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 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 

 ,רב שלום

 
  -  "ערי הילדים והנוער"פעילויות הנדון: 
 שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים             

 
כולנו נערכים לפעילויות הקיץ לילדים ולנוער, אני מבקש לפנות אליכם בימים אלו, בהם 

 ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים ולהעביר אליכם את המלצות משרד החינוך לשילוב אישית
 בכל פעילויות הקיץ.

 
כמי שעומדים בראש הקהילות היישוביות, חובתנו ואחריותנו לפעול מתוך עקרון מנחה של 

וחדים, במהלך שנת שיאפשר השתלבותם של ילדים ונוער עם צרכים מי שוויון הזדמנויות

 הלימודים ובמסגרת פעילויות הקיץ כאחד.

השתלבותם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במגוון הפעילויות מהווה פלטפורמה נוספת 

 .להעמקת החינוך לסובלנות וקבלת האחר

 

 מצורפים בזאת:

 .מצגת הנחיה בנושא 

  מסמך המרחיב את העקרונות המנחים 
 
 

 בברכה,

 
 שלומי לנגר  
 

 ראש המועצה המקומית אורנית        
 יו"ר ועדת נוער במרכז השלטון המקומי   
 

 
 העתק:

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי –חיים ביבס 
 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי –שלמה דולברג 

 סמנכ"ל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי –מיכל מנקס 
 מנהלת מחלקת נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי –הדר אליהו 

 מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך – חגי גרוס
 יו"ר איגוד מנהלי מח' נוער, מנהלת מחלקת נוער, עיריית חולון –רותי שלוסברגר 

 יו"ר איגוד מנהלי מח' חינוך, סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה בעיריית הוד השרון –אבי קמינסקי 



 
 מדינת ישראל

 משרד החינוך
 

 חתשע" -"לילדים ולנוער"קיץ – במגוון פעילויות מוגבלותשל תלמידים עם  השתלבותם
 

 

, הינו עיקרון מנחה פעילויותה  בכל מוגבלות עםשל תלמידים  ועשייה המאפשרת את השתלבותםשוויון הזדמנויות, 
 חר".ובעת גיבושה של תכנית " קיץ א ,בכלל בעת התכנון וההערכות

 
, זכאי כל תלמיד עם מוגבלות, להתאמות בתחום הנגישות אשר מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

ככל שאר התלמידים, באופן , ולקחת חלק בכל פעילויות המוסד החינוכי יאפשרו לו למצות את יכולותיו, ללמוד
, ותיקון לחוק, "פרק הנגישות" 1998עם מוגבלויות, שוויוני, מכבד, עצמאי ובטיחותי )חוק שוויון זכויות לאנשים 

2005.) 
 

מוגדרת בחוק כ:"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן  נגישות
או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילות 

  באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחות". המתקיימת בהם, והכל 

אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, ”מוגדר בחוק:  אדם עם מוגבלות
 אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

 

ויות מהווה הזדמנות נוספת להעמקת החינוך הערכי, בו אנו במגוון הפעילמוגבלות השתלבותם של תלמידים עם 
 ים בתהליך החינוכי במהלך השנה.עוסק

 
 

 לקראת חופשת הקיץ ובמהלכה:  והמלצות עקרונות מנחים
 

  בוועדה  ) מנהלת מתי"א/מי מטעמו/היוועצות עם מפקחת לחינוך מיוחד( מיוחדהשתתפות נציג חינוך   
 .תכנית הקיץ הרשותית בכלל ובפרט במסגרת "ערי הילדים והנוער" וןלתכנ  תיישובי              

 לתכנון תכנית הקיץ הרשותית בכלל ובפרט   תהשתתפות רכז נגישות ונציגות הורים בוועדה יישובי
 במסגרת "ערי הילדים והנוער".

  וגבלותמיש לשתף גם תלמידים עם  ,בתוכנית הקיץ בתכנון הפעילויותבמסגרת נציגות הנוער השותפה 
  קישור בלעדינו" -"שום דבר עלינו בגיבוש התכנית 

 ית בהתייחס ללקויות יש להיערך לשילובם של התלמידים בפעילויות של בני גילם ולבחון התאמת התכנ
  השונות ולתפקודים השונים.

 מחוץ לישובבמסגרות חינוכיות הלומדים  מוגבלותשילובם של תלמידים עם הערכות ל. 

  אפשר לצוותים . הדבר ילבתי"ס לחינוך מיוחד המתקיימות ביישוב גם הפצת המידע אודות הפעילויות
  .פרטים וכקבוצהלהכין את התלמידים ובני משפחותיהם ולעודדם להשתתף כ

  יצויינו סוגי ההנגשותבהפצת המידע ובפרסום 

  יש להציע במקביל פעילות מוגבלותבפעילויות בהן לא ניתן להנגיש את הפעילות לכלל התלמידים עם ,
 חלופית מותאמת לאותם תלמידים, תוך מתן אפשרות לתלמידים נוספים )"מהחינוך הרגיל"( להשתלב בה. 

