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עבור    מוסדיתטיולים ופעילויות פנים וחוץ הנגשה פרטנית מסוג 

 תלמידים עם מוגבלות
מסוג טיולים ופעילויות פנים וחוץ מוסדית  הנגשה פרטנית  נושא  ב  מפורטותהנחיות    כוללמסמך  ה

אלא מפרט את שלבי התהליך   מנכלחוזר  לחליף  מהווה ת  אינומסמך  ה.  עבור תלמידים עם מוגבלות

 .הנגשה פרטנית לתלמיד הלומד במוסד חינוך ולהורה התלמיד חוזר מנכ"לבהתאם להנחיות 

 : אוכלוסיית היעד .1

עם אחת מהמוגבלויות    עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים )במוסד חינוכי רגיל או מיוחד(  *תלמיד ( א)

הפרעות  ,  ראייהמוגבלות ב עיוורון/  ,  שמיעהמוגבלות ב חירשות/  ,  יתזמוגבלות פי  המפורטות להלן: 

מעוכבי  ,  הפרעות קשב וריכוז  ו/אולקויות למידה  ,  אוטיזם,  מוגבלות שכלית התפתחותית,  נפשיות

מצב בריאותי אחר או    מחלות נדירות,  תסמונות,  הפרעות התנהגות,  משכל גבולי,  התפתחות ושפה

 שבגינו התלמיד זקוק לאחת מההנגשות המפורטות. 

 . תלמיד עם אחת או יותר מהמוגבלויות זמנית/קבועה המפורטות להלן ( ב)

 : טיולים ופעילויות חוץ מוסדית ההנגשה עבור אודות  הנחיות מפורטות .2

 המינים  לשני מתייחסות אך זכר בלשוןנוסחו *ההנחיות  

 משימה 
מועד  
 בשנה 

טפסים  
שיש  
 למלא 
קישור  

להורדת  
 הטפסים  

 WORD-ב

 אחריות 
תלמיד עם מוגבלות הלומד בגן  

 או בכיתה לחינוך רגיל 
   / נ"מחל  תלמידים בבי"ס

 גני חנ"מ /חנ"מ   כיתות

הגשת  
בקשה 

להנגשה 
 פרטנית 

בעת  
הרישום  
למסגרת 
  החינוכית
או בעת 
שינוי  
במצב  
 בריאותי 

 

 1טופס 
הורה  
 התלמיד 

הורה התלמיד ממלא בקשה להנגשה  •
( בצירוף מסמכים רפואים 1טופס )

המעידים על אופי המוגבלות ומגיש  
  למחלקת החינוך ברשות המקומית/

בעלות של המוסד החינוכי בו לומד או  
 ילמד התלמיד. 

ישלח למנהל המוסד  1עותק של טופס  •
החינוכי לצורך דיון בהתאמות הנגישות  

 הפרטניות הנדרשות לתלמיד. 

  על שם תלמיד יחיד תוגש הבקשה  •
 . הגן /כיתהכל תלמידי ה עבור

הורה תלמיד זה יתבקש למלא בקשה  •
 (.1טופס להנגשה )

פעם   1למלא טופס  גן/על כל כיתה •
 שנים בלבד. שלושב

ישיבה  
-רב

 מקצועית 

במהלך 
החודשים  

- אפריל
  מאי

קראת ל
שנה  ה

 העוקבת

 א7טופס 
 ג7טופס 
 

מנהל 
המוסד  
 החינוכי 

לתכנון  קיים ישיבה יהמוסד החינוכי   •
לשנה   טיולים ופעילויות חוץ מוסדית

מערך  מסמך בתוך שימוש  העוקבת
 . התאמות לתלמידים עם מוגבלות

  א7בטופס החלטות הישיבה יתועדו  •
 . ג7טופס ו

הגורם המקצועי במתי"א יחתום על  •
 הטפסים. 

לתכנון  קיים ישיבה יהמוסד החינוכי   •
לשנה   טיולים ופעילויות חוץ מוסדית

   .העוקבת

  ג7החלטות הישיבה יתועדו בטופס  •
על שם תלמיד אחד  א7וטופס 

 . יוחתמו  התלמידהורי ו מהכיתה

מוביל התחום במוסד החינוכי/מומחה  •
 .התחום במתי"א יחתום על הטפסים

שיח עם 
התלמיד  

 והוריו

בתחילת 
שנת  

 הלימודים

החתמת 
הורים על 

 א7טופס 
 ב7טופס 

במידת 
 הצורך  

מנהל 
המוסד  
 החינוכי 

הצוות החינוכי יקיים שיח בהשתתפות  •
התלמיד והוריו לתאום ציפיות ויציג  

לקבלת   ג7 + א7לפניהם את טופס 
   הסכמתם וחתימתם על הטופס.

כאשר נדרש נגישון יש לוודא שמולא  •
 והוחתם כנדרש.   ב7טופס 

תלמידי הכיתה בנוגע שיח עם  •
 להתאמות הנדרשות.

