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הנדון:היוםהבינלאומילשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות 
בסימן "חיים ביחד מבלים ביחד"
כ"הבכסלועדב'בטבתתשע"ט-3-10בדצמבר 2018

היוםהבינלאומילשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותמצויןב 3-בדצמברמדישנה
ומוקדש לקידום ההבנה כלפי אנשים עם מוגבלות ולעידוד התמיכה בכבודם,
בזכויותיהם ובשלומם .יום זה נועד גם להגביר את המודעות לתועלת שבהכללת
אנשים עם מוגבלות בכל היבטי החיים הפוליטיים ,החברתיים ,הכלכליים
והתרבותיים .
משרד החינוך ,אגף זה"ב ,נגישות ואורח חיים בטוח ,יחד עם משרד המשפטים -
נציבות שוויון זכויות לאנשיםעם מוגבלות,חברו יחדלציוןנושא חשוב זה ברמה

לאומיתובכללזהבמוסדותהחינוך.
המטרההמובהקתשלשבועזההינההעלאהלמודעותשלזכויותיהםשלאנשיםעם
מוגבלות 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) וכן ,טיפוח ועידוד
האחריות האישית בכל הנוגע לשוויון זכויותיהם של תלמידים עם מוגבלות
והוריהם .
יוםזהיצויןבמסגרתשבועשלםשיוקדשלנושאשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות
והואיתקייםביןהתאריכים,כ"הבכסלועדב'בטבתתשע"ט,3-10בדצמבר,2018
כאשרהואיתמקדבנושא:"בילויופנאיחייםביחד,מבליםביחד" .
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לנושאשנבחר,חייםביחד,מבליםביחד,ישחשיבותכפולהומכופלת,שכןפעילויות
משולבות של תרבות ופנאי בכלל ומוסיקה בפרט ,מאפשרות מפגש בלתי אמצעי
ומהנהביןהקהליםהשוניםשלאנשיםעםמוגבלותלקהליםאחריםבציבורהרחב,
ובאמצעותןניתןלהעבירמסריםשלשילוב .
במהלךשבועזהיתקיימואירועיםופעילויותבהובלתנציבותשוויוןזכויותלאנשים
עםמוגבלות,בהשתתפותתלמידיםמבתיהספרברחביהארץ,ברשויותהמקומיות
ובעמותות . 
לכבודהיוםהבינלאומי בסימן–"חייםביחד,מבליםביחד!"נציבותשוויוןזכויות
לאנשים עם מוגבלות משתפת פעולה לראשונה עם מפעל הפיס ,במסגרת מיזם
"בימות פיס" ,כדי לקדם את המודעות לזכויות ולחשיבות השילוב החברתי של
אנשיםעםמוגבלותבפעילויותשלתרבותופנאי .

אירועיםממלכתיים :
החל מחודש אוקטובר ,כ - 20מופעי מוסיקה של מיטב המוסיקאים,
הנערכיםבמסגרת"בימותפיס"באולמותנגישיםברחביהארץ,נבחרולציין
את הנושא ע"י פעילות משותפת שבאה לידי ביטוי בסדרת מיתוגים
מיוחדים,בשריוןכרטיסיםע"יהרשויותעבוראנשיםעםמוגבלות,חלוקת
חוברותלמיצויזכויותלפניהמופעבאכסדרה,הקרנתסרטוןהסברהייחודי
לפני תחילת המופע ולאחריו הקהל זוכה לשמוע מאדם עם מוגבלות על
חוויותיו.
לרשימתהמופעיםהמלאיםבאתרמפעלהפיס-לקישור

במוסדותהחינוך :
בשבוע זה ,החל במקביל לחג החנוכה נבקש להקדיש זמן לפני ואחרי החופשה
לקיום  פעילויות בנושא מעבר לשגרת הלימודים המתקיימת במהלך כל השנה
במסגרת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,בשיתוף מעגלי פעולה נרחבים של
הקהילהוההורים.  
אתהפעילותילווהממוניםהמחוזייםשלהאגףורכזיהזה"בבבתיהספר .
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מוסדות החינוך יקדישו שיעורים מיוחדים לנושאי הנגישות ,תוך התייחסות
לזכויותיהם של תלמידים עם מוגבלות לשילוב כמפורש בתקנות הנגישות
הפרטניות .מטרת החוק להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ,ולעגן את
זכותולהשתתפותשוויוניתופעילהבחברהבכלתחומיהחיים,וכןלתתמענההולם
לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית ,בפרטיות
ובכבוד,תוךמיצוימלואיכולתו.
אנו באגף זה"ב ,נגישות ואורח חיים בטוח ,רואים חשיבות עליונה לעסוק בנושא
הנגישותמבחינהחברתיתוערכיתכחלקמשילובילדיםעםמוגבלותבכלתחומיחיי
ביתהספר .

הצעותלפעילויות
לקראת היוםהבינלאומילשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותהועלו מערכישיעור,
מצגות ומערכי הפעלה לשיעורים בנושא הנגישות ,למאגר החומרים של האגף.
ותלמידיםמרחביהארץיחלקוחוברותהסברהשנכתבועלידינציבותשוויוןזכויות
לאנשיםעםמוגבלות-משרדהמשפטים,לעידודפעילויותפנאיביחד,ולהיכרותעם
עולם הנגישות פעילויות נוספות ניתן למצוא בגוגל דרייב של אגף זה"ב נגישות
ואורחחייםבטוח 

https://drive.google.com/folderview?id=1mofWlPhLngKEYN1GH1NqU
 BphGn-QwWYN
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בהזדמנות זו ,ברצוני להוקיר ולברך על הפעילות החינוכית הענפה בתחום זה
המתרחשתביןכותליביתהספרומחוצהלולאורךכלהשנהומתעצמתבשבועזה
ולאחללממוניםהמחוזיים עלהחינוךלזה"ב,נגישותואורחחייםבטוח,לצוותים
החינוכייםולרכזיהזה"בהצלחהבתפקידםהחשוב. 


בברכה ,

מקסאבירם 
מנהלהאגף 





העתק:מרשמואלאבואב,המנהלהכללי 
ד"רשושנחום,סמנכ"ליתבכירהומנהלתהמנהלהפדגוגי 
גב'מירינבון,מנהלתאגףבכיררפורמהוהכלה 
גב'אתיסאסי,מנהלתאגףא'לחינוךיסודי 
גב'דסיבארי,מנהלתאגףא'לחינוךעליסודי 
גב'רחלאברמזון,מנהלתאגףא'חינוךמיוחד 
גב'אוריתלוריאכהן,סגניתמנהלאגףזה"ב,נגישותואורחחייםבטוח 
גב'ליאתמזרה,מדריכהארצית,אגףזה"ב,נגישותואורחחייםבטוח 
 ממוניםמחוזייםבחינוךלזה"ב,נגישותואורחחייםבטוח
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