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 כ"ו בחשוון תשפ"ג
 2022בנובמבר  20

 2000-1078-2022-0000029סימוכין: 
 

 

 לכבוד

   מנהלי מחוזות

   מפקחים

 מנהלי מוסדות החינוך

 רכזי ומורי זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח
 

 שלום רב,

 

 לאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותן היום הביהנדון: 

 2022בדצמבר  3ט' בכסלו תשפ"ג, 

 

בדצמבר מדי שנה ומוקדש להעלאת  3-מוגבלות מצוין בהיום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם 

 המודעות לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ושילובם בחברה.

 4-9תשפ"ג,  וזה יצוין במוסדות החינוך במהלך שבוע, בין התאריכים, י' בכסלו עד ט"ו בכסל נושא 

 .2022בדצמבר 

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ות אודמודעות הגברת השל שבוע זה הינה  מטרתו המרכזית

ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, המושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה 

בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות )מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

 התשע"ט(.

 

 במרחב הציבורי.נגישות במיקוד הינו, להיות הנושא שנבחר השנה 
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בהתנהלותם הן אנשים עם מוגבלות נתקלים בקשיים ובחסמי נגישות רבים במרחב הציבורי 

 השוטפת בשגרה במרחב הציבורי והן בהתייחס לזכותם לקבלת גישה נגישה למידע.

אפשרות להעמיק את המודעות בקרב כלל יום השוויון הבין לאומי לאנשים עם מוגבלות מזמן 

בסביבות החיים  אנשים עם מוגבלותשתתמוך בהשתתפותם של מציאות ולקדם האוכלוסיות 

. על החברה שלנו מוטלת האחריות להסרת החסמים העומדים בדרכם של אנשים עם השונות

 .ומיטבי מוגבלות בדרך לשילוב חברתי מלא

די עובו מרחב ציבורי והבאים בשעריהם, תלמידים, הוריםמוסדות בבתי ספר וגני ילדים הינם 

 . זכאים למרכיבי ההנגשה השוניםהוראה 

 .לחץ כאן –קישור לפירוט מרכיבי ההנגשה במערכת החינוך, אנשי הקשר ותהליך הטיפול ל

חברתית ערכית כחלק מהעלאה חשיבות עליונה בעיסוק בנושא מבחינה  הרוא משרד החינוך

, שיובילו להנגשה , צוותי חינוך והוריםלמודעות, הכשרת לבבות ושינוי התודעה בקרב תלמידים

 מיטבית ולקידום המודעות בקרב החברה כולה. 

 מוסדות החינוך:

 בכל כיתה בנושא. ופעילויות במהלך שבוע זה הנכם מתבקשים להקדיש שיעורים

במוסד החינוכי ובו תחנות הפעלה, שיעור בנושא  לקיים יום חוויתי מלאכמובן תמיד רצוי ומומלץ 

 בכיתה, הרצאה מעוררת השראה.  

הממונים המחוזיים בחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, יסייעו לכם ולרכזי הזה"ב בקידום 

. כמו כן ניתן (לרשימת אנשי הקשר של המדריכים הממונים המחוזייםהנושא בשבוע זה ובכלל. )

 להיעזר ברכזי ההכלה המוסדיים בבתי הספר ובאתרי משרד החינוך.

 

 פעילויות ומערכי שיעור במרחב הפדגוגי

. מתוקשבים ומשולבים בהם סרטונים מגוונים והתנסויות חוויתיות ,הפעילויות ומערכי השיעור

 קדם יסודי, יסודי ועל יסודי.על פי  שכבות הגיל השונות: בנושא קיימים שעורים 

 

 : בטוח חיים ואורח נגישות"ב, זה אגף

  דף יום השוויון הבין לאומי לאנשים עם מוגבלות

 דף נגישות
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 :אגף יסודי 

 הסרת חסמים –הנגשת מידע בלמידה 

  תלמידים עם מוגבלות משוחחים עם המורים שלהם  –סליחה על השאלה 

תלמידים עם מוגבלות משוחחים עם המורים  -לבתי הספר סליחה על השאלה מתווה לסדנאות 

 שלהם על השתלבות בכיתה

 בתוך משוחחים על אחריות  – הזכות לתמיכה ונגישות

 :כללי

  -נים ופעילויות "לילה סגול" תכ

https://poh.education.gov.il/MerhavMinhali/Revacha/Pages/OvhImMugbaluyot.aspx 

 הכלה והשתלבות מרחב פדגוגיהכלה והשתלבות:   

 

לאחל  ברצוני להוקיר ולברך על הפעילות החינוכית המתקיימת בתחום זה, ומתעצמת בשבוע זה.

, החינוכיים, לצוותים לצוות אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, לממונים המחוזייםהצלחה 

 .במוסדות החינוך הזה"בולרכזות  רכזיל

 ם בנושא.כתודה על פועל 

 בברכה, 

 

 מקס אבירם

 מנהל האגף

 

 ביטון, שרת החינוך  -"כ ד"ר יפעת שאשאח   העתקים:

 גב' דלית שטאובר, המנהלת הכללית                   

 נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר דן רשל,   

 זלצמן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגיגב' אינה   

  גב' מירי נבון, סגנית מנהלת המינהל הפדגוגי

 גב' מיכל מנקס, סמנכ"לית חינוך רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי

 מרכז שלטון מקומי , יו"ר מר חיים ביבס  
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 ד"ר שי פרוכטמן, מ"מ יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות  

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות מר שי חג'ג,              

 החינוך לגיל הרךגב' אורנה פז, מנהלת אגף א'   

 , מנהלת אגף א' לחינוך יסודיחנה ללושגב'   

  דימנהלת אגף א' לחינוך על יסונצר,  –ד"ר קרן רז 

  גב' אילנית שושני, מנהלת אגף א' בינוי מוסדות חינוך, מינהל הפיתוח

  בפועל , מנהלת אגף א' חינוך מיוחדתמי אומנסקיגב'   

 מר יובל וגנר, יו"ר עמותת נגישות ישראל  

 גב' מיכל רימון, מנכ"לית עמותת נגישות ישראל                

 גב' נאוה  ניב, מפקחת נגישות , אגף א' חינוך מיוחד

 חברי הנהלת המנהל הפדגוגי

 מיוחדגב' מימי פלצי, ממונה על חינוך מיוחד בבתי''ס, אגף א' חינוך   

 מנהלת אתרי אינטרנט גב' אילת רייך,  

 תחום אינטרנט, מינהל תקשוב טכנולוגיה, ומערכות  מנהל ,מר יניב מלליס

 מידע                                       

 תחום שילוב בחינוך, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם                   , מנהלחמי גולדיןעו"ד 

 מוגבלות      

 , משרד החינוךסגנית מנהל אגף בכיר, דוברות ותקשורת, כהן-גב' מיטל אדרי  

 , מרכז בכיר, דוברות משרד החינוךמר עמנואל גורליק  

 גב' אורית לוריא כהן, סגנית מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח            

 גב' רות נאמן מדריכה ארצית, אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

 לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח ממ"חים על החינוך                 
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