כאשר נדרש נגישון יש לקיים שיח עם  •
התלמיד והוריו ולאחריו לוודא שמולא 

 והוחתם כנדרש.  ב7טופס 

הגשת  
טפסים 
לרשות/ 
 בעלות 

בתחילת 
שנת  

 הלימודים

 א7טופס 
 ד7טופס 

מנהל 
המוסד  
 החינוכי 

את יחד עם ויגיש לרשות המקומית/בעלות   ד7מנהל המוסד החינוכי ימלא את טופס 
 .א7טופס 

הגשת  
בקשה 
למשרד 
החינוך  
לקבלת 

 החזר

לאחר 
 הפעילות 

 א 5טופס 
 ב5טופס 

הרשות  
המקומית/ 

 בעלות

ההנגשה במנהל  המוסד החינוכי תעביר למרכז תקציב  של תהרשות המקומית/בעלו
 הבאים: המסמכיםאת  tiulim@education.gov.ilמייל בהפדגוגי 

 (מהפורטלא'( בחתימת רכז הנגישות במתי"א )להורדה 5דוח ביצוע ) •

 ( מהפורטלב'( )להורדה 5דוח ריכוז חשבוניות ) •

 מפורטות חשבוניות מס  •

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=345&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2020/40&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/informal/Pages/accessible_travel.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/informal/Pages/accessible_travel.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/informal/Pages/accessible_travel.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/informal/Pages/accessible_travel.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Special/pedagogy/tours/accomodation-activity.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Special/pedagogy/tours/accomodation-activity.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/accessibility/trips-report.xlsx
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/accessibility/trips-report.xlsx
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/accessibility/trips-report.xlsx
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/accessibility/trips-report.xlsx
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/accessibility/trips-report.xlsx
https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/accessibility/trips-report.xlsx
mailto:tiulim@education.gov.il
https://pob.education.gov.il/Talmidim/Pages/individual-accessibility.aspx
https://pob.education.gov.il/Talmidim/Pages/individual-accessibility.aspx
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 :תלמיד עם מוגבלות הלומד בגן או בכיתה לחינוך רגילעבור תהליך ההנגשה ל הנחיות.א. 2

 

 

בכניסה  
למסגרת  
החינוכית

ימלאזמניתמוגבלותרקעעלצורךהתעוררותבעתאוהחינוכילמוסדהרישוםבעת•
אופיעלהמעידיםרפואיםמסמכיםבצירוף1טופסגביעללהנגשהבקשהההורה

.המוגבלות

חינוכיממוסדבמעבריםרקאלאטיוליםהנגשתעבור1טופסשנהכללמלאצורךאין•
.הבריאותיבמצבשינויבעתאולאחראחד

רפואידוחשנתייםכליגישההורהמיוחדתמחלהאו/ופיזיתמוגבלותכשלתלמיד•
.עדכני

החינוכיהמוסדשלבעלות/המקומיתברשותהחינוךלמחלקת1טופסאתמגישההורה•
.דיוןלצורךהחינוכיהמוסדת/למנהלישלח1טופסשלעותק.התלמידילמדאולומדבו

ישיבת תכנון 

מאי-באפריל 

לההסתייעמומלץהעוקבתלשנהחוץופעילויותטיוליםלתכנוןהשנתיתבישיבה•
.מוגבלותעםלתלמידיםהתאמותמערךבמסמך

:א"במתיהמקצועיהגורםי"עויוחתמוהבאיםבטפסיםיתועדוהישיבההחלטות•

במוסדשיתוייקהתלמידעבור"מוסדיותחוץופעילויותטיוליםתכנית":ג7טופס•
.החינוכי

חוץופעילויותטיוליםמסוגפרטניתנגישותהתאמותלאישורבקשה":א7טופס•
."מוסדית

בתחילת שנת  
הלימודים

הדדיותציפיותלתאוםוהוריוהתלמידבהשתתפותשיחיקייםהחינוכיהצוות•
.הטופסגביעלוחתימתםהסכמתםלקבלתג7וטופסא7טופסאתלפניהםויציג

אתבעלות/המקומיתלרשותויגישד7טופסאתימלאהחינוכיהמוסדמנהל•
.ד7טופסואתא7טופס

אישור"טופסלהגישישהחינוכיהמוסדעלנגישוןהתלמידעבורנדרשכאשר•
.רופאידיעלחתום(ב7טופס)"נגישון"באמצעותלפעילותרופא

לאחר  
השתתפות 
התלמיד  
בפעילות

הרשות המקומית תגיש בקשה לאחר ביצוע בפועל לשם קבלת סיוע במימון החל  •
.  עבור כל שנת לימודים15/9ועד 15/2-מה

.  מסמכים שיועברו לאחר תאריך זה לא יאושרו•

עד  , ס של החופש הגדול"כולל בי, ההנגשות בפועל יתקיימו במסגרות חינוך רגיל•
.ל"של אותה שנה30/7-ל

בעלות להגיש את המסמכים הבאים למרכז תקציב  /על הרשות המקומית•
:tiulim@education.gov.ilההנגשה במנהל הפדגוגי במייל 

