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/121121/10 
 ט' כסלו תשע"ה

 180/0451מס' סימוכין: 
 לכבוד

 מנהלי מחוזות
 מפקחי מחוזות

 מפקחים
 מנהלי מוסדות החינוך

 
 שלום רב,

 

 היום הבינלאומי למען שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותהנדון: 

ר הוא אני". שנתי תחת הכותרת "האח-הערכי חברתי, הרב החינוך מוביל זו השנה השנייה, את המהלך משרד

, צדק, שוויון, אדם במסגרת הפעילות המתקיימת במוסדות החינוך ניתן ביטוי מגוון לערכים בסיסיים של כבוד

 וחמלה.  הכלה, האחר קבלת, סובלנות

אחד מהעקרונות העומדים בבסיס המהלך הינו שילוב התכנים הן במסגרת הלמידה הרציפה לאורך השנה, בשגרת 

הספר ובפעילות המתקיימת במסגרות שמחוץ לכתלי המוסד החינוכי, והן בציון מועדים יומו של התלמיד בבית 

 ייחודיים בלוח השנה הקשורים לתכני התכנית. 

 
, שהוכרז על ידי אנשים עם מוגבלותלשוויון זכויות מען יום הבינלאומי ליתקיים ה בדצמבר, 3 -מחרתיים, ה

 13% -ילדים, שהם כ ///,/33ם עם מוגבלות, מתוכם אנשי ///,//1,0 -האו"ם. במדינת ישראל חיים כ

 מאוכלוסיית הילדים. 

לקראת יום זה ובמהלכו מתבצעות פעולות רבות בארץ וברחבי העולם, שמטרתן להגביר את המודעות לצורך 

חינוך, תעסוקה, נגישות לתחבורה, תקשורת, בהגנה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בכל היבטי החיים: 

 . ות ועודבריא

בארץ מתבצעות מגוון פעולות בהובלת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ובהשתתפות 

ארגונים רבים, משרדי ממשלה ובכללם משרד החינוך. בשנה זו מתמקד היום בהעלאת המודעות לחשיבות 

 הנגישות לאנשים עם מוגבלות בעסקים קטנים.

 כבות הבוגרות בתנועות הנוער נוטלים חלק פעיל במסע ההסברה שיתקיים ביום זה.חלק ממוסדות החינוך והש

ציון תאריך זה הינו אבן דרך וצעד נוסף להתייחסות ולהגברת השוויון לכלל האוכלוסייה בעלת המוגבלויות, 

 ובכללה לאוכלוסיית התלמידים הנמנית על בעלי המוגבלויות. 

 

דיש זמן ללמידה, לפעילות ולשיח אודות נושא חשוב זה, בתאריך המצוין אנו מזמינים את מוסדות החינוך להק

ובמהלך השבועות שלאחריו. היחידות השונות במשרד החינוך פיתחו חומרי למידה ופעילויות בנושא זה עומדות 

 לרשות מוסדות החינוך. 

 קישורים לחלק מהפעילויות מצויים בנספח למכתב זה.
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מודעות לצורך בנגישות ולאפשר דיון ביחס לאנשים עם מוגבלות בחברה מטרת הפעילויות להעלות את ה

הישראלית, וזאת מתוך התפיסה כי הכרה בזכותם השווה של אנשים עם מוגבלות להיות שותפים מלאים בחברה 

 הינה הצעד הראשון בדרך לחברה צודקת ונגישה לכל. 

 

 על פעילויות שאתם מקיימים בנושאים אלה. כתבו לנושתנשמח 

 

 ,בברכה

 
 אריאל לוי

 

 

 :העתק
 גב' מיכל כהן, המנהלת הכללית

 ד"ר ניר מיכאלי, יו"ר המזכירות הפדגוגית 
 , מנהל מינהל חברה ונועררוזנר דנימר 

 גב' עירית בירן, סגנית מנהל המינהל הפדגוגי
 פדגוגיגב' מירי נבון, סגנית מנהל המינהל ה

 גב' חנה שדמי, מנהלת אגף א' שפ"י
 גב' סימה חדד, מנהלת אגף א' לחינוך  קדם  יסודי

 חינוך יסודילגב' יהודית קדש, מנהלת אגף א' 
 חינוך על יסודילגב' דסי בארי, מנהלת אגף א' 

 גב' רחלי אברמזון, מנהלת אגף א' חינוך מיוחד
 גב' טליה נאמן, מנהלת אגף תכנים, תכניות , הדרכה והשתלמות, מינהל חברה ונוער

 גב' טובה בן ארי, מפקחת יישום חוק זכויות התלמיד
 מר מקס אבירם, ממונה ארצי, אגף זה"ב 

 גב' ציפי קוריצקי, ממונה תרבות ישראל ומורשתו, המזכירות הפדגוגית
 ת אורח חיים בטוח ונגישות, אגף זה"בגב' סימה עובדיה פורצנל, ממונה פדגוגי

 מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
 עו"ד מיכל רימון, מנכ"לית עמותת נגישות ישראל

 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך  
 גב' מיכל מנקס, ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי
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 קישורים לפעילויות אחדות בנושא שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –ח נספ
 

 שים עם מוגבלויות ומציע פעילות של המטה לתרבות ישראל. גיליון העוסק בזכויות אנ צידה לדרך

  .בהקשרים של הנושא המרכז "האחר הוא אני" חינוכית ודיון לתלמידי בתי ספר יסודיים ועל יסודיים,

 

ריכוז פעילויות שנכתבו על ידי מינהל חברה ונוער  סודיים י-פעילויות בנושא נגישות לבתי ספר יסודיים ועל

 ישראל.  נגישות עמותת בשיתוף

לתלמידים באותו נושא,  3ועיתון מס' ן זכויות לאנשים עם מוגבלות בנושא שוויו  מדריך למורה  -מלמדים זכות
 מטעם המפקחת על יישום חוק זכויות התלמיד.    

מקבץ הפעלות להטמעת "פנקס זכויות" התלמיד עם מוגבלות, שנכתבו על ידי המפקחת על  פנקס זכויות התלמיד

 יישום זכויות התלמיד ואגף א' חינוך יסודי.

 

סרט קצר שהופק בבית הספר און בתל אביב, המעלה למודעות את נושא הבטיחות והנגישות  אל תחסום אותי

 בדרכים.

 

 

http://www.gov.il/
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/HomreyLemida/tzeyda/mugbal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/HomreyLemida/tzeyda/mugbal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/handicape.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/180039/MadrichLamoreBaaleiMugbaluyot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8813D8D2-2964-4D69-A871-38BE378566E5/185854/GilyonBaaleiMugbaluyot.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/PinkasHazchuyot/hafaalot_lehatmaat_pinkas_hazchuyot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/PinkasHazchuyot/hafaalot_lehatmaat_pinkas_hazchuyot/
https://www.youtube.com/watch?v=b2vw4J_1rjI
https://www.youtube.com/watch?v=b2vw4J_1rjI

