
 

 
 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך
 

 המנהל הפדגוגי                       חברה ונוער        מנהל     
 נגישות  , ב"אגף זה    חינוך מיוחד ' אאגף        הארץ                      ח וידיעת "שלאגף 

    בטוח חיים ואורח                                                                                                                  
 

הנגשה של פעילויות חוץ בית ספריות וטיולים לתלמידים  

  עם מוגבלות
  

 קישור

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/pedagogy/informal/Pages/accessible_travel.aspx


 מוגבלותזכויות לאנשים עם בתקנות שוויון ' ב 14סעיף  

 

 יבטיח כי פעילות חינוכית מחוץ לבית הספר תהיה נגישהמוסד חינוך בעל "

 תינתן עדיפות, בפעילות מהסוגים המפורטים להלן; בהתאם לצורכי התלמידים

 ואולם ניתן במקרים מיוחדים לקיים פעילות נפרדת ובלבד, לפעילות כללית נגישה

 ,שהובטח קיומה של חלופה נגישה הולמת ומכבדת הפתוחה לכלל התלמידים

 :סוגי הפעילות כאמור; שישתתפו בה תלמידים עם מוגבלות ותלמידים בלא מוגבלות

 ."אתגריתפעילות ספורט ופעילות , טיולים

ותיקון   1998, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

   2005" פרק הנגישות", לחוק
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 מוגבלותעם  תלמיד
 מוגבלות פיזית–

 כבדות שמיעה/ חרשות–

 לקות ראייה/ עיוורון–

 הפרעות נפשיות  –

 מוגבלות שכלית התפתחותית–

 אוטיזם–

 מצב בריאותי, מחלות נדירות, תסמונות–

 לקויות למידה–

 מעוכבי התפתחות ושפה–

 משכל גבולי–

 הפרעות התנהגות  –
 

 חוץ וטיוליםעם מוגבלות זמנים גם זכאים להנגשה של פעילות תלמידים : זמניתמוגבלות •

 אחתישנם מצבים בהם לתלמיד יותר ממוגבלות •



 –ספרית -טיולים ופעילות חוץ בית
 מוגבלות תלמידים עם השתלבות 

 
הטיולים המתקיימים במערכת החינוך מיועדים לעורר בקרב התלמיד את האהבה  

הטיול המתקיים מחוץ לכותלי בית הספר הוא חלק בלתי    לנופיה ולמורשתה, לארץ

.חינוכי של בית הספר -נפרד מהמערך הלימודי  

 

החינוך פועלת למתן שוויון הזדמנויות לכלל תלמידיה ותומכת בשילובם של מערכת 

.תלמידים עם מוגבלות בפעילויות המוסד החינוכי  

 
הספר בסיוע רכז הטיולים והצוותים החינוכיים להיערך להנגשת  –מנהלי בתי על 

בהתאם למדיניות משרד החינוך  , הטיולים והפעילות החוץ בית ספרית השנתית 

.וההנחיות כפי שפורסמו   
  

 



ספרית-טיולים ופעילות חוץ בית  השתלבות תלמידים עם מוגבלות-
 

: חוזר  
.וכן הנספחים הנדרשים, " השתלבות והשתתפות תלמידים עם מוגבלות, ספרית–טיולים ופעילות חוץ בית  –טיול מונגש "   

 
  

 ט"ל תשע"נוהל הגשת בקשה לשנה -קריטריונים והליך הגשת בקשה לפעילויות חוץ וטיולים •

 השתתפות תלמידים עם מוגבלות -הנגשת טיולים ופעילויות במוסד החינוכי ומחוץ לו •

 6, 4, 2נספחים מספר •

 נוהל תנועה נגישון אמצעי לשילוב תלמידים עם מוגבלות פיזית בטיולים ובפעילויות•

 רשימת רכזים מנהליים להנגשת פעילויות חוץ וטיולים במחוזות•

 2019מכתב למחלקות החינוך ינואר  -הנגשת טיולים •

 

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a %d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94 %d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a %d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94 %d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a %d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94 %d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a %d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94 %d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a %d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94 %d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a %d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94 %d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a %d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94 %d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a %d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94 %d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c %d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%94 %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5 %d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93 %d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99 %d7%95%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a5 %d7%9c%d7%95.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c %d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%94 %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5 %d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93 %d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99 %d7%95%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a5 %d7%9c%d7%95.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c %d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%94 %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5 %d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93 %d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99 %d7%95%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a5 %d7%9c%d7%95.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c %d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%94 %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5 %d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93 %d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99 %d7%95%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a5 %d7%9c%d7%95.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97%d7%99%d7%9d 6-4-2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97%d7%99%d7%9d 6-4-2.pdf
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http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97%d7%99%d7%9d 6-4-2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97%d7%99%d7%9d 6-4-2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97%d7%99%d7%9d 6-4-2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/trip3.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa %d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d %d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d %d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa %d7%97%d7%95%d7%a5 %d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d %d7%91%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%96%d7%95%d7%aa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d - %d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91 %d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%aa %d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a - %d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8 2019.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d - %d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91 %d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%aa %d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a - %d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8 2019.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d - %d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91 %d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%aa %d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a - %d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8 2019.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d - %d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91 %d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%aa %d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a - %d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8 2019.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/tours/%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa %d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d - %d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91 %d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%aa %d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a - %d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8 2019.pdf


