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 פרטניתהנגשה 
בהם לומדים תלמידים או הורי תלמידים  , מוסדות חינוך בבעלות הרשות המקומית  

ושאין בהם סידורים המאפשרים להם להגיע לכל מרחבי  , בעלי צרכים מיוחדים
זכאים  , הלמידה שבפרוגרמה החינוכית והפיסית של משרד החינוך ולהשתמש בהם

 ובאחריותהבאמצעות הרשות המקומית , לתקצוב לשם ביצוע הנגשה מתאימה
 

 פי נוהל בקשה לנגישות פרטנית  -בקשות עבור התאמות למורים ניתן להגיש על
 
 



 הטיפול בנושאי הנגישות  

 

 הנגישות הפיסית של מוסדות החינוך מטופל בשלש רמות נושא  : 

 

 בהתאם לתקנות להנגשת מוסד חינוך     מבנים חדשים בניית . 1     

 .חדש          

 .מורים/הורים/ פרטנית לתלמידים הנגשה . 2     

 .הנגשה כללית. 3     

 ייעודיתתקציב תקנות ייעודיות ומסגרת לכל נושא. 

 



2019להנגשה פרטנית וסטטוס תכנית עבודה   
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2018 2019 

 כ"סה
 ח"מוס

ז "לו ז לתקצוב"לו
 לביצוע

ז "לו ח"מוס כ"סה
 לתקצוב

 אחריות ז לביצוע"לו
 ביצוע 

 | הנגשה פרטנית 
|  אקוסטיות כתות 

 הנגשה פיזית  

כתות  - 1665
 שמע

-תוקצב ב  
 2018  

 דצמבר
2019 

  570עד כה תוקצבו 
אקוסטיות   כיתות

 בתקציב כולל של 
 ח  "מלש 26.8 -כ
 והנגשות פיזיות   

ס  "בתי 125-כ
בתקציב כולל של 

 ח  "מלש 17.1
  43.9כ עד כה "סה)

 (ח "מלש

ברדצמ עד  
 2019  

 דצמבר
2020 

רשויות  
 מקומיות  

 200 -כ
 ח"מוס

  

 ח"מלש 85 שנתיתקציב 

 מספר מוסדות מתוקצבים
 ,  כיתות אקוסטיות1600 -כ

 פיזיות הנגשות 150 -וכ



 חלוקה תקציב נגישות פרטנית  
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 2019 2018 2017 העבודות   סוג

 כיתות
 אקוסטיות  

1726 
  1310 -בכ)

 (מוסדות

1518   
  1303-בכ)

 (מוסדות

265   
 (מוסדות  212 -בכ)

נגשיות  
פיזית  

 פרטנית  
 מוסדות  210 -כ

  215 -כ
 מוסדות 

68 
 מוסדות 



קבלת בקשה  
מהרשות  
 המקומית  

קליטת הבקשה  
 במערכת הבינוי 

י  "בדיקת הבקשה ע
 מהנדס  ואישורה

 הוצאת התחייבות  
אישור חשב  

 המשרד
קבלת התחייבות  
 ברשות המקומית  

ביצוע העבודות  
 ידי הרשות  -על

 הגשת חשבונות  
פי נוהל  -על

 למרמנת  

הוצאת הוראת תשלום  
 באגף בינוי ותקצוב  

 נגישות פיזית פרטנית  



קבלת בקשה  
מהרשות  
 המקומית  

קליטת הבקשה  
 במערכת הבינוי 

בדיקת הבקשה  
 ואישורה  

 הוצאת התחייבות  
אישור חשב  

 המשרד
קבלת התחייבות  
 ברשות המקומית  

ביצוע העבודות  
 ידי הרשות  -על

 הגשת חשבונות  
פי נוהל  -על

 למרמנת  

הוצאת הוראת תשלום  
 באגף בינוי ותקצוב  

 נגישות אקוסטית  



 

 

 
 פרטניתהנגשה 

 

 :גורמים לעיכוב באישור תקציב

י הרשויות המקומיות שלא במועד או שלא בהתאם לנוהל עם כל "הגשת בקשות ע
 .  החומר הדרוש

 המקצועיאי הסכמה בין הרשות המקומית למשרד על הפתרון. 

  אי הסכמה על המסגרת התקציבית הנדרשת  . 

 וקשה לבצען , ס"צריך להיעשות במרכז ביה( פיר מעלית)עיקר העבודות הכבדות
 . תוך כדי לימודים ולכן בדרך כלל מחכים לקיץ

הזמנה והתקנה של מעלית אורכת כשמונה חודשים. 

 



 

 :עדכונים מרכזיים לאחר פרסום התקנות

עדכון נוהל הגשה בשיתוף תובנות עם השלטון המקומי לשיפור שירות והתייעלות. 

 נהלים עודכנו, אישור על בסיס התקן החדש–פתרון הנגשה באמצעות מעלונים. 

 כיסא ושולחן מותאם לתלמיד, מנשא, מנוף –ציוד אישי מותאם. 

   ניתן   -ובכפוף לתכנית המאושרת,מימון פערים בתקצוב בהתאם לתוצאות מכרז
 .עודכן בנוהל -בינוי ותקצוב' להגיש למנהלת אגף א