 ם המתקיימים בתנועות ואירגוני הנוער.שילובם במגוון הטיולי 

  לנסיעה משותפת של תלמידים עם לקויות במידת הצורך בפעילויות הכוללות נסיעה באוטובוס יש להיערך
 מוטוריות מורכבות  באוטובוסים מונגשים, כך שתתאפשר חוויה משותפת גם במהלך הנסיעה.

  ה אל מקום הפעילות, יהיו מונגשיםדרכי ההגע וללככל מקום בו תתרחש הפעילות וב יש לוודא כי כל פעילות                
נגישות ניתן להיוועץ עם מומחיות התחום במתי"א, ועם רכז נגישות רשותי, מורשה  ל התלמידים.ללכ           

 .עם רכזי מתו"ס )מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה(והשירות 

 שילוב פעילויות במסגרת מעורבות חברתית 
o   כפעילים ותורמים.  מוגבלותיש לדאוג לשילובם של תלמידים עם 
o תלמידי תוך שיתוף פעולה בין תלמידי החינוך הרגיל ללקיים התנסות במעורבות החברתית  ניתן

 חינוך מיוחד. חשוב שהמעורבות תתבצע עם בני הגיל .
 טיולים ופעילות  -טיול מונגש במסמך,  מוסיש לפעול בהתאם לעקרונות שפור-ביישובים המתכננים טיולים

 , כולל הערכות ללינה.)מצ"ב( השתלבות תלמידים עם מוגבלות -ספרית -חוץ בית

 יים, לתלמידים ולהורים הן בחינוך המיוחד והן לשילוב החינוך    לקיים פעילויות הכנה לצוותים החינוכ 
 .קיץ אחרהמיוחד. בהתאם למתווה במשרד כמופיע באתר               

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/825E018B-5B94-4F3E-BBF4-1C77D69D237D/204216/26.docx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/EichutHaiim/tyolmongash.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/EichutHaiim/tyolmongash.htm
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/summer/Pages/about-summer-program.aspx


  -השתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות
 פעילויות מונגשות

 
 

מנהל פדגוגי –חינוך מיוחד  ' ואגף אמנהל חברה ונוער    
  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/


 מוגבלותתלמידים עם  220,033 -כ

מכלל אוכלוסיית התלמידים   10%ל מהווים "הנ
 .במדינת ישראל שיצאו לחופשת הקיץ

לומדים מגן ( ל"מתוך הנ)תלמידים  175,000מעל 
 .  במסגרות החינוך הרגיל' יבהילדים עד 

 לומדים( ל"מתוך הנ) 44,113 -כ

 במסגרות החינוך המיוחד  



 11436. 252, ח"תשנח "ס 1998 –ח "תשנ, מוגבלותחוק שוויון זכויות לאנשים עם 

ומחויבותה של החברה  של אנשים עם מוגבלות  זכויותיהם" 
,  בעקרון השוויוןמושתתות על ההכרה , בישראל לזכויות אלה

על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד  
 "הבריות

 

 –לאדם עם מוגבלות ייעשו מימוש זכויות ומתן שירותים 
 ;תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו( 1)
, והמיועדים לכלל הציבורבמסגרת השירותים הניתנים ( 2)

תוך ביצוע ההתאמות  הנדרשות בנסיבות העניין כאמור  
 ;בחוק זה

 
 



 .לחוקמהתלמידים בהלימה  100%ל ושווים הולמים מתן מענים •

 .מוגבלותמהתלמידים המתגוררים ברשות שלכם הם תלמידים עם  10%לפחות •

 .המידע ואת מגוון הפעילויות את  להנגישבמסגרת תכנית הקיץ יש •

לקדם השתתפותם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במוקדי ההתנדבות ופעילות קהילתית  יש •

 .ובמוקדי התנדבות רשותיים

 



 

 רכז נגישות רשותי ונציגות הורים בשולחנות  , (א"מתי, פיקוח)מיוחד נציג חינוך השתתפות

 .העגולים

בכל פרסום של הפעילות יש להציג מידע אודות ההנגשה וכן פרטים של איש קשר לבירורים  . 

 או במאגר מידע  אינטרנט : במאגרי המידע הרשותיים כגוןהפעילויות המונגשות באתר ריכוז

 .אחר

 הצעות תוכן ופעילויות לבניית התכנית  , דרכי פעולה, פדגוגייםיישום מיטבי של הדגשים

 החינוכית תוך תשומת לב לשילוב אוכלוסיית עם מוגבלות

 (.2018, עיר הילדים והנוער  -קול קורא', נספח ו)                                   

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/support-tests.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/support-tests.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/support-tests.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/support-tests.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/support-tests.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/support-tests.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/support-tests.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/support-tests.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/support-tests.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/support-tests.aspx


 

הנגשת הפעילות המוצעת   -הנגשה מיטבית של השירות 

 .ועודהוספת כתוביות להצגה , הוספת מתרגם לשפת סימנים: דוגמא

 

 הנגשת המקום בו מתבצעת הפעילות   -מיטבית של סביבה ומבנה הנגשה 

 .גלגליםמקום הפעילות יכלול גישה לכיסאות  :דוגמא 

 

 נגישות השירות  מורשי -היוועצות עם אנשי מקצוע 

 

 (תשתיות וסביבה, מורשים לנגישות מבנים) ס"מתוהיוועצות עם רכזי. 
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