
הנחיות לתהליך הגשת תלמיד להנגשה 

 פרטנית מסוג טכנולוגיה מסייעת
  

 ף"תש, 2019דצמבר 

 
 אגף א חינוך מיוחד, מפקחת ארצית, שולמית כהן

 מדריכה ארצית הנגשה פרטנית, חגית רובין

 מדריכה ארצית הנגשה פרטנית, דנית תמיר

 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

לחינוך  ' אגף א
 מיוחד 

 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה



 י ההורה  "הגשת בקשה ע

 הדיון וההחלטה

 אישור ממונה מקצועי

 רכישת התאמות

בקרה על התאמות הנגישות  ומסירתן  

 ה/לתלמיד

 הגשת בקשה להשתתפות כספית

 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

לחינוך מיוחד ' אגף א  

 דיון והחלטה



   י ההורה"הגשת הבקשה  ע

 מצרף מסמכים נדרשים , 1טופס  ההורה ממלא

 למסגרת החינוכית/ בעלות/ ומגיש לרשות

 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

לחינוך מיוחד ' אגף א  

 הנדרשים המסמכים מוגבלות

  חינוכי – הטיפולי המרכז של והמלצה שמיעה בדיקת מוגבלות בשמיעה

 וחרשים שמיעה כבדי לתלמידים מחוזי

  א"מהמתי ראייה תחום מומחי של והמלצה ראיה בדיקת מוגבלות בראייה

 במחוז ועיוורים ראייה ללקוי המתמחה

  או דידקטי-פסיכו אבחון :למידה בלקות התומכות עדויות לקויות למידה

  להתאמה בהתאם הלמידה לקות על המעיד דידקטי

 של העדכני החוזר פי על נוספים מסמכים .המבוקשת

 .למידה ללקויות האגף

מוגבלות שכלית  

 התפתחותית

   חוק פי על הרווחה משרד של האבחון ועדת של ח"דו

  ויות/ללקות בהלימה קבילה שאבחנתו נוסף מקצועי וגורם

 .ות/הנוספת

מוגבלות פיזית ומחלות  

 נדירות

  שנים 3 של עבודה ניסיון בעל ילדים רופא של ד"חו

 מומחה רופא / הילד להתפתחות מוכר במכון לפחות

   .הילד ובהתפתחות הילד של בנוירולוגיה

,  הפרעות נפשיות

, הפרעות התנהגותיות

 הפרעות רגשיות

 פסיכולוג / התפתחותי פסיכולוג /חינוכי פסיכולוג של ד"חו
 ונוער ילדים של בפסיכיאטריה מומחה / קליני

  

  במכון ילדים רופא / ונוער ילדים של פסיכיאטר של ד"חו ASD/ אוטיזם
  ובהתפתחות בנוירולוגיה מומחה / הילד להתפתחות

 הילד

 .המוגבלות בתחום מומחה רופא של ד"חו מוגבלות זמנית



  1 נספח 

 טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשע"ח 2018

 :)א(4 )התוספת הראשונה תקנה 

 

שם התלמיד: ......................................................................................................... 

תארי  לידה: ......................................................................................................... 

מספר זהות: .......................................................................................................... 

שם ההורה: ........................................................................................................... 

מספר זהות של ההורה: ........................................................................................... 

שם ההורה: ........................................................................................................... 

מספר זהות של ההורה: ........................................................................................... 

כתובת: ................................................................................................................. 

 .............................................................................. לומד בגן/בית ספר, שם המסגרת:

אינו  הורה/רושם אם)מספר טלפון, רגיל ונייד, להתקשרות עם הגורם המגיש את הבקשה 
: ............................................................................................................ (הורה

כתובת דואר אלקטרוני של מגיש הבקשה: .................................................................. 

, (המיותר מחק את)אני מבקש הנגשה פרטנית לתלמיד/לאביו של התלמיד/לאימו של התלמיד 
אופי המגבלות  יש לפרט את)שלו מגבלות בתחומים האלה הנוגעות לתפקודו במוסד החינו  

: (בכל תחום, והשלכותיהן על התפקוד במוסד החינו 
 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

 אני מצרף בזה מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על אופי המגבלות של מי שמתבקשת
המסמכים  בשבילו ההנגשה, הנוגעות לתפקודו במוסד החינו  - פרט בתמצית את תוכנם של

המצורפים*: 
 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

המבקש רשאי לציין בתמצית את סוג ההתאמות המבוקשות: 
 ............................................................................................................................

 
 ............................................................................................................................

 ............................................................................................................................

 
 

  1טופס מס 



 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

לחינוך מיוחד ' אגף א  

 דיון והחלטה

 

 ,  בצרוף המסמכים הנדרשים 1לאחר הגשת טופס 

בנוכחות ישיבה רב מקצועית על מנהל המסגרת החינוכית לזמן 

מומחי תחום רלוונטיים ובמידת , הצוות החינוכי והטיפולי

 .ה/ה והתלמיד/האפשר הורי התלמיד

 :י הצוות"במהלך הישיבה ימולאו הטפסים הבאים ע

 פרוטוקול הנגשה   - 2טופס •

   נקודות התייחסות להחלטה על טכנולוגיה מסייעת   - 3טופס •

א  "לרכז הנגישות במתימוקלדים במחשב הטפסים יועברו 

 לאישור וחתימה  

 



 2טופס 



 2טופס 



 3טופס 



 3טופס 



 אישור הממונה

מוקלדים   3וטופס  2עם סיום הישיבה ישלחו טופס 

 .  א לאישורו"במייל לרכז הנגישות במתי

 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

לחינוך מיוחד ' אגף א  

אם לאחר הדיון בצוות הרב מקצועי הוחלט כי התלמיד 

אינו זקוק להתאמות נגישות ישלח לרשות 

בעלות מכתב הודעה על דחיית הבקשה  /המקומית

 (.8טופס )

