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 משרד החינוך

 המנהל הפדגוגי

 אגף א' לחינוך מיוחד 

 מערך התאמות לתלמידים עם מוגבלות בפעילויות חוץ ופנים מוסדיות

 

 . למידים עם מוגבלויותתעבור  פעילויות חוץ ופנים מוסדיותודוגמאות להתאמות בלהלן דגשים 

בהתאם לאופי הפעילות הצוות החינוכי על ידי נחיצותן  לבחינתדוגמאות להתערבויות ולפעולות שלהלן בטבלה 

 ההורה.התלמיד ויכולותיו וצרכיו של התלמיד, תוך קיום שיח ושותפות עם  אתועל סמך היכרותם 

 

 לבניית התאמות הנגשה: עקרונות כלליים

 כהכנה מאי בחודש במועדים הבאים: ואפיון ההנגשה הנדרשת התלמידים הזקוקים להנגשה  איתור

 .בתחילת כל שנת לימודיםעדכון לשנה"ל הבאה ו

  מבעוד מועד עם התלמיד והוריו בנוגע להתאמות הנדרשות והרצונות של התלמידמשתף שיח. 

  שמירה על כבודם ופרטיותם של  תוך  ד שלהםת התפקוו, למוגבלות ולרמהתלמידים לגילהתייחסות

 .התלמידים

  ככל הניתן בכל שלבי הפעילות )הכנה, נסיעה, פעילות, לינה,  השתתפות התלמיד עם בני כיתתו

 סיכום ועוד( 

  המתי"אטעם יש להתייעץ עם מומחה התחום מבעת בחירת ההתאמות הנדרשות לתלמיד. 

 

 וץ ופנים מוסדיות:חפירוט ההתאמות בפעילויות 

 דוגמאות/פירוט עיקרון תחום

 תכני 

 הטיול/

 הפעילות

התייחסות מכבדת 

התלמיד בכל לגיל 

 רמת תפקוד

 הכרונולוגי התאמת התכנים לגיל. 

 הטרמה

 מהלך ת ביוסדר היום לפני הטיול ובמעבר בין פעילומידע אודות  צגתה

הסבר בע"פ או בכתב באופן מותאם אחר )קובץ וורד נגיש, דף , טיולה

( על סדר היום הצפוי ופרופיל הסיור )כפי ומהוכד, פישוט לשוני ברייל 

 .(בחוזר הטיוליםשמצוין 

 בשיתופם תפקידים לכלל התלמידים  הגדרת :לכל תלמיד תפקיד

 .הכנת התלמיד למילוי התפקידבמידת הצורך ו

 במידת הצורך בפישוט  תכני הטיול באמצעים שונים: תקציר צגתה(

 ., סיור וירטואלי, תמונות דגמים ועוד)לשוני

 מפגש שיח על אתגרים צפויים ופתרונות אפשריים )אפשר גם ב

 .טיפולי(

  התנסות מוקדמת בעזרים כגון נגישון, מערכתfm ומה.להגברה וכד 

התאמת בחינת 

 התכנים והיקפם

 פעילויות למאפייני התלמידים וצמצום הנושאים/ה התאמת מספר

  במידת הצורך.

 הוספת תכנים נדרשים להשלמת הידע. 

 בחירת נושאים להעמקה לצד נושאים להתייחסות קצרה. 

  אורך ההדרכה ליכולות הקשבהתאמת. 

לתוכנית  הקשר

הלימודים החינוכית 

 הרחבה

  התארגנות,  :כישוריםו ערכיםתכנון ויישום תכנית חינוכית הכוללת

 .ועוד שמירת טבע וסביבה, בטיחות וביטחון, התמצאות, התבוננות

 הקשר בין תכני הטיול/הפעילות לתכנים הנלמדים בשגרה. 

שימוש בהתאמות 

במהלך ועזרים 

 ההדרכה

 שימוש באודיו, הקראה, סיור וירטואלי, שימוש במחשב. 

 עוד.סרטונים, ותמונות, דגמים,  ת התכנים באמצעותהמחש 

 תקשורת תומכת חלופית )תת"ח( של התכנים, שימוש ב פישוט לשוני

 . ועוד

  בכתב רגילהנגשה חזותית: צבעים ניגודיים, אותיות גדולות, כתוביות, 

 ועוד. בריילכתב 
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 משרד החינוך

 המנהל הפדגוגי

 אגף א' לחינוך מיוחד 

 דוגמאות/פירוט עיקרון תחום

  תיאור מילולי עבור תלמיד עם מוגבלות בראייה בהתאם לעקרונות

הבאים: תיאור ממוקד וקצר ללא פרשנות, דיוק ופשטות, תיאור 

מהכלל אל הפרט, חלוקת התיאור למנות קטנות, דיבור ברור ולא 

 .ועודמהיר, הדגשת כיוונים ומרחקים, תיאור מקומות באופן ספציפי 

 ת.הקראת המשימות במהלך הפעילו 

 הסברה ותיווך המשימות הנדרשות בהתאם לצורך. 

הנגשה 

 טכנולוגית

שימוש בטכנולוגיות 

 מסייעות

 )תת"ח )תקשורת חלופית תומכת. 

 מערכות אודיו. 

  מכשיר לתאם מול מורת השמע(מערכות הגברה נישאות )ניתן ,FM.  

מיקום 

 /הטיול

 הפעילות 

ומיקום 

מועדף על 

התלמיד 

 ובתוך חלקי

בחירת אתרים 

 מונגשים ומותאמים

  לפעילות.פיזית נגישה גישה 

 ערכות הגברה ותמלול או טקסט מוקרן.  

 בכתב/בשמע  מידע חזותי כתוביות בברייל ותיאור מילולי אתרים עם

  .לצד המוצגים

  תיאור מילולי. או/ו עם סרטים עם כתוביות 

  במשותף ובנפרד מהקבוצה -אתרים בהם אפשרות לשהייה גמישה. 

מסלול מותאם 

 ומונגש

 פיצול מסלול או חלוקת מסלול לשני חלקים.  

 בחירת מסלול מונגש. 

 שימוש בנגישון. 

 אתרי לינה מונגשים

 :)חדר עם דרכי גישה  לתלמיד עם מוגבלות פיזית )בהתאם לצורך

   .חדר שירותים ורחצה נגישים נגישים, מרחב החדר מותאם וקיים

 בעת לינת שטח התלמידתאם לצרכי מקום לינה מו.  

 אמצעי התראה חזותי לחירום: חדר עם לתלמיד כבד שמיעה/חירש. 

 הקפדה על אפשרות התניידות ללא  :לתלמיד עם מוגבלות ראייה

 .מכשולים ותאורה מוגברת לתלמידים המתמודדים עם עיוורון לילה

בחירה עם התלמיד 

מיקומו בשלבים  את

 שונים של הטיול

  קרוב לחברים/ למלווהישיבה באוטובוס. 

 בחינת תנאי הלינה ומיקום הלינה של התלמיד. 

  בחינת הצורך במיקום שקט או יציאה מפעילות לוויסות חושי ורגשי

 בהתאם לצורך.

 במהלך הדרכה : 

o ישיבה קרוב למדריך או להמחשה 

o  לתלמידים עם לקות ראיה ושמיעה מקום ללא סנוור 

o ישיבה בצל לתלמידים עם רגישות לשמש 

o מקום מאפשר קשב וסינון רעשים 

 הארוחה:  בעת 

o  לתלמיד הרגיש לריחות בהתחשבמקום ישיבה 

o  שולחן המאפשר ישיבה עם כסא גלגלים בזמן הארוחה 

o מקום עם שקע לתלמיד הזקוק להזנה מלאכותית 

 

 בפרט טיפול

 
 ליווי על ידי מבוגר

 מועד מבעוד מלווה מבוגר איתור

 להשתתף שיכולהבחינה מבעוד מועד  :לילד עם סייע/ת אישית קבועה 

 .חלופי לליוויובמידת הצורך פנייה לרשות מבעוד מועד בבקשה 

 בחינה מבעוד מועד עם התלמיד  :בשגרה ת/לתלמידים ללא סייע

והוריו לגבי הצורך בליווי ואיתור אדם מתאים )מצוות בית הספר, 

  .מתנדבים בקהילה, כוח אדם מטעם הרשות ועוד(

 לנגישון איתור מלווים 

 אין להתנות את השתתפות התלמיד בליווי של הורים או מי מטעמם. 
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 משרד החינוך

 המנהל הפדגוגי

 אגף א' לחינוך מיוחד 

 דוגמאות/פירוט עיקרון תחום

 טיפול תרופתי
 /שמירה על התרופות ושימוש בהם עפ"י הנחיות רפואיות או תוספי 

  ל.תחליפי מזון ומתן טיפול תרופתי בהתאם להנחיות חוזר מנכ"

 טיפול פולשני

 בהתאם להנחיות  ,במהלך הפעילות לביצוע הטיפול הפולשני היערכות

 .ותוך שמירה על כבוד ופרטיות

  על מועד הפעילות/הטיול לזכיין נותן השירות לפחות חודשיים עדכון

 לפני מועד הפעילות.

 שירותים
 תאי שירותים נגישים לתלמיד עם מוגבלות פיזית בשטח. 

  תוך שמירה על כבוד ופרטיות לטיפול אישי יייעודמקום. 

 תזונה

 מרכיבי הארוחה והתפריט תיאור מילולי של. 

 .גמישות והתאמה בשעת הארוחה 

 )היערכות לתזונה מותאמת )התייחסות לאכילה בררנית. 

 כניסה למים

  היערכות מבעוד מועד לאופן השתתפותם של תלמידים עם מוגבלות

מכשיר שמיעה,  :אשר משתמשים בשגרה באמצעי הנגשה אישיים

 .אמצעי תת"ח ועוד

  עם  ולשמירה של אמצעים אלו ולאופן התקשורתמינוי אחראי להסרה

 במהלך הפעילות. התלמיד

 לצוותהדרכה 

 

 

הדרכה לבעלי 

התפקידים 

 הרלוונטיים

 

 לצוותים  הדרכה מבעוד מועד ועל פי הצורך גם במהלך הפעילות

תוך שמירה שאינם מכירים את התלמיד או אינם עובדים עמו בשגרה, 

 כגון:על פרטיות התלמיד, 

o  הטיולמדריך 

o מורה מלווה שלא מכיר את התלמיד 

o מלווה צמוד שאינו הסייע/ת הקבוע/ה של התלמיד. 

 בתיאום עם המורה  הדרכה בנושא תיאור מילולי לתלמיד עם עיוורון

  .בראיה ועיוורון תלמידים עם מוגבלותהתומך ב

 

 