(להורדה מהפורטל)א "בחתימת רכז הנגישות במתי( 'א5)דוח ביצוע •

(להורדה מהפורטל( )'ב5)דוח ריכוז חשבוניות •

30/8-ועד ל1/9-חשבוניות מס מפורטות שתאריכן בין ה•

https://meyda.education.gov.il/files/Special/pedagogy/tours/accomodation-activity.pdf
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חינוך מיוחד/בבתי ספר לחינוך גני בעבור תלמידים הלומדים תהליך ההנגשה להנחיות . ב.2

 :חינוך מיוחד  כיתות/מיוחד

 

 

בכניסה  
למסגרת  
החינוכית

.יחידתלמידשםעלרקכיתהכלעבורתוגשהבקשה•

.(1טופס)להנגשהבקשהלמלאיתבקשזהתלמידהורה•

.בלבדשניםבשלושפעם1טופסלמלאכיתהכלעל•

ישיבת תכנון 

מאי-באפריל 

להסתייעמומלץהעוקבתלשנהחוץופעילויותטיוליםלתכנוןהשנתיתבישיבה•
.מוגבלותעםלתלמידיםהתאמותמערךבמסמך

ויוחתמו  אודות תלמיד יחיד מהכיתה החלטות הישיבה יתועדו בטפסים הבאים •
:א"י הגורם המקצועי במתי"ע

.שיתוייק במוסד החינוכיעבור הכיתה" תכנית טיולים ופעילויות חוץ מוסדיות: "ג7טופס •

"  בקשה לאישור התאמות נגישות פרטנית מסוג טיולים ופעילויות חוץ מוסדית: "א7טופס •
.שיוחתם על ידי הורי התלמידעל שם תלמיד יחיד בכיתה 

בתחילת שנת  
הלימודים

.תלמידי הכיתה בנוגע להתאמות הנדרשותהצוות החינוכי יקיים שיח עם •

בעלות את טופס  /ד ויגיש לרשות המקומית7מנהל המוסד החינוכי ימלא את טופס •
.  ד7א ואת טופס 7

אישור  "כאשר נדרש עבור התלמיד נגישון על המוסד החינוכי יש להגיש טופס •
.חתום על ידי רופא( ב7טופס " )נגישון"רופא לפעילות באמצעות 

לאחר  
השתתפות 
התלמיד  
בפעילות

15/2-הרשות המקומית תגיש בקשה לאחר ביצוע בפועל לשם קבלת סיוע במימון החל מה•
.  עבור כל שנת לימודים15/9ועד 

.  מסמכים שיועברו לאחר תאריך זה לא יאושרו•

של  15/8-ההנגשות בפועל יתקיימו במסגרות החינוך המיוחד או בכיתות חינוך מיוחד עד ל•
.  ל"אותה שנה

בעלות להגיש את המסמכים הבאים למרכז תקציב ההנגשה במנהל  /על הרשות המקומית•
:tiulim@education.gov.ilהפדגוגי במייל 

(להורדה מהפורטל)א "בחתימת רכז הנגישות במתי( 'א5)דוח ביצוע •

(להורדה מהפורטל( )'ב5)דוח ריכוז חשבוניות •

30/8-ועד ל1/9-חשבוניות מס מפורטות שתאריכן בין ה•

https://meyda.education.gov.il/files/Special/pedagogy/tours/accomodation-activity.pdf
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   :לליווי תלמיד עם מוגבלות בפעילות חוץ מוסדיתהערכות  .3

באחריות מנהל המוסד החינוכי לבחון    :תלמיד עם מוגבלות שזכאי לסייע/ת בשגרת הלימודים •

הנחיות    ראו  .ליווי התלמיד בפעילותצורך  להשתתפותה  למבעוד מועד עם הסייע/ת הקבועה הערכות  

ונוספות   ידי הרשות המקומית  המרכז לשלטון המקומי בנוגע לתשלום שעות עודפות  (. קישור)על 

לרשות וד מועד  מבעלהשתתף בפעילות יפנה מנהל המוסד החינוכי  של הסייעת  כאשר אין ביכולתו/ה  

המקומית לסיוע בקבלת חלופה. ישנה חשיבות רבה להכרות מקדימה של המלווה עם התלמיד וצרכיו,  

 ניתן להסתייע בסייע/ת אחרת מהמוסד החינוכי.    

