
נגישות בחינוך



2

-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

1998ח"התשנ

:החוקמטרת 

ולעגן את  , להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות"

בחברה בכל תחומי  להשתתפות שוויונית ופעילהזכותו 

באופן  מענה הולם לצרכיו המיוחדיםוכן לתת , החיים

בפרטיות  , בעצמאות מרביתשיאפשר לו לחיות את חייו 

"  תוך מיצוי מלוא יכולתו, ובכבוד
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הנגשה בחינוך היא הגשמת הזכות לחינוך  

ולשוויון

לחדר המחשבים  , גם לא יכולה להגיע לאולם הישיבותאני "

אני לא  . למעבדה אני לא יכולה להגיע. אני לא יכולה להגיע

יכולה ללכת לשיעורים הללו כי יש מדרגות ואני לא יכולה  

אני לא משתתפת בשיעורי  . לא מרימים אותי. לעלות

אני מפסידה שני שעורים  . ולא בשיעורי מחשבים, המעבדה

פעם בשבוע אני מפסידה שיעור  . של מחשבים בשבוע

חדר המחשבים  . המעבדה נמצא בקומה שלוש. מעבדה

".ויש מדרגות על מנת להגיע לחדר זה' נמצא בקומה א
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הנגשה כללית ופרטנית

בית  , מעליתפיר : בכל בית ספר קיים, הנגשה כללית

צריך להסתיים עד  –נגישה דרך ; שימוש נגיש לכל מין

1.5.2019 ;

תקנות שייכנסו  –הנגשה כללית במוסד חינוך חדש

.לתוקף בעוד מספר חודשים

 חינוך  מוסד : מוגבלותוהורה עם לתלמיד הנגשה פרטנית

אחראים להנגשה עבור תלמיד קיים או רשום  וגן ילדים 

.ועבור הורה
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תקנות נגישות פרטנית

(2018נכנסו לתוקף בסוף אוגוסט )

מוסד  –" הבעלות"האחריות על ההנגשה חלה על , ככלל

כפוף לחלוקת האחריות על ההנגשה לפי  )החינוך 

;(הבעלות על המקרקעין

בעלות"חובות שנובעות מכך שהיא : לרשות המקומית"  ;

הבעלים על המקרקעין של בתי  מהיותהחובות שנובעות 

;וחובות שנובעות מהאחריות על רישום תלמידים; הספר

 בהנגשה פרטנית100%)משרד החינוך מממן הנגשה  ,

אבל גם אם הוא לא  –( לפי הערכת עלויות של המשרד

להנגישחובה על הבעלות משתתף במימון יש 

 חומרים שהוא מספק  להנגישמשרד החינוך אחראי

(למשל בחינות)
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:עקרונות בהנגשה פרטנית

 לתלמיד עם מוגבלות  כך שתאפשר יש לבצע את ההנגשה

.מכובד ועצמאי, שירות חינוך שוויוניולהורה עם מוגבלות 

 כבודם ופרטיותם של  ההנגשה תבוצע בצורה שתשמור על

.התלמיד וההורה

 מהשירותים  כחלק בלתי נפרדההנגשה תבוצע –הכלה

.  הניתנים לכלל התלמידים וכלל ההורים

עבור התאמת נגישות או בקשה לביצוע  אסור לגבות תשלום

.התאמה
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.  מענה לצרכי הילדצריכה לתת ההתאמה 

.  ההתאמות יינתנו מתוך הרשימה שבתוספת השנייה–ככלל 

.אבל יתכן שתידרש התאמה שלא מופיעה ברשימה

ילד יכול לבקש  . הרשימה שבתוספת היא רק נקודת התחלה

גם התאמה מיוחדת שהולמת את צרכיו ואינה מופיעה  

.ברשימה
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מתן שירות נפרד או שונה: חריג

