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 ד' אדר ב תשע"ט

 לכבוד: מנהלי מסגרות החינוך בבנימין
 

 מכתב הסבר בנושא הנגשה פרטנית לשנת תשע"ט
 

פרטנית אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות  2018ביולי 

 לתלמיד(.

תשע"ח במתן התאמות נגישות -עד לאישור התקנות, סייע משרד החינוך במהלך השנים תשע"ו

לתלמידים עם מוגבלויות באמצעות פרסום קול קורא לרשויות/בעלויות. בדרך זו בוצעו התאמות הנגשה 

 פרטנית לאלפי תלמידים הלומדים במערכת החינוך.

את הרשויות המקומיות ואת משרד החינוך לפעול עפ"י החוק אישור התקנות ע"י הכנסת מחייב 

ליידע את הורה התלמיד על זכותו להגשת בקשה  בה לומד התלמידוהתקנות. על הרשות המקומית 

לביצוע התאמות נגישות עבור בנו/ בתו, ולספק לו את טופס הבקשה. ההורה יגיש את הבקשה לרשות 

ם המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, בה לומד התלמיד בצירוף המסמכים הנדרשי

 הנוגעים לתפקוד הילד/ה במוסד החינוכי.

בהתאם לתקנות, חובת ההנגשה חלה על הרשות המקומית/הבעלות, והיא אחראית שהתאמות 

 הנגישות שאושרו ע"י משרד החינוך יהיו תקינות וזמינות.

 

טובים יותר לצוות ההוראה, אלא כלים  חשוב לזכור כי מטרת ההנגשה אינה לתת כלי הוראה

 לתלמיד להתמודד עם הלמידה בשל המגבלה ועל אף המגבלה.

 

 

 אוכלוסיית יעד:

תלמידים עם מוגבלויות )לקות ראיה ושמיעה, לקויות למידה שונות( המשפיעות על תפקודם במוסד 

הלומדים ברשויות אחרות החינוכי הלומדים במערכת החינוך במוסדות החינוך בבנימין )תלמידי המועצה 

 יפנו לרשות המקומית בה לומד התלמיד(.
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 תהליך הגשת הבקשה:

 

( בצירוף המסמכים הנדרשים 1ההורה המבקש התאמות נגישות ימלא טופס בקשה )נספח  .1

 ויגיש לרשות המקומית בה לומד התלמיד.

המסגרת החינוכית בה לאחר קבלת המסמכים המחלקה לחינוך מיוחד תשלח עותק למנהל 

 לומד או ילמד התלמיד.

מנהל המוסד החינוכי יזמן ישיבה רב מקצועית לצורך גיבוש חוות דעת, והצוות הרב מקצועי  .2

א', ויעבירה לממונה המקצועי לצורך אישור וחתימה.  3יגבש ויכתוב את חוות דעתו ע"ג נספח 

 לקה לחנ"מ.הממונה יקבל החלטה בעניין והטופס החתום יועבר חזרה למח

 הממונים המחוזיים הם:

 tzikiraz1@gmail.com -ציקי רז  -טכנולוגי ופיזי 

 pinchasros@gmail.comפנחס  hagitsh10@gmail.com חגית שוויקי  -לקויי שמיעה

 amirambenhamu@gmail.comעמירם בן חמו  –לקויי ראייה 

המחלקה לחנ"מ תשלח עותק של החלטת הממונה להורים. תבצע את הרכישה של הציוד  .3

 המאושר ותשלח אותו אל המוסד החינוכי בה לומד התלמיד.

ב'. ההורים יחתמו על טופס האישור  3המקצועי יאשר שהציוד נרכש והועבר ע"ג טופס הממונה  .4

 .4וההסבר אודות הציוד ע"ג נספח 

  באם ההחלטה אינה מקובלת על ההורים, יש באפשרותם לערער עליה במחוז ירושלים

 של משרד החינוך )יש לפנות אל הממונה והוא יעביר את בקשת הערעור למחוז(.

 

שת מבנים )כיתות( והנגשה פיזית ללקוי ראיה ושמיעה ניתן לפנות לשרונה סיני בנושא הנג

02/9700622 sharona@binyamin.org.il 

 

 
 מצ"ב הנספחים ותרשים זרימה של תהליך הגשת הבקשה.

 
 

 רינת פריברט                   עינב חבשוש                                          

 רכזת חינוך מיוחד                                   מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד
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