יש לבחון את נחיצות הליווי עם איש המקצוע מטעם ללא סייע/ת בשגרה:    תלמיד עם מוגבלות •

ראייהמתי"א/ ללקויי  ועיווריםהמתי"א המתמחה  הטיפוליה /ה  כבדי  -מרכז  לתלמידים  המחוזי  חינוכי 

בדק רצון התלמיד וההורים לליוי זה. במידת הצורך  י. במצב בו נמצא כי הליווי נחוץ, י שמיעה וחירשים

לפנות   עם  לרשות.    מבעוד מועדניתן  התלמיד ישנה חשיבות רבה להכרות מקדימה של המלווה 

 , ניתן להסתייע בסייע/ת אחרת מהמוסד החינוכי.    וצרכיו

עם מוגבלות בפעילות חוץ מוסדית בהשתתפות   תלמיד  ו שלאיסור מפורש להתנות השתתפותקיים   •

-בית-טיולים ופעילויותבחוזר מנכ"ל    3.7בפעילות )למעט כמפורט בסעיף  או מי מטעמם    הוריושל  

 (. היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים – פריות במערכת החינוך ס

 

 : השתתפות המשרדבקשה ללהמאושרים סוגי ההנגשות  .4

החינו במוסד  מועד    יבחנו  כיהצוותים  ההתאמותאמבעוד  לכל    וסוגי  ת  הנדרשים   תלמידההנגשה 

פעילות לכל  שיח    ,בהתייחס  לתוך  וצרכיהמתייחס  תפקוד  המוגבלות,  של  סוג  אחד ו  כל 

ומותאם  זאת    ,מהתלמידים/הכיתה מידתי  מזמנת.  באופן  שהיא  ולאתגרים  הפעילות  סוגי לאופי 

 : המאושרותההנגשות 

 

   :הסעה נגישהא. 

הסעה נגישה כוללת    .מחלות מיוחדותו  תסמונות  ית,זמוגבלות פיעם  ההסעה תינתן עבור תלמידים  .  1

  העלאה נגישה.ו  מקומות נגישים לנוסעים עם כיסא גלגלים, מאחזי יד התאמות כגון:

   חשוב להזמין הסעה באופן שלא תבודד את התלמיד מחבריו לכיתה. •

 . הזמנת ההסעה הנגישה תעשה מוקדם ככל הניתן בהתיחס למועד הפעילות •

- תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )נגישות רכב השכרה ואוטובוסים(, תשע"גל  9סעיף  על פי  

והוא יושכר באותו מחיר    מונגשלדרוש תשלום נוסף עבור אוטובוס  חל איסור על חברת ההסעות    2012

  .אוטובוס רגילשל 

ניתן לבחון    לא יכול בשל מוגבלותו להשתתף במשך כל הטיולהתלמיד  ש  נמצא  בהם   חריגיםבמקרים  .  2

צרכי התלמיד. לו המאפייניסוג הפעילות, להשתתפותו בחלקים מהפעילות באופן מותאם לאת כנן תול

אלו   לאשר  במקרים  ל כהנגשה    הסעהניתן  עם  גם  אחרות תלמידים  הדעת ב  מוגבלויות  חוות  צירוף 

 . 5מימון ההסעה הנגישה יהיה בהתאם למפורט בסעיף מומחית התחום.   תוחתימ

https://meyda.education.gov.il/files/Special/pedagogy/tours/overtime-tour.pdf
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=244#_Toc256000429
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=244#_Toc256000429
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_791.htm#Seif9
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_791.htm#Seif9
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_791.htm#Seif9
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   :הסעה למרחקים קצרים )הקפצה( . ב

 כגון: שונות מסיבות למקום הפעילות  קושי בהגעהעם מוגבלות מגלה   ישנם מקרים בהם תלמיד

 . ידני או ממונע עם או בלי אביזר עזר או בכיסא גלגלים יםתלמידים עם מוגבלות פיזית שמתנייד •

למוגבלות • נלווה  בריאותי  עם מצב  ת  ,תלמידים  ליעד  לב, ישהליכה  בעיות  רב בשל  צור מאמץ 

 .חולשה משמעותית, בעיות סיבולת לב ריאה קיצוניות וכיוצ"ב

"הקפצה"   לביצוע  הסעה  הזמנת  הנו  המוצע  ההנגשה  סוג  אלו,  למקום במקרים  החינוכי  מהמוסד 

ממנו ובחזרה  במצב.  הפעילות  תבוצע  "הקפצה"  לצורך  הסעה  בהם הזמנת  מתקיימת   ים  הפעילות 

במהלך יום הלימודים ומתחילה בשעות מאוחרות יותר מתחילת יום הלימודים ו/או מסתיימת בשעות  

ובחתימת הורי התלמיד ובליווי  הקפצת התלמיד תתבצע באישור    מוקדמות יותר מסוף יום הלימודים. 

על    ,באישור ובחתימת הוריו  ,איש צוות חינוכי מהמוסד החינוכי. מוצע לבחון הצטרפות תלמיד נוסף

מנת לא לבודד את התלמיד המוסע. אין בהצטרפות תלמיד נוסף לייתר את הצטרפות איש הצוות. יש 

  5יהיה בהתאם למפורט בסעיף  מימון ההסעה למרחקים קצרים )"הקפצה"(  להיערך מבעוד מועד.  