ישיבה בית ספרית לתכנון   -מאי
בפעילויות חוץ וטיולים  הנגשות

 ס"לתלמידים עם מוגבלות בביה

 שיתוף ועדכון הורים ותלמיד

 מילוי והגשת מסמכים

  -בקשההליך הגשת 

 יעודכן



הכניסה לגנים הלאומיים  .  רשות הטבע והגנים הינה רשות ממלכתית הפועלת על פי חוק ותקנות חוק

 .הינה כנגד תשלום אגרת כניסה  ושמורות הטבע

 " :  פטור מתשלום למלווה בלבד"  :בתקנות החוק נכתב

לא יגבה ממלווה של אדם עם מוגבלות תשלום בעד הכניסה למקום  , ציבוריאחראי למתן שירות "

את  תקפה המציינת  הצגת תעודת נכההאחראי לדרוש מהאדם עם המוגבלות ורשאי ... ציבורי 
  "זכאותו לכך

 :הסדרה קיימת

  5ל  1טיולים של מערכת החינוך פועלת הרשות ומקלה על כניסת מלוים על פי יחס של במסגרת 

 .לתלמידים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד
 

 :2017הסדרה עדכנית 

מסודרת עם  בצורה   מארגן הסיור מבית הספר לפנות מראש על  וישנה חריגה ממסגרת זו במידה 

 .  הסבר מפורט על הסיבה בגינה נדרש יחס אחר

 eshed@npa.org.il: מייל 5014836-02יש לפנות לעמנואל אשד טל 
 

 כניסה לאתר עבור מלווה לתלמיד עם מוגבלות

mailto:eshed@npa.org.il


 הסעה מונגשת1.

 

 נגישון2.

 

 )₪ 145) תשלום בגין לינה וכלכלה למלווה 3.

  הנגשות



 איסור דרישת תשלום יתר   -מונגש אוטובוס 

שעיסוקו בהשכרת רכב השכרה ומי  מי דרישת תשלום יתר איסור " 
שעיסוקו בהשכרת אוטובוס מיוחד יעמיד להשכרה רכב השכרה נגיש  

או אוטובוס מיוחד נגיש תמורת מחיר זהה למחירו של רכב השכרה  
 "  הענייןלפי , שאינו נגיש או אוטובוס מיוחד שאינו נגיש

 

 ?למי פונים
 

משרד המשפטים  דן בן  , זכויות לאנשים עם מוגבלות שיוויוןנציבות 
 danbe@justice.gov.ilדויד     

,  (ואוטובוסיםהשכרה  - 2012נגישות רכב  )מוגבלות שוויון זכויות לאנשים עם תקנות "
 "9ג  פרק רביעי סעיף "תשע

 

mailto:danbe@justice.gov.il


 נגישון



 ההנגשהסוג 

   חוות דעת נדרשת

,  מוגבלות פיזית

מחלות  , תסמונות

 מצב בריאותי , מיוחדות

ההשתתפות מצד  תקרת   שאר המוגבלויות  

 המשרד

 –הסעה מונגשת 

 /מיניבוס מונגש,  אוטובוס

 

 -הקפצה 

להתאמת  -בקשות חריגות למטה

 מספר ימי השתתפות בטיול

/  מומחה תחום לקות 

או מרפאה  /פיזיותרפיסט ו

 בעיסוק

 

 

 מומחה תחום

     

 

 ליום  ₪ 1,500עד       

/  מומחה תחום לקות  נגישון

או מרפאה  /פיזיותרפיסט ו

 בעיסוק

 ליום ₪ 1,500עד        רלבנטילא           

 

 



ההנגשהסוג   מומחה תחום -נדרשתחוות דעת  
תקרת ההשתתפות מצד 

  המשרד

תקצוב לינה 

וכלכלה למלווה  

אישי לתלמיד 

במקרים שבהם  

הפעילות / הטיול

 כוללת לינה

 :ל מיועד

בשגרת ת/לסייע זכאים אשר מוגבלות עם תלמידים  

 הלימודים

לפעילות ליווי להם אושר אשר מוגבלות עם לתלמידים/ 

  טיול

 ₪ 145 עד -לתלמיד אישי מלווה  

 .ללילה

 

 

 .החינוכי הצוות כלל עבור שנעשה כפי החינוכי  המוסד י"ע ותמומן הטיול בתכנון תחושב הלינה עלות -מ"חנ לכיתת ת/סייע



 ד "בס
 . שלום רב

,  על כל ההשתדלות .... י... ארוצה להודות בשמי ובשם בני 
בראש ובראשונה לצוות בית , וההערכות לקראת הטיול  האיכפתיות
לגברת  , ולצוות המורים ....... למנהל הרב , ....ב..... מהספר אור 

על כל הדאגה לפרטים מול ....... א "א ולצוות מתי"מורת מתי..... ש
הוא חזר . משרד החינוך במתן הנגשה וליציאתו של בני לטיול 

ושימחה גם מהתכנים הלימודיים וגם   בחויותמלא , מאושר 
תודה לתלמידי הישיבה ולנציג שהגיע עם , מהעזרה של כל הצוות 

אין ספק שבזכותכם הטיול הזה היה  ....    י... באותמך  הגילגולון
כיף לדעת שבני יוכל גם בעתיד לצאת עם  . מאוד מהנה עבורו

תודה לכל העוסקים בנתינה  . חבריו לכיתה וירגיש שווה בין שווים
 .  ברוכים תהיו

 ......מ.... ר       
 





 בהצלחה