בזהירות רבה ובמידה  , יש שני מקרים בלבד בהם מותר

:שאינה מכילהבצורה להנגיש, מינימליסטית

ניתןשהואשבהברמההשירותלמתןנחוצהההפרדה

;הציבורלכלל

 השירות בצורה מכילה תפגע באופן מהותי  הנגשתאם

.באופי הפעילות החינוכית

את ההנגשה באותו מועד שבו ניתן  בכל מקרה חובה לספק 

לפי  וכמובן , השירות לכלל התלמידים או לכלל ההורים

.העקרונות של שמירה על כבודו ופרטיותו של האדם
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:חובותיה של הרשות כאחראית על הרישום

 (!ל"מעוגן בחוזר מנכ)להודיע על הזכות לרישום מוקדם

 בכל הודעה של הרשות  –להודיע על הזכות להתאמות

;בנושאי רישום

הורים עם  /גיבוש נוהל לאיתור מוקדם של תלמידים

;מוגבלות שנכנסים למערכת החינוך

 מידע נגישה באתר האינטרנט של הרשות  חוברת

;המקומית

 ללא רישום כשיש אפשרות רישום יחידההנגשה.
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חובות מוסד החינוך
הפרסום  . פרסום מדי שנה של אופן הגשת בקשה להתאמות

את פתיחת  יעשה בכל צורות הפרסום שבהם מפרסמים 

;הרישום

 טכסים  הנגשת, מידעהנגשתגיבוש נהלים פנימיים לגבי

;בחרוםנהלי פינוי , נגישות טיולים, ואירועים

:הדרכת העובדים

 ומעשייםעקרוניים במגוון נושאים הדרכה כללית לעובדים;

 הדרכה ייעודית לגבי תלמיד מסוים עם מוגבלות המצטרף

;למוסד



11

המשך חובות הבעלים

 את ההתאמות שניתן לבצע מיידיתלבצע

[.להנמיך לוח למשל]אצלו באמצעים הקיימים 

 ל או בעת "את ההתאמות עד תחילת שנהלספק

.הצורך והכל בתוך פרק זמן סביר

 לתקינות וזמינות התאמות הנגישות  אחראי

.שבאחריותו
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תהליך הגשת בקשה להתאמה

רושם מגיש טופס /הורה/תלמיד
בקשה לבעל מוסד החינוך

החלטה /בעל המוסד מגבש המלצה
מנומקת לעניין הבקשה

המבקש רשאי לערור על החלטת 
בעל המוסד בפני משרד החינוך
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תהליך בקשת מימון ממשרד החינוך

הגשת בקשה של המוסד  
למשרד החינוך

דחית  : החלטת משרד החינוך
כולל  )הבקשה או קבלתה 
(תנאים וסייגים

ניתן לערור על החלטה של  
.הממונה לגבי מימון הנגשה
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לוח זמנים להנגשה

 התחלה מיד כשנודע הצורך –בנייה צורך בהיתר אין–

;ל"סיום הנגשה לפני שנה

10-או כאשר יש כבר היתר , הנגשה של הבניין הראשי

.לכל היותרחודשים 

 (.  מעלית)היותר חודשים לכל 18-אין היתר בניה

 הבקשה למימוןימים מיום אישור 14עד -כבש.

 במוסד החינוךהממונה תקפה כל עוד התלמיד החלטת.

 ההנגשה  תקופת הממונה יקצוב את –מוגבלות זמנית

;ואז תהיה בחינה מחודשת ללא הגשת בקשה
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:שני סייגים ללוחות הזמנים של ההנגשה

 לקצר לפי שיקול דעתו או  רשאי ( משרד החינוך)הממונה

את לוח הזמנים עד חצי  , בנסיבות מיוחדות, להאריך

;שנה

למעט עיכוב הנובע מנסיבות שאינן בשליטת בעל  הכל

מוסד החינוך ובעל מוסד החינוך דיווח עליהם לנציבות  

.  מוגבלותלאנשים עם זכויות שוויון 
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סייג לגבי מוסדות שכבר התקינו מעלית  

שירותים נגישים או דרך נגישה

על  ס"מתולאחר שהתייעץ עם מורשה , הממונה רשאי להחליט

:כדלקמן, 10עד 8הקלות מתקנות 

 9מאפשר התקנת מעלית לפי תקנה אם כבר יש פיר שאינו

ניתן