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ד. התאמות נגישות פרטנית לתלמי -ות פורסמו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבל 2018ביולי 

התאמות ההנגשה הטכנולוגיות והפדגוגיות הניתנות במסגרת ההנגשה הפרטנית מיועדות לסייע לתלמידים 

אפשר לפעילויות לימודיות שאינן נגישות עבורם בשל המגבלה, ביעילות עם המגבלה, להנגיש להתמודד 

לאפשר להם לרכוש ידע, להבין להיפך( , ויזואליים במקום שמיעתיים או ) פייםולהם תקשורת בערוצים חל

 את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה.

בהתאם למיפוי שנעשה מידים עם מוגבלויות לתל הנגשהבמתן התאמות , סייע משרד החינוך לשנה זועד 

 60לכ יים האחרונות ציודבשנתהמועצה  רכשה. במסגרת פרויקט זה ע"י הצוותים החינוכיים בבתי הספר

)מחשבים ניידים, אייפדים, תוכנות ייעודיות ללמידה, מערכות שמע, מכשור ייעודי ללקוי ראיה,  תלמידים

 .מצלמות, מילוניות וכו'(

הורים לרכישת ציוד ייעודי )מסלול  20פניות של כלאחרונה ם לתקנות החדשות שפורסמו התקבלו בהתא

וחולק לתלמידים בחודש הראשון של ע"י המועצה שונה של הגשת הבקשה ע"י ההורים(. ציוד זה נרכש 

 .תש"ף שנת הלימודים

 אוכלוסיית יעד:

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

)תלמידי המועצה הלומדים ברשויות אחרות  במוסדות החינוך בבנימיןהחינוכי הלומדים במערכת החינוך 

 יפנו לרשות המקומית בה לומד התלמיד(.

 תהליך הגשת הבקשה:

יגיש ף המסמכים הנדרשים ובצירוהנמצא באתר  אמת נגישות ימלא טופס בקשהההורה המבקש הת. 1

 רינת פריברט רכזת הפרויקט. -מיוחדהחינוך ת הלמחלק

לאחר קבלת המסמכים, המחלקה לחנ"מ תעביר בקשה רשמית של הרשות למנהל המסגרת החינוכית . 2

  בה לומד או ילמד התלמיד.

באחריות מנהל המוסד החינוכי לזמן ישיבה רב מקצועית לדון בבקשה ולהעבירה לממונה המקצועי לצורך 

 אישור וחתימה. 

 הממונה יקבל החלטה בעניין והטופס החתום יועבר חזרה לרשות.

 הממונים המחוזיים הם:

 iraz1@gmail.comtzik -ציקי רז  -טכנולוגי ופיזי 

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

 mbenhamu@gmail.comamiraעמירם בן חמו  –לקויי ראייה 
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תעדכן את ההורים במועד איסוף וע"י הממונה  המחלקה לחנ"מ תבצע את הרכישה של הציוד שאושר. 3

 הציוד.

 ערער על ההחלטה במחוז באם החלטת הממונה אינה מקובלת על ההורים, יש באפשרותם ל

 משרד החינוך. -ירושלים 

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

02/9700622 sharona@binyamin.org.il 

מידע מפורט באתר המועצה< אגפי המועצה< אגף החינוך< מחלקת חינוך מיוחד< התאמות הנגשה 

 טכנולוגית.

      rinatf@binyamin.org.il 02/9977194 -נוספות: רינת פריברט  לפרטים ושאלות

 

 רינת פריברט, המחלקה לחינוך מיוחד.
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