
 

בטיולים פיזית עם מוגבלות תלמידים  לשילוב אמצעי -נגישון 

  ובפעילויות 

  רקע .1

במסעות חינוכיים,  פיזיתהשתלבותם של ילדים עם מוגבלות מחויבת להחינוך מערכת  .1.1

חוץ בית ספרית ובימי שיא בשטח, המתקיימים באופן שוטף כחלק  יותפעילומגוון ב

עם   ם של ילדיםזכות בתנועות הנוערמתכנית הלימודים השנתית בבית הספר או 

השטח החינוכית,  תלהשתתף ביחד עם שאר חבריהם וליהנות מחוויו פיזיתמוגבלות 

 .הערכית והחברתית

ילדים ובני נוער עם מוגבלויות פיזיות המתקשים בהליכה תלמידים,  -אוכלוסיית יעד .1.2

 .או זמני סאות גלגלים באופן קבועיבכ םהמתניידיאו  באופן עצמאי ולמרחק רב

להשתלב בפעילות שטח  מוגבלות פיסיתעם המסייע לאנשים אמצעי הינו נגישון ה .1.3

 .תות חוץ בית ספרייופעילובמגוון טיול ו ךבמהל

 הגדרות  .2
, בין אם במסלול בשטח או מסלול רגלית מרובההליכה  ,פעילות אתגרית -טיול רגלי .2.1

מטרות  ה, או בעלפנאי  והנא עירוני, מסומן או לאו. טיול יכול להיות באוריינטציה של

 ימי טיול יכולים להיות מחוברים ברצף.חינוכיות בתוך רצף פעילויות. 

 נעשיתהפעלת הנגישון  . פיזית מוגבלות תלמיד עם העליו יושב אמצעי ניידות  –נגישון .2.2

בהתאם להמלצותיו בכתב ע"י מלווים ובהנחית צוות מיומן להפעלתו. ההפעלה הינה 

המטיב להכיר את יכולותיו של התלמיד עם המוגבלות   ,של המתי"א מומחה תחוםשל 

בכתב לרכז הטיולים ולמחנך הכיתה בה לומד התלמיד,  יימסרוההמלצות  הפיזית

  .בכפוף לאישורים הנדרשים (רפואי והורים)

יש להיוועץ עם מומחה . בנגישון ניתן לבחון שימושטיול רגלי, ב - נגישוןטיול עם  .2.3

הסכמת בו מכיר את התלמידה ובהתאם לאישור הרופא המטפל התחום במתי"א,

 .(טופס החתמת הורים/ תלמיד מצורף בנספחים) אפוטרופוס /התלמיד והוריו

יש להיוועץ עם נותן  נגישוןוהשימוש בבחירת המסלול בניהול הסיכונים ליש להדגיש כי 

 השירות ממנו הושכר הנגישון. 

פעילות בה נדרשת הליכה רגלית כולל שטח בנוי אורבאני.  – פריתסחוץ בית  פעילות .2.4

 שהתלמיד מסוגל ללכת. םהפונקציונאלייהמרחק לפעילות גדולה מהמרחקים 

ה /מומחה תחום מוגבלות פיזית הינו מרפא -מוגבלות פיזית במתי"א - תחום מומחה .2.5

א, מכיר את התלמיד ומלווה "שמונה ע"י מנהל המתי ית/בעיסוק או פיזיותרפיסט

מקצועית את הצוותים המשלבים בבית הספר במהלך שנת הלימודים בו מתבצעים 

 .תות החוץ בית ספרייוהפעילו ו/אוהטיול 

  



 טבלת היערכות .3

בית -טבלה זו מיועדת לסייע לאחראי על הפעילות להתכונן בשיטתיות לפעילות החוץ
ההתכוננות לפעילות יש לקרוא היטב את הטבלה ספרית המתוכננת. כדי להשלים את 

 יחד עם ההנחיות הספציפיות המפורטות אחריה.

 הנושאים לבדיקה מס'

  ספרית -בית-חוץתיק פעילות   .א
 לפחות את אלה: שיכלולפעילות התיערך על פי המפורט בתיק  ספרית-בית-החוץפעילות ה

 עילות ומטרתהתיאור הפ א.
הכוללים דרישות  למלווים, למדריכים ולבעלי תפקידים אחריםתדריכים כתובים לסגל,  ב.

 בטיחות ספציפיות
 לתלמידיםתדריכים כתובים  ג.
 דרכי תקשורת ודיווח ד.
  ריכוז האישורים המחייבים ה.
ם, מלווים , מורים, מדריכים, מלווים אחריתלמידיםמשתתפים (רשימה מסווגת של ה ו.

  רפואיים)
(ובכלל זה מספרי טלפון לשעת  חירום, לעזרה ראשונה ולפינוילמצבי הוראות היערכות  ז.

 חירום).
 אישורים  .ב

 כנדרש. ותותנה בקבלת אישור הלשכה לתיאום טיולים  עםפעילות תתואם ה א.
 רשותהם באזור המסלול: קב"ט יעם הגורמים הרלוונטי בנוסף יש לתאם את הפעילות ב.

 .הנחיות האישור הביטחוני, על פי צבאוהמשטרה הרב"ש, ה, המקומית
תלמידים הנישאים והכולל התלמידים , עם נגישון  בפעילותכלל התלמידים השתתפות  .ג

המאשר כי  בהמצאת אישור חתום על ידי ההורים/אפוטרופוס מותנית נגישוןמפעילים ה
וכן בחתימת ההורים ומאפשר את השתתפותו בפעילות תקין של התלמיד מצב בריאותו 

  .באמצעות הנגישון בפעילותעל הסכמתם להשתתפות והתלמיד 
 מותנה בהמצאת אישור רופא מטפל, ובהיוועצות עם מומחה התחום במתי"א .ד

 התלמידים המשתתפים  .ה
 .נגישוןרשאים להשתתף בטיול באמצעות פיזית עם מוגבלות כלל התלמידים 

 מסירת מידע בכתב ותדריכים  .ו
 בכתב.תדריכים  יש למסור לסגל א.
 לסגל תדריכים לפני היציאה לפעילות ובמהלכה. לערוך יש ב.
 לפני היציאה לפעילות ולמתנדבים/לתלמידיםתדריכים יש להעביר  ג.
תמצית  למסור להם אתתדריך לפני תחילת הפעילות ו ולמתנדבים/יש לערוך לתלמידים ד.

 הבטיחותי.מידע ה
 המדריכיםמלווים וה  .ז

 המלווים א.
 .להלןראה פירוט  
 המלווים של כל קבוצה יקיימו מפקדים על פי שמות במועדים אלה לפחות: 

 לפני היציאה לפעילות 
   כל הפסקה במהלך לאחר 
 הגעה למקום הפעילות ולפני תחילתהעם ה 
 .בסיום הפעילות 

 המדריכים ב.
 .להלןראה פירוט  

 נגישון בטיחות בנסיעה   .ח
 המחייבות.התנהגות הבהנחיות  יש לתדרך את התלמידים א.
  העצירה.בנוגע לציר התנועה ולמקומות  המלוויםיש לתדרך את  ב.
  ומאחור).הנגישון (בקדמת  נגישוןוים בכל מלושל  םנוכחות יש לוודא את ג.
 .השימוש בנגישוןחגירת חגורות בטיחות במהלך  יש לוודא ד.

 עזרה ראשונה והצלה  .ט
 .טיולים לתיאום והלשכה טיולים"ל מנכ חוזר להנחיות בהתאם יהיה הרפואי הליווי

 אירועים חריגים  .י
 יש לעצור את הפעילות ולוודא שאנשים נוספים אינם עלולים להיפגע. .א
 יש לפנות לחדר המצב לטיולים ולבקשו להזעיק יחידת חילוץ. במקרה הצורך .ב
על כל אירוע ביטחוני או בטיחותי ועל כל אירוע שנעשה בו פינוי רפואי לבית חולים יועבר  .ג

 שייך אליה. שהתלמידדיווח מיידי למנהל מוסד החינוך או לתנועת הנוער 
 



 הנחיות מפורטות .4

 , מלוויםנגישוןפעיל מ  החברה המספקת, –בעלי תפקידים  .4.1
אחראית לבחון ולייעץ למנהל   נגישוןאת ה החברה המספקת - החברה המספקת .4.1.1

בית הספר/למי מטעמו / מנהל הבטיחות ברשות / גורם מזמין, אודות ההתאמה 

למסלול, והתאמתו לצרכי התלמיד עם המוגבלות. במידת  בנגישוןשל השימוש 

 הצורך תקיים החברה המספקת, טיול הכנה מקדים במסלול.
 אמצעיה המספקת את המפעיל הינו בעל תפקיד מטעם החבר – נגישוןמפעיל  .4.1.2

למקום הטיול ולהחזרתו,  הנגישוןהמפעיל אחראי על הובלת  .נגישוןהנשיאה 

טרם הטיול, מעבר על ניהול הסיכונים וצירי הפינוי טרם  הנגישוןבדיקת תקינות 

במהלך הטיול טיפול  הנגישוןהטיול, הסמכת מלווים במידת הצורך, הפעלת 

 המפעיל טיול הכנה מקדים במסלול.בתקלות בשטח. במידת הצורך יקיים 
לפני הפעילות, לחוות  יהייעודיתנסה בנגישון ית זהפיהתלמיד עם המוגבלות  .4.1.3

 ולתת משוב לצרכיו.
במהלך הטיול.  הנגישוןומעלה, שתפקידו נשיאת  16מלווה בטיול מגיל  –מלווה .4.1.4

במקרים בהם המלווים הינם תלמידים, הדבר מותנה באישור הורים וטופס 

מלווים ליום טיול. המלווה יכול להיות,  3-5דרושים  נגישוןלכל ריאות. הצהרת ב

יוכשרו ומתנדב ובתנאי שצוות ביה"ס, תלמיד בביה"ס מכיתות י' ומעלה, 

לתפקיד זה טרם הטיול. שיקול הדעת בהתאמת המלווים לטיול הינו באחריות 

תוך היוועצות עם המפעיל  או מנהל בטיחות ברשות הבית ספרי אחראי הטיול 

 . מטעם החברה המספקת

 

 הסמכות נדרשות .4.2
הינה באחריות החברה המספקת את  הנגישוןהסמכת מפעיל  –הסמכת מפעיל .4.2.1

למסלול ולצרכי התלמיד, תפעול תקלות,  הנגישוןהתאמת בחינת וכוללת  אמצעיה

יש להבהיר כי המפעיל אחראי אך ורק על  בשטח וכד'.הנגישון היכרות עם יכולות 

  , ואינו משמש כמדריך טיולים.הפעלת הנגישון
אורכת על ידי המפעיל מטעם החברה המספקת הסמכת מלווה  –הסמכת מלווה  .4.2.2

ואופן הפעלתו תוך התנסות בהפעלתו עם – הנגישון כשעה וכוללת היכרות עם

מהלך ההסמכה תרגול בנוסף מתבצע למלווים ב .הפיזיתהתלמיד עם המוגבלות 

 של מקרים ותגובות אפשריים. ניתן לקיים את ההסמכה גם בבוקר הטיול.
ועל בית הספר לוודא  הנגישוןמלווים הינה של מפעיל להסמכת אחריות ה .4.2.3

 רש.דלתלמיד ולמסלול בוצעו כנההתאמות ש

 

 תלמידים .4.3
. עם זאת, יש להתחשב בפרמטרים של גובה, בנגישוןאין הגבלת גיל לשימוש  .4.3.1

משקל, מצב פיזי ובריאותי כללי של התלמיד, רגישויות וכד' בעת קבלת 

 ההחלטה.



לתלמיד עם המוגבלות  לאישור רפואילדאוג הבית ספרי באחריות אחראי הטיול  .4.3.2

עם  לטופס הצהרת בריאות חתום ע" הורי התלמידלשימוש בנגישון, ו הפיזית 

 . המוגבלות הפיזית וכן אישור חתום על ידי הורי התלמידים המלווים
תוך בחינת  הנגישוןהחברה המספקת את שיח בין רכז הטיולים ורק לאחר  .4.3.3

 . של הנגישון תבוצע ההזמנה  נגישוןהתאמת המסלול וצרכי התלמיד 
מותאם לאוכלוסיות של ילדים ונוער עם מוגבלויות פיזיות או קשיים  הנגישון .4.3.4

  .מותאם לתלמידים ללא מגבלה פיזית אינו הנגישון .בהליכה רציפה וארוכה
יש להתאים נגישון עם תמיכת ראש, תוך  ראש לתמיכתלתלמידים הזקוקים  .4.3.5

 .ועם החברה המספקת את הנגישון א"ת עם מומחה התחום של המתיהיוועצו

 

 התאמת מסלול טיול .4.4

לכלל התלמידים יש לבחון עם החברה המספקת שאכן חירת מסלול טיול עת בב .4.4.1

 ניתן להפעיל נגישון בתנאי השטח.
עם תלמיד יכולות הובלמשקל גיל, ל מותאמתחייבת להיות בחירת המסלול  .4.4.2

יש לוודא סוגיות . הנגישון,  כמו גם ביכולות הצוות המוביל את הפיזיתות המוגבל

 ובביצוע סיור הכנה במסלול הטיול. אחראי הטיול יאום מוקדם עם תאלו ב
למסלולי טיול עם מדרגות סלע או  אינו מיועד להרמה ולכן אינו מותאם  הנגישון .4.4.3

אינו מותאם למסלולי טיול עם בוץ, חול ים או מעבר  הנגישוןמצוקים, כמו כן 

 מים.ב
 בהתאמת המסלול יש להתייחס לנושאים הבאים: .4.4.4

התלמיד של  הרמת התפקודית של הקבוצה ושלגבלות הליכה ומ .4.4.4.1

 .בנגישון
 .בהפעלת נגישוןזהות המלווים וניסיונם  .4.4.4.2
 עם מוגבלותבתלמידים יש לנקוט משנה זהירות בחורף:  -עונות השנה .4.4.4.3

להתחמם, ולהימנע מלהוציאם לטיול שאינם יכולים לזוז ו פיזית

הקרים; בקיץ: יש לשים דגש על שתייה מרובה של מלווי  שיםודחב

, ולהימנע מחשיפה ממושכת עם המוגבלות התלמידשל ו הנגישון

 לשמש במידת האפשר.
במהלך טיול ממושך ישחרר לחץ שנגרם  בנגישוןלדאוג שהתלמיד היושב  יש .4.4.5

יש להיוועץ עם .  למניעת פצע מקומי או כאב המלווים בסיועמישיבה ממושכת 

 .מומחה התחום במתיא אודות המלצות בנושא

 
 פעילותת והוצא נגישוןהזמנת  .4.5

לקבל ולתאם את הבקשה להובלת  נגישוןההחברה המספקת את באחריות  .4.5.1

ליום או לימי הטיול, לוודא טרם  נגישון, לדאוג למפעיל מוסמך להובלת נגישון

, והתאמה של המסלול לנגישוןפיזית מוגבלות עם הטיול התאמה של תלמיד 

, לבצע סיור הכנה במסלול הטיול במידה ונדרש בדגש ותשומת לב לנגישון

לנקודת  נגישון, לדאוג להסעת המפעיל והנגישוןלעבירות ובטיחות של הובלת 

 . נגישוןהתחלת הטיול ובסיום הטיול להחזרת המפעיל וה



החברה המספקת את חייבת להגיע אל  נגישוניםאו מספר  נגישוןהבקשה לתאום  .4.5.2

כחודש לפחות לפני מועד הטיול, לרבות מפת מסלול מעודכנת על מפת   אמצעיה

1:50,000. 
לוודא כי המסלול בו הולכים   אמצעיהחברה המספקת את הכאמור, באחריות  .4.5.3

 עם המוגבלות הפיזית, ומותאם באופן ספציפי לתלמיד נגישוןלטייל עביר ל

וקש ע"י בית הספר אינו מתאים לשימוש במידה והמסלול המב המשתתף בטיול.

 .התלמידים לכלללמסלול  להציע חלופותניתן  , נגישוןב
 כהדרהה. הדרכהצוות המלווים  עבור לתאם   בית ספרי אחראי פעילותבאחריות  .4.5.4

יכולה להתקיים בבוקר הטיול ובלבד שתימשך כשעה לפחות ותכלול את  למלווים

מלווים. במידה והמסגרת המזמינה אינה כת רדבהמלוא ההיבטים הנדרשים 

מלווים,בהיעדר מציאת מלווים מתאימים  3יכולה לתאם השתתפות של לפחת 

 . נגישוןלטיול, לא תתאפשר הפעלת ה
לאחר קבלת הבקשה, לרבות טופס הצהרת הבריאות חתום ע"י הורי  .4.5.5