 

טופס  )ההורים רשאים להגיש ערר על גבי טופס ערר 

יום ממועד קבלת ההחלטה שתשלח על ידי   14תוך ( 9

ההחלטה בערר . א"בית הספר לרכז הנגישות במתי

 (10טופס )ימים מיום קבלת הערר  30תינתן בתוך 



 8טופס 



 9טופס 



 רכישה

בעל מוסד חינוך יספק את התאמת הנגישות עד יום  "

תחילת שנת הלימודים או בעת הצורך והכול בתוך פרק 

 "  זמן סביר

 

מתוך תקנות התאמות נגישות פרטנית לתלמיד 

 (.ב) 6סעיף , ולהורה

 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

לחינוך מיוחד ' אגף א  

 הבעלות לבצע את רכישת ההנגשה /באחריות הרשות

 .על סמך אפיון הציוד שיתקבל מהממונה המקצועי

  



 בקרה על התאמות הנגישות  

 ה/ומסירתן לתלמיד

יזמן המנהל , עם הגעת התאמות הנגישות לבית הספר

לצורך בדיקת , הרלוונטי, את הממונה המקצועי

 .ההתאמות בהלימה לאישור שניתן על ידו

לא  /כי הציוד שהתקבל תואםהממונה המקצועי מאשר 

 .תואם למבוקש

ההורה חותם על התחייבות לשימוש בציוד לצורכי 

.  למידה ועל אישור קבלת התאמת הנגישות הטכנולוגית

 (4טופס )

 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

לחינוך מיוחד ' אגף א  



 4טופס 



 בקשה להשתתפות כספית

בעלות תעביר למרכזת התקציב  / הרשות המקומית 

 073-3931832 בורכובבמנהל הפדגוגי הדסה 

 :את הנספחים הבאים

 טופס הצהרת רשות – 5טופס 

 קבלות מפורטות בהתאם לציוד שאושר

 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

לחינוך מיוחד ' אגף א  

 ('ב 5)ריכוז חשבוניות ( 'א 5)דוח ביצוע 



 5טופס 



 התלמיד ומשפחתו -דגשים חשובים  

התלמיד יגיע למסגרת החינוכית עם ההתאמות מידי  •

 .  יום ביומו

 

הצוות החינוכי רשאי להחליט כי השימוש בהתאמות •

אם קיים חשש  , יעשה במסגרת החינוכית בלבד

 .לשימוש בלתי ראוי מחוץ למסגרת

 

/  על ההורה לדווח באופן מידי למסגרת החינוכית •

בעלות על כל אירוע של נזק למכשיר /לרשות המקומית

 .  וזאת בהתאם לתנאי הביטוח
 
על  , ה/במקרה של גניבת הציוד הטכנולוגי של התלמיד•

ההורה להגיש בקשה נוספת בצירוף אישור תלונה  

 .מהמשטרה
 
בין בתמורה ובין שלא  , או להשאיל/אין למכור ו•

 .  את ההתאמות לשום גורם אחר, בתמורה
 

 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

לחינוך מיוחד ' אגף א  



 מענה מותאם –דגשים כלליים 

 משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי

לחינוך מיוחד ' אגף א  

  והיה והצוות של המסגרת החינוכית

יקבע שהתאמות הנגישות אינן נותנות  

את המענה הנדרש לצרכי נגישות  

או שהתלמיד אינו זקוק  , התלמיד

יועבר הציוד  , להנגשה שאושרה לו

למרכז  / המתמחה א"למתי/ א"למתי

הטיפולי לכבדי שמיעה וחרשים לשימוש  

תלמידים אחרים או לשם השאלה זמנית  

 .לתלמידים אחרים
 

  אין אפשרות לקבל ציוד משני משרדים

א  ניתן להשלים ציוד  , לאותה מטרה

,  שלא ניתן דר  סל הבריאות, חסר

 .באמצעות הנגשה פרטנית

. 



התאמות  

הנגשה בעת  

טיולים  

 ובפעילויות

 בעלות  מיידעת את ההורים אודות ההתאמות שהומלצו/הרשות המקומית

ת המוסד החינוכי לצור  דיון בהתאמות נגישות  /עותק הבקשה ישלח למנהל

 פרטניות הנדרשות לתלמיד

 

התאמות  

פדגוגיות  

מסוג  

טכנולוגיה  

 פרטנית

התאמות ריהוט  

  ייחודי לתלמיד

התאמות  

נגישות  

של  פיזית

המוסד 

 החינוכי

  14ערר ניתן להגיש למחוז בתו  

 יום ממועד ההחלטה

הרשות המקומית פועלת על פי 

הפיתוח   מינהלהנוהל של 

 במשרד החינו 

אישור ההמלצות על ידי הממונה  

המקצועי והעברתן  לרשות  

בעלות לביצוע  /המקומית 

 הרכישה

סיור במוסד החינוכי  

לקביעת הנגשות  

 פיזיות נדרשות  

ההתאמות  

באישור מומחה  

תחום מוגבלויות  

ומדריכה  פיזיות 

 מחוזית להנגשה

בעלות של  /ולהגישו למחלקת החינו  ברשות המקומית( 1נספח )על ההורה למלא טופס בקשה 

 המוסד החינוכי בו לומד או ילמד התלמיד

 

 : תהליך הגשת בקשה וטיפול בהתאמות הנגשה פרטנית לתלמיד
 


