלווית )קומאם לתלמ  *

 מהמרכזים המחוזיים לתלמידים כבדי שמיעה וחרשיםיש לפנות לקבלת הציוד בהשאלה 

 

  8חינוכיהמוסד השל ליווי תלמיד בטיולים ובפעילות חוץ  .4
 

 ד עם מוגבלות משמעותית בפרט, כרוכים בשינויים ואתגרים בכלל ולתלמי חינוכיהמוסד השל טיולים ופעילות חוץ 

 לעתים התערבות חינוכית נוספת. ומחייבים
 

כיתתי  מיטבי  בשגרה יאפשר גם לתלמיד עם מוגבלות ללמוד ולקחת חלק בכל הפעילויות ככל שאר התלמידים,  אקלים

במסגרת  הולהתאמתהפעילות יש להיערך להנגשת  )כפי שמצוין בחוק(. באופן שוויוני, מכבד, עצמאי ובטיחותי

  . וסד החינוכישל המהמשאבים 

 : 2מתקיים הלכה למעשה חינוך ערכי משמעותי לכלל התלמידים, כפי שמודגש גם ביעדי התכנית בחוזר הטיולים   כך

 יעדים בתחום הערכי

 חינוך חברתי: חיזוק המעורבות החברתית והכרת המאחד והמייחד את הפרט בחברה. 
 

 חברתי-יעדים בתחום האישי 

 חיזוק הסובלנות והעזרה ההדדית בין התלמידים 

 גיבוש חברתי של הכיתה והשכבה 

 העצמה אישית תוך היענות לשונות בין התלמידים 

 טיפוח מנהיגות אצל התלמידים 

 רכישת מיומנויות של מטייל עצמאי." 

 

ורק אם יימצא כי מוגבלותו של התלמיד, אך  נו, ייבחחינוכימוסד של חוץ פעילות טיולים ובמהלך לתלמיד סיוע וליווי 

 תפקודו, צרכיו ואופי הפעילות מחייבים זאת. 

בטיולים ובפעילות החוץ של תלמיד עם מוגבלות אופי הפעילות עלול לפגום בבריאותו, בביטחונו או בהשתתפותו   אם 

 .חינוכיהמוסד המערך  במסגרת  את הליווי הצוות החינוכי יסדיר  .אם לא ייעזר במלווה חינוכיהמוסד ב

 השתלבותו של התלמיד בפעילות.בהשתתפותו ובהליווי עלול לפגום  לעתים יש להביא בחשבון במכלול השיקולים כי 

 

 

במידה והצורך בליווי הינו בשל בעיות התנהגות מתמשכות, ההחלטה על סוג הליווי והשתתפותו של התלמיד בפעילות/ 

-בית-טיולים ופעילויות ל"חוזר מנכ  בהתאם להנחיות מוסד החינוכיהחינוכי ב טיול תהייה החלטה מקצועית של הצוות

התניית ההשתתפות של  7.3סעיף   , היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים –ספריות במערכת החינוך 

  .תבעיות התנהגות מתמשכו שיש לו תלמיד מאתגר

למידי הכיתה, חלה על מחנך על כל תמו תלמיד, כהבפעילות עם מלווה, האחריות הכוללת על  משתתף התלמיד כאשר

 הכיתה.

                                                           
 מסמך זה לא כולל הנחיות ליווי במסע לפולין. במקרים אלה יש לפנות בהתאם להנחיות שפורסמו בנושא. - ליווי במסע לפולין 8

https://sites.google.com/a/lakash.tzafonet.org.il/main/mmmmmmm
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=69
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=69
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תי ספר בבלכיתות , רגיל  בבית ספר לחינוךמיוחד  , לכיתות חינוךלתמיכה מסוג סייע/תלתלמידים הזכאים בשגרה * 

ועל פי תנאי העסקתה על ידי  כחלק מתפקידי הסייע/תיינתן מענה לליווי בטיול ולגנים לחינוך מיוחד,  לחינוך מיוחד

 . 9(2011ביוני  01)א(, כ"ח באייר התשע"א, 10מנכ"ל  תשעא/הרשות, בהתאם לחוזר 

 

 10למלווהוכלכלה  תקצוב לינה .5
 

 :לסייע האישי המלווהת בבקשה לתקצוב לינה לפנו יש לינה יול השנתי כוללבהם הטשבמקרים  

 תלמיד אשר זכאי לסייע בשגרת הלימודיםל 

 ותתלמיד אשר אושר לו ליווי לטיול / לפעילל 

  בכיתת חינוך מיוחדליווי תגבור.  

 כלל הצוות החינוכי. לכפי שנעשה  בית הספרמומן ע"י ות חושב בתכנון הטיול ת חינוך מיוחדסייע בכיתות ללינה  עלות 

 

 השתלבות של צעירים עם מוגבלות במסע לפולין: .6
 

 2013לתלמידים עם מוגבלות, החל משנת ובאופן מותאם   בנוסף להיערכות הפדגוגית המתקיימת בבתי הספר בכלל,

משרד החינוך מסייע בליווי מותאם הנדרש לעיתים להשתלבותם של תלמידים עם מוגבלות )"השתתפות תלמידים עם 

 להמשך קריאה... .(2013מוגבלות במשלחות נוער לפולין כשיאו של תהליך חינוכי לימודי", ספטמבר 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  2.2.12,  2.2.10 סעיפים -הסייעת  תפקיד 2 בסעיף שמפורט כפי 9

 (א"אנ עם בדיקה על בהתבסס) ללילה ₪ 145 סך על חושב להלנה תקצוב 10

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2011-10-1-1-2-39.htm
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/informal/Pages/journey_to_poland.aspx
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  לנוהל הגשת בקשה לשנה"ל תשע"טבכפוף -ר שבהתאמה לסוג המוגבלות שניתן לאהתאמות והנגשות  – 2טבלה 

 

 

                                                           
 בהתבסס על בדיקה עם אנ"א 11

 
 

 סוג ההנגשה

  חוות דעת נדרשת

מוגבלות פיזית,  תסמונות, מחלות 

 מצב בריאותי מיוחדות, 
 שאר המוגבלויות

 תקרת ההשתתפות מצד המשרד 

מומחה תחום לקות / פיזיותרפיסט  הסעה מונגשת א.  

 ו/או מרפאה בעיסוק

X  

 לא רלבנטי

 ליום  ₪ 1,500עד 

מומחה תחום לקות / פיזיותרפיסט  נגישון ב.  
 ו/או מרפאה בעיסוק

X 

 לא רלבנטי

 ליום ₪ 1,500עד 

תקצוב לינה וכלכלה  ג.  
למלווה אישי 

לתלמיד במקרים 
שבהם הטיול/ 

 הפעילות כוללת לינה

  ,תלמידים עם מוגבלות אשר זכאים לסייע/ת בשגרת הלימודים 

  אשר אושר להם ליווי לפעילות/ טיול,לתלמידים עם מוגבלות 

 .סיוע תגבור בכיתת חינוך מיוחד עבור הפעילות 

עלות  -א. בסייע/ת לכיתת חנ"מ 
הלינה תחושב בתכנון הטיול 

החינוכי  בית הספרותמומן ע"י 
כפי שנעשה עבור כלל הצוות 

 החינוכי.

 145עד  -ב. מלווה אישי לתלמיד  
 11ללילה. ₪

חו"ד של מומחה תחום לקות /  –את הבקשה בצירוף יש להגיש  מלווה אישי ד. 
 פיזיותרפיסט ו/או מרפאה בעיסוק

ללא תמיכה מסוג עבור תלמידים עם מוגבלות קבועה או זמנית 
 , ההנגשה הנה עבור תלמידים:סייע/ת בשגרה

  ,מוגבלות פיזית 

  ,עיוורון/ לקות ראייה 

  ,הפרעות נפשיות 

 וסיעודי, קשה  -בינוני -מוגבלות שכלית התפתחותית קל 

  ,אוטיזם 

  ,תסמונות 

  ,מחלות נדירות 

 התאמותאו מצב בריאותי אחר שבגינו התלמיד זקוק לאחת מה 
 המפורטות.  והנגשות

* ניתן להגיש בקשה להשתתפות במימון בהתייחס לתלמידים עם 
מוגבלות אשר התמיכה מסוג סייע/ת המוקצית בשגרה אינה 

 נות. נותנת כיסוי לשעות הפעילות המתוכנ

  -אין השתתפות  

באחריות הבעלות על המוסד 
 החינוכי.  

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A5.pdf