, ולאחר בחינת והאישור הרפואי פיזיתעם המוגבלות  אפוטרופוס/התלמיד

על  רכז הטיוליםתאושר הבקשה, בכפוף לחתימה של   תלמידהנגישון ל התאמת

 . " המופיע בנספח נגישון"הזמנת עבודה להובלת טופס 
 נגישוניםמסלול שאינו מוכר ו/או אינו מופיע בבנק המסלולים המאושרים לטיולי  .4.5.6

לרכז הטילים הבית אינו ידוע  רהאוויומצבו הנוכחי בהתאם לעונת השנה ומזג 

חובה לבצע בו סיור  –  נגישונים מטעם החברה המספקתלמדריך ולאחראי  ספרי,

לא תאושר . הנגישוןהחברה המספקת את הכנה מקדים לפני הטיול באחריות 

הן בהיבט למסלול שאינו מוכר ולא בוצע בו סיור הכנה מקדים,   נגישוןהוצאת 

 . הנגישוןהבטיחותי של היתקעות בשטח והן בהיבט השמירה על 
טרם הטיול כי הנגישון ורכז הטיולים הבית ספרי  יוודאו החברה המספקת את  .4.5.7

 תקין ושלם.   נגישוןה

 

 נגישוןהוראות בטיחות בהפעלת  .4.6
 מחוברים כיאות וקיימים. נגישוןטרם היציאה יש לוודא כי כל חלקי ה .4.6.1
על משטח מפולס בלבד וללא שיפוע  נגישוןיש להעמיד את הבעצירות ומנוחות  .4.6.2

 .נגישון, ולאחוז בו כל עוד התלמיד יושב על הדאורך או צ
  נגישוןיש להרים קודם כל את החלק הקדמי באוויר (כאשר ה -בתחילת תנועה .4.6.3

נשען על רגליו האחוריות) ולקפל את הרגלית הקדמית. לאחר מכן להוריד את 

סדר  -לכיוון הקרקע ולקפל את האחוריות. בעצירה נגישוןהחלק הקדמי של ה

ת. אין להגיע למצב רגליים האחוריות ורק אז את הקדמיהפוך. קודם לחבר את ה

  בו כל העומס מופעל על הרגל הקדמית בלבד!
 בשום מצב. נגישוןאין להרים את ה .4.6.4
 בטיולי שטח.  נגישוןאין לרוץ או להתפרע עם ה .4.6.5
ולחבוש קסדת  לרמת התפקודית של התלמיד בהתאם ת בטיחותויש לחגור חגור .4.6.6

 כל זמן הטיול.(קסדת אופניים)  בטיחות
 אזור שלא אושר לכך. /אין לרדת מסימון שבילים במסלול .4.6.7



 אזור שלא אושר לכך./אין ללכת בלילה במסלול .4.6.8
 רות בלבד.הליכה בנעליים סגו .4.6.9

 אסורה לחלוטין.  נגישוןעם הכניסה למים וחציית גופי מים  .4.6.10
זה עלול  -שהרגל הקדמית לא נחבטת בסלעים בעת ההליכהיש לשים לב  .4.6.11

 .של הרגל ומקום חיבור הרגל להביא לשבר
מלווה נוסף שתפקידו לסייע,  ועמםמלווים לפחות  2יינשא תמיד ע"י  נגישוןה .4.6.12

ומעלה  16גיל לתמוך והחליף במידת הצורך את אחד המלווים. כל המלווים ב

 התלמיד., תוך התאמה למשקל ובכושר פיזי טוב
יש להפעיל את הנגישון אך ורק בעבור התלמיד עם המוגבלות בגינו הושכר  .4.6.13

 . לאחר שהכיר את אמצעי הניידות ו/או התנסה טרם הפעילות נגישוןה

 

 הנגישוןשל תקלות  .4.7
. נגישוןמפעיל הע"י בשטח תקלות קטנות במהלך טיול יטופלו במידת האפשר  .4.7.1

לעצור את השימוש המפעיל במידה והתקלה אינה ברת תיקון בשטח, בסמכות 

  .נגישוןב

 

 ביטוח .4.8
, את המפעיל ואת נגישוןעל העם המוגבלות תבטח את התלמיד החברה המספקת  .4.8.1

חבות מעבידים ואחריות מקצועית, ללא  בביטוח צד ג' נגישוןהמלווים של ה

 ביטוח תאונות אישיות. 