יום    .להלן לסיום  בסמוך  ומסתיימת  הלימודים  תחילת  לשעת  בסמוך  מתקיימת  הפעילות  כאשר 

 לימודים יש לבחון תיאום עם ההסעה מבית התלמיד למקום הפעילות ובחזרה. ה

   נגישון:. ג

מימון הנגישון יהיה בעלות  תלמיד עם מוגבלות פיזית.    אמצעי לניידות שטח שבו מתניידנגישון הינו  

נעשית ע"י מלווים ואיש צוות של הספק שמיומן להפעלתו.  הפעלת הנגישון .להלן 5המפורטת בסעיף 

מוביל התחום    /של המתי"א  מוגבלויות פיזיות  מומחה תחוםבהתייעצות עם  נגישון תיעשה  ההחלטה על  

 (.  ב7טופס . לא ניתן להזמין נגישון ללא אישור רופא )בבית ספר לחינוך מיוחד

 תקצוב לינה וכלכלה למלווה אישי לתלמיד: ד. 

בהתאם למפורט מלווים( יהיה    4מימון של לינה למלווה אישי לתלמיד ושל מלווים בגין ליווי נגישון )עד  

 סייע/מלווה של: עבור( בהתבסס על בדיקה עם אנ"א)ללילה  5בסעיף 

 תלמיד עם מוגבלות שזכאי לסייע/ת בשגרת הלימודים ●

 מוגבלות שאושר לו ליווי לפעילות/טיול תלמיד עם  ●

 סיוע תגבור בכיתת חינוך מיוחד עבור הפעילות.  ●

  :בטיול שנתי  בית ספר לחינוך מיוחדהדרכה מותאמת לגן או ה. 

חינוכי מוסד  מיוחד  מנהל  הדרכה  את  ייבחן    לחינוך  לצורך  כיתה  לכל  לטיול  מדריך  הקצאת  נחיצות 

ו הטיול  למאפייני  בהתייחס  ב מותאמת,  כגון:בהתחשב  שונים  ה היבטים  מאפייני    תלמידים,גיל 

מימון מדריך  סיוע בהנו    תקציב לסייע במימון עלות המדריךה  תפקודם וגודל הקבוצה.רמת    ,מוגבלותה

נועד    לאהסיוע    .להלן  5עלות המפורטת בסעיף  חישוב  בהתאם ל  לכל כיתהאו לטיול שנתי    ליום טיול

 .  הדרכה של תוכן הפעילות ע"י מדריך מוסמך מקצועי מימון מלווים אלא למימון

 . מעבר להרכב הכיתה שמדווחת במצבת תלמידים לא יאושר סיוע במימון מדריך לצורך פיצול כיתה

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/trip3.pdf
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 : סוגי ההנגשות המאושרות לתקצוב ואופן חלוקת התקציבטבלת  .5

 
 

סוג 
 ההנגשה 

 חוות דעת נדרשת 

ההשתתפות מצד  תקרת 
 המשרד 

 לצרוף  שים ר נדה מסמכים

 ב חתום 5א+ 5יחד עם טופס 

 קבלת החזר על התשלום  שם ל

 

מוגבלות  

 פיסית,

תסמונות,  

מחלות  

מצב   מיוחדות,

 בריאותי

שאר  

 המוגבלויות

 א.
הסעה  
 נגישה 

מומחה תחום  
מוגבלויות  

פיזיות  
  במתי"א/

פיזיותרפיסט/  
 מרפא בעיסוק 

במקרים  
חריגים  

ובחתימת  
מומחה תחום  

  לקות
 מהמתי"א 

 ₪ ליום  1,500עד 
חשבונית מס שמצוין עליה  

 הסעה נגישה 

 ב.

הסעה  
למרחקים 

קצרים  
 )הקפצה(

מומחה תחום  
מוגבלות  

 ת במתי"א ו י זפי

במקרים  
חריגים  

ובחתימת  
מומחה  

  תחום לקות
 מהמתי"א 

להסעה  ₪  90עד רכב רגיל:  •
 הלוך ושוב 

תלמיד  רכב עם מעלון ל •
עד  : המתנייד בכסא גלגלים

 הלוך ושוב  ₪ 350

   יכתובחשבונית מס עליה 
המסגרת החינוכית    מנהל

 ויחתום   יעד הנסיעה את

 נגישון* .ג

מומחה תחום  
מוגבלויות  

פיזיות  
  במתי"א/

פיזיותרפיסט/  
 מרב"ע 

X 
 לא רלבנטי 

 חשבונית מס/חשבון עסקה ₪ ליום  1,500עד 

 . ד

תקצוב 
לינה  

וכלכלה  
למלווה  
אישי  

לתלמיד  
במקרים 
שבהם  
הטיול/  

הפעילות  
כוללת  

 לינה

תלמידים עם מוגבלות   •
זכאים לסייע/ת בשגרת  ש

 הלימודים 

תלמידים עם מוגבלות שאושר   •
 להם ליווי לפעילות/טיול 

סיוע תגבור בכיתת חינוך   •
 מיוחד עבור הפעילות. 

עלות   :לכיתת חנ"מסייע/ת 
הלינה תחושב בתכנון הטיול  

ותמומן ע"י המוסד החינוכי כפי  
שנעשה עבור כלל הצוות  

 החינוכי. 
מימון לינה למלווה אישי   ב.