  



 תמונות מהשטח .4.9



משמש לתנועת משיכה. אדם אחד יכול לאחוז בו מצדו הפנימי, ועוד כשני  -יצול קדמי .1
 אנשים ומעלה מצדו החיצוני.

 אנשים בו זמנית. 2משמש לייצוב ודחיפה. יכולים לאחוז בו מעל   -מוט אחורי .2

 מחבר מהיר המאבטח את היצול לגוף הכסא. .3

 פין שחרור מהיר המחבר את הגלגל לגוף הכסא. .4

 משמשים לייצוב בעת עצירה ולתנועה עצמית ככסא גלגלים רגיל. -גלגלים קדמיים .5



 נגישוןפורמט מיפוי מסלול עבור  -נספח א' 

 נקודת תחילת המסלול: .1
 נקודת סיום המסלול:  .2
 אורך מסלול ההליכה: .3
 נקודת חניית הרכב/רכבים (באם ישנו צורך בהקפצה).  .4

 נקודת מוצא: .א
 :נקודת סיום .ב

בתי לאורך המסלול או בקרבה מיידית למסלול (מים, שירותים, מסעדות/תשתיות  .5
 ):קפה

 (יש להתייחס למצבם הפיזי):נגישים לנכים מבני שירותים  .6
 נקודות למילוי מים: .7
 קליטה סלולרית לאורך המסלול: .8
שביל רכב,  -אפיון טופוגרפי כללי של המסלול (מגמת עלייה, ירידה, אופי המסלול .9

 ערוץ מצוקי): סינגל, ערוץ נחל,
–לטיול במסלול  מומלצתהעונה מצב המסלול בהתאם לעונה ומזג האוויר ומהי ה .10

סלעים רטובים וחלקים מגשם, שלוליות וגבים מלאים במים, סכנת בוץ בחורף, (
 .)בקיץ וכד'חוסר בצל טפונות, יש

סיפור דרך של המסלול (עד רמת פיצולי שבילים מסומנים או לא בשטח ) יש  .11
להתייחס לקושי בניווט והתמצאות, כמות פיצולי שבילים, נקודות מועדות לטעות 

 ותעייה. 
 :(צירי פינוי) נקודות חיתוך לכביש ראשי או למקום יישוב בעת מצוקה במסלול .12
 על המסלול: 4X4נקודות חבירה לרכב   .13
 עצירה מומלצות לאורך המסלול: נקודות .14
 נקודת לינה (במידת הצורך): .15
 טבלת מכשולים/קטעים בעייתיים לאורך המסלול: .16

 היכן במסלול/נ.צ. האם קיים ובאיזו צורה סוג המכשול

קטע מבולדר לאורך 
 המסלול

(יש להתייחס לאורך 
 -הקטע/קטעים ולתוואי

הליכה בערוץ עם חלוקים 
גדולים/קטנים, קטע מסולע 

 בדרך וכו')

 מעבר ערוץ/ערוצי נחל

 שיפוע אורכי חד

 שיפוע צד חד

 קטע בוצי

 מקטע מועד לשיטפון

 שביל צר / מעבר מוגבל

תשתית קרקע/מסלע לאורך 
המסלול/ובנקודות 

בעייתיות סלע, חול , בוץ 
 וכו'

מעבר מקטע מצוקי 
 בסולמות/יתדות



 'בנספח 

בטיולים במסגרות בתי ספר ומוסדות   נגישוןטופס הזמנת עבודה לצורך הובלת 
 אחרים

 הסכם שנערך ונחתם בתאריך: _________________

 בין:
 )נגישון( הנגישון אמצעיהחברה המספקת את 

 לבין:
________________  :מנהל בית הספר/רכז הטיולים  __________ : המזמין  סמל המוסד

 טלפון נייד: _____________________      _____________________________מייל:  

ח דואר: וכתובת למשל

____________________________________________________________ 

 (להלן: "המזמין") 

ההתקשרות ביניהם על פי האמור בהסכם הואיל והצדדים מעוניינים להסדיר ולקבוע את תנאי 

 זה אי לכך הוסכם, הותנה ואושר בין הצדדים כדלקמן:

 " מתחייבת:החברה המספקת. "1

" הנדרש בהתאם למספר הילדים עם הנגישוניםלהעמיד לרשות הפעילות את מספר " 1.1

המשתתפים בטיול כולל רכב להבאת הציוד לנקודת תחילת הטיול הפיזית המוגבלות 

 הציוד בסוף הטיול. והחזרת

, על כל המשמעות נגישוןלהקצות מפעיל אחד בעל ידע וניסיון המוסמך ויודע להוביל  1.2

במקרה והגוף  יותזפי , ומנוסה בהדרכה ועבודה עם ילדים עם מוגבלויותהנגזרת מכך

במידה , נגישוןובמצב פיזי טוב להובלת כל  16מלווים מעל גיל  3המזמין לא יוכל להעמיד 

 בטיול תבוטל. נגישוןמלווים, השתתפות ה 3יימצאו לפחות ולא 

ואינו נמצא ב"בנק ו מסלול הטיול אינו מוכר למדריכי החברה המספקת בכל מקרה ב 1.3

 שיאשרהחברה המספקת נציג , יבוצע סיור מקדים ע"י "לנגישוניםלולי טיול המאושרים מס

נת העבודה ולעלות . סיור מקדים זה יתווסף להזמנגישוןשהמסלול מתאים להובלת 

 הכוללת.

ביטוחי צד ג', חבות מעבידים ואחריות מקצועית אולם אינה מבטחת את חברה המספקת ל 1.4

ף רשאי משתתפי הטיול, הפעילות או אנשי הצוות בביטוח תאונות אישיות. כל משתת

 ביוזמתו לקנות פוליסה זו.

 המזמין מתחייב: 2

 בית ספרי מנהל בי"ס או רכז טיולים -המזמין  2.1

 באחריות המזמין לדאוג לתיאום טיולים לכל הפעילות ע"פ דרישות חוזר מנכ"ל. 2.2

לתאם ולאשר עם הגורמים הרלוונטיים את כל הקשור לתכנון המסלול, המועד והדרכת  2.3

 הטיול.

לתאם, להזמין ולהביא את כמות החובשים והמאבטחים הנדרשים לטיול כולל רכבי פינוי  2.4

 ו/או אמבולנס אם נדרש כזה.

אישור רפואי , לרבות החברה המספקתג טרם הטיול להזמנת עבודה מסודרת מול לדאו 2.5

על  פיזית עם מוגבלותטופס הצהרת בריאות חתום ע"י הורה התלמיד מותאם לצורך זה, 
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שלא העבירו אישור הורים  . לא יובלו משתתפים עם מוגבלות על גבי גילגולוניםנגישוןה

 כנ"ל. 

, נתן הסכמתו להשתתף בטיול באמצעות נגישון הפיזית עם המוגבלותלוודא כי התלמיד  2.6

 שהכיר את אמצעי הניידות והתנסה טרם הפעילותוזאת לאחר 

לבוש מתאים הכולל נעליים סגורות, יגיע לטיול ב   הפיזית לוודא כי התלמיד עם המוגבלות 2.7

 שני ליטר מים לפחות. ובגדים נוחים וכובע ועם מלווה הנושא עבור

 הנגישון סייע בהפעלתתלמיד מלווה אישור הורים וטופס הצהרת בריאות ללוודא כי לכל  2.8

ומעלה לטובת עזרה בסחיבה  16חסונים מגיל מלווים  3 לפחות על המזמין לתאם ולהביא 2.9

 . נגישוןשל 
 פרטי הטיול והמסלולים:. 5

 הטיול יבוצע מתאריך:______________ ועד תאריך:________________________ 5.1

 אי המשתתפים:____________________________________________כיתות וגיל 5.2

 נקודת מפגש והתחלת מסלול הטיול:_____________________________________ 5.3

 נקודת סיום הטיול:_________________________________________________ 5.4

 : נגישוןפירוט מסלולי הטיול בהם יעבור ה 5.5
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 000,1:50של מפת סימון שבילים בקנ"מ  : כמו כן נדרש להעביר צילום, העתק או סריקההערה

 .של רכז התחוםעם מסלול הטיול המסומן על גבי המפה למייל 

 ____________________________________ן המזמיסמל המוסד ושם המוסד 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

        __________________________________________ 

 החברה המספקת משרד החינוךאיש קשר מטעם  חתימתו שם

 טלפון:_____________________

 פקס: ______________________

 אימייל:____________________

 נספח ג
 הערכת יכולת ישיבה תפקודית של  התלמיד שישתמש בנגישון

 יתבצע ע,י מומחה מתיא המלווה את התלמיד