 ₪1 ללילה.  145עד   :לתלמיד
מימון לינה למלווים בגין ג. 

₪   145עד  :ליווי נגישון
 מלווים לנגישון.  4ללילה ועד 

חשבונית מס ממקום  
כלל הלנים  סכום הלינה על 
   :שבה מצוין

 מספר הלילות  א. 
מספר המלווים של  ב. 

התלמידים עם מוגבלות  
)כולל מלווה אישי ומלווים  

 לנגישון אם יש(. 

 .ה

הדרכה  
מותאמת  

בטיול 
שנתי לגן  

בי"ס   או
 נ"מ לח

בהתבסס   אין צורך בחוות דעת,
 על פלט מצבת תלמידים 

  טיולב ₪ לכיתה ליום  650
 שנתי בלבד 

חשבונית מס מחברת  א. 
אתר  /הטיולים/מדריך הטיול

הדרכה  הטיול עליה מצוין 
 . מותאמת

מסמך מצבת תלמידים  ב. 
 . ושיצא ותה/כית של הכית

 

 (.ב7)טופס  "נגישון" עבור התלמיד הנישא עםאישור רופא לפעילות עבור נגישון יש לצרף *

 
 בהתבסס על בדיקה עם אנ"א 1
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   1טופס 

טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות   -בקשת ההורים להנגשה 
 )א(  4)התוספת הראשונה תקנה  2018התשע"ח 

 ...........................................................................................שם התלמיד: 

 ...........................................................................................תאריך לידה: 

 ............................................................................................מספר זהות: 

 .............................................................................................שם ההורה: 

 ............................................................................מספר זהות של ההורה: 

 .............................................................................................שם ההורה: 

 ............................................................................מספר זהות של ההורה: 

 .......................................................................................... כתובת מלאה:

 .....................סמל מוסד:   ......... .............. לומד בגן/בית ספר, שם המסגרת: 

מספר טלפון, רגיל ונייד, להתקשרות עם הגורם המגיש את הבקשה )הורה/רושם אם אינו  
 .................. ....................................................הורה(: 

 ..................................................כתובת דואר אלקטרוני של מגיש הבקשה: 

אני מבקש הנגשה פרטנית לתלמיד/לאביו של התלמיד/לאימו של התלמיד )מחק את 
המיותר(, שלו מגבלות בתחומים האלה הנוגעות לתפקודו במוסד החינוך )יש לפרט את אופי 

 בלות בכל תחום, והשלכותיהן על התפקוד במוסד החינוך(: המג

 ............................................................................................................... 

............................................................................................. .................. 

 ............................................................................................................... 

אני מצרף בזה מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על אופי המגבלות של מי שמתבקשת 
מצית את תוכנם של  פרט בת -בשבילו ההנגשה, הנוגעות לתפקודו במוסד החינוך 

 המסמכים המצורפים*: 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................ ... 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 

 המבקש רשאי לציין בתמצית את סוג ההתאמות המבוקשות: 

............................................................................................... ................ 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 

............... ................................................................................................ 
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פרט אם התלמיד/ההורה המבקש את ההנגשה מקבל התאמה בפועל או סיוע כספי לשם 
יש לפרט את מהות הסיוע והיקפו, ולציין מיהו הגורם המסייע  -ביצוע התאמה מגורם אחר 

דרך מערך החינוך  -)משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד הכלכלה, משרד החינוך 
המיוחד, תמיכה מסל שילוב או בדרך אחרת, הרשות המקומית, הביטוח הלאומי, עמותה 

 יש לצרף מסמכים המעידים על מהות הסיוע והיקפו:  -פרטית או כל גוף אחר(; אם כן 

 .................................... ........................................................................... 

 ............................................................................................................... 

.................................................................... ........................................... 

 

 הערות נוספות, לשיקול דעתו של הגורם המבקש: 

 ............................................................................................................... 

......................................................... ...................................................... 

 ............................................................................................................... 

 

  ..................................      ................................ 

 ת המבקשחתימ      תאריך 

אם אין די במסמכים המצורפים לצורך קבלת ההחלטה, יחזיר המנהל את  -* הבהרה 
(ד )לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם 4השלמת מסמכים לפי תקנה ) הבקשה לרושם לצורך

בתוך פירוט המסמכים    (,2018ולהורה, התשע"ח  מוגבלות נגישות פרטנית לתלמיד
 מסמכים אלה.הנדרשים והגורמים שמהם יש לקבל 
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טופס בקשה לאישור התאמות נגישות פרטנית מסוג טיולים ופעילויות חוץ  -א'  7טופס 
 :מוסדית לשנת הלימודים              

 תאריך: __________ 
)לפי העניין(: רכז הנגישות במתי"א / מומחה תחום   הממונה המקצועי על יישום החוקלכבוד: 

חינוכי  -מוגבלויות פיזיות/ מומחה תחום במתי"א/ מומחה תחום לקויי ראיה/ מנהל המרכז הטיפולי
 המחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים / מדריך מחוז חרדי  

 א.נ/ג.נ.,
 ילויות חוץ מוסדיות טופס בקשה לאישור התאמות נגישות פרטנית מסוג טיולים ופעהנדון: 

 שם התלמיד: _____________ ת.ז. התלמיד: __________תאריך לידה:  
 _______________סמל מוסד: _____________________כיתה: ____ שם מסגרת חינוכית: 

 ח.פ(:___________________________ מס' מגיש הבקשה )מס' ספק במרכב"ה / מס' 
 האם המסגרת הינה בתחום רשמי / מוכר חרדי / מוכר לא חרדי / רשמי חרדי / התיישבותי

 פירוט ההנגשות המומלצות: 

 ב'( על מנת לאשר התאמה מסוג נגישון   7*חובה אישור רופא )טופס 
באחריות מנהל המסגרת  -)המומחה תחום הוא בגדר יועץ בלבד  **מומחה תחום רלוונטי

 להעביר את החשבונית לרשות/בעלות להסדר תשלום(: 

 מומחה תחום מוגבלויות פיזיות  -מוגבלות פיזיות ומחלות מיוחדות  •

 מומחה תחום לקויי ראיה מהמתי"א המתמחה -לקות ראיה  •

 חינוכי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים -מנהל המרכז הטיפולי -לקות שמיעה  •

  שאר ההמלצות יועברו לחתימה למומחה התחום הרלוונטי במתי"א •
  

 ____________ _____________     תאריך:  :_________   חתימה :אישור ההורים: שם
  _________      שם מנהל המוסד החינוכי: ________   חתימת המנהל: _______ תאריך: 

מס' 
 סידורי 

 
פירוט סוג 

למילוי  –ההתאמה 
 ע"י הוועדה 

המלצת 
 הוועדה  

)יש לסמן  
להנגשה   ✓

 הנדרשת( 

החלטת  
מומחה 
תחום 

מוגבלויות 
 פיזיות 

מאושר/  
 נדחה

שם מומחה 
חום ת

מוגבלויות 
 פיזיות 

חתימת 
מומחה 
תחום 

 מוגבלויות

עלות 
 ההנגשה 

למילוי ע"י  
הרשות/ 
 בעלות

     ☐ הסעה נגישה  1

     ☐ נגישון*  2

3 
הסעה למרחקים 
 קצרים )הקפצה( 

☐     

מס' 
 סידורי 

פירוט סוג 
למילוי  –ההתאמה 

 ע"י הוועדה 
 

החלטת  
מומחה 
תחום 

רלוונטי** 
מאושר/  

 נדחה

שם מומחה 
תחום 

 רלוונטי 

חתימת 
מומחה 
תחום 
 רלוונטי

עלות 
 ההנגשה 

למילוי ע"י  
 הרשות/
 בעלות

4 

בקשה ללינה 
וכלכלה למלווה 
אישי לתלמיד  

במקרים שבהם  
הטיול/ הפעילות  

 כוללת לינה

☐     

5 

הדרכה מותאמת  
לגן או בי"ס לחינוך  
מיוחד בטיול שנתי 
)התאמת מספר 

 המדריכים( 

  מצבת תלמידים צירוף  ☐



 מדינת ישראל 

 משרד החינוך 

 מינהל פדגוגי 

 אגף א' לחינוך מיוחד                אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח     אגף א' מינהל ותקציב           
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 אישור רופא לפעילות באמצעות "נגישון" עבור התלמיד הנישא  -ב'  7טופס 

 

"נגישון", הינו אמצעי ניידות בפעילות שטח, המאפשר ישיבה עם תמיכות בהתאם ליכולות  

 לנשיאת האדם עם קשיי נידות בשגרה." תפקודיות . הכלי מיועד 

 

 __________  תאריך לידה__________  ת"ז________________ שם התלמיד

 שם המוסד________ סמל מוסד_________ 

 

 : למילוי על ידי צוות המוסד החינוכי .א

הצגת מידע אודות מקום הפעילות והמסלול:   

 ________________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

הפעילות תתקיים בתאריך ___________ למשך ________ימים. אנו נערכים לפעילות שטח 

מסלול. משך זמן ישיבה רצופה  והתלמיד  יתנייד באמצעות "נגישון" לאורך כל מסלול/ חלק מה

 מוערך ___________ שעות ביום. 

 

   :למילוי הרופא . ב

 אבחנות : __________________________________________________ 

 _________[ CP : GMFCS ______ ֹ MACS________ֹ CFCS]ציין לתלמיד עם

 

 התלמיד________ גובה       ק"ג _______ משקל התלמיד

 

 האם לתלמיד יש שליטת גב ?: כן / לא      שליטת ראש: כן /לא 

 

הריני לאשר על סמך היכרותי הרפואית עם התלמיד ____________ כי הניידות באמצעי מסוג 

  "נגישון" בזמן הפעילות תואמת את יכולות התלמיד ואת מצבו הבריאותי.

 

 ___________      __________________ ______ _______________   

 חתימה וחותמת הרופא     התמחות           שם הרופא         

 

על הרופא למלא ולחתום על מסמך זה או לחילופין לצרף אישור רפואי מקביל על גבי   •

 מסמך רשמי של קופת החולים עם התייחסות לנדרש מעלה.

 

 למילוי  ההורים  . ג

__________________ לצאת לפעילות חוץ מוסדית ולהתנייד   אני מאשר לבני/ביתי

ב"נגישון", על פי אישור הרופא המטפל, נמסר לי כי אין מניעה רפואית לשימוש בני/ ביתי בנגישון  

 במהלך הפעילות החוץ מוסדית.  

  

 ___________________   ההורה חתימת _______________ שם ההורה
 

  



 מדינת ישראל 

 משרד החינוך 

 מינהל פדגוגי 

 אגף א' לחינוך מיוחד                אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח     אגף א' מינהל ותקציב           
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 תכנית טיולים ופעילויות פנים וחוץ מוסדיות   -ג'  7טופס 

 

 ____________ שנה"ל  שם בית הספר:____________ סמל המוסד:__________

 
 

 יש(  אם)  ש"ש  סיוע בשגרה סוג מוגבלות תאריך לידה  ת.ז. שם התלמיד 

     

 סוג ההנגשה 
מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

            הסעה נגישה 

            נגישון 

סיוע בתשלום  
לינה וכלכלה 

 עבור מלווה 

           

הסעה 
למרחקים 

קצרים  
 )הקפצה( 

           

הטרמת תכנים, 
 וכד'סדר היום 

           

            תזונה 

מתן טיפול 
 תרופתי 

           

מקום מותאם  
לתלמיד 

לישיבה, לינה 
וכד' ללא  

הפרדה ככל 
 שאפשר 

           

תכנים 
והמחשות  
מונגשות 

ומותאמות  
במהלך הטיול/  

 פעילות 

           

            תיאור מילולי 



 מדינת ישראל 

 משרד החינוך 

 מינהל פדגוגי 

 אגף א' לחינוך מיוחד                אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח     אגף א' מינהל ותקציב           
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המוסד החינוכי המפורטות  הריני לאשר את ההנגשות אשר הומלצו בישיבת צוות בין מקצועי לתלמידי 

 להלן.

 שם מנהל/ת המוסד החינוכי: ___________ התאריך:________ חתימה:____________ 

 שם ממונה מקצועי במתי"א: __________ התאריך:_______ חתימה:___________ 

  

 סוג ההנגשה 
מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

מועד  

 הפעילות 

 בחירת אתרים 
 מונגשים

           

פיצול מסלול  
ומינוי אחראי  

 לכל מסלול 

           

הדרכה מהצוות  
לבעלי  

התפקידים  
הרלוונטיים תוך  

שמירה על  
כבודם 

ופרטיותם של 
 התלמידים 

           

שמירה על  
מכשירים וציוד  
 בפעילויות מים 

           

הדרכה  
מותאמת לגן או  

בי"ס לחינוך 
מיוחד בטיול  

שנתי )התאמת  
מספר 

 המדריכים( 
 

           



 מדינת ישראל 

 משרד החינוך 

 מינהל פדגוגי 

 אגף א' לחינוך מיוחד                אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח     אגף א' מינהל ותקציב           
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 -  ד'  7טופס 
 המקומית/בעלות טופס לרשות   –תכנית טיולים ופעילויות פנים חוץ מוסדיות  

 
 שם המוסד החינוכי:___________ סמל המוסד:_______  שנה"ל :__________  

 
החינוכי  הריני לאשר את ההנגשות אשר הומלצו בישיבת צוות בין מקצועי לתלמידי המוסד 

   :המפורטות להלן
 

 

 תכנון ההנגשות וחוות דעת מקצועיות לתלמיד/ה עם מוגבלות –א  7*יש לצרף לנספח זה את טופס 

 שם מנהל/ת המוסד החינוכי: ____________ התאריך:_________ חתימה:_____________  

שם  

 התלמיד 

סוג 

 ההנגשה 

שם  

תלמיד  

 ת.ז  

 כיתה

מועד  

 הפעילות

שם  

תלמיד  

 ת.ז  

 כיתה

מועד  

 הפעילות

שם  

תלמיד  

 ת.ז  

 כיתה

מועד  

 הפעילות

שם  

תלמיד  

ת.ז  

 כיתה

מועד  

 הפעילות

שם  

תלמיד  

 ת.ז  

 כיתה

מועד  

 הפעילות

הסעה  
 נגישה 

          

           נגישון

סיוע 

 בתשלום 

לינה  

 וכלכלה 

עבור  

 מלווה 

          

הדרכה  

מותאמת  

לגן או  

בי"ס  

לחינוך  

מיוחד  

בטיול  

שנתי  

)התאמת  

מספר  

 המדריכים 

          

הסעה  

למרחקים  

קצרים  

 )הקפצה( 

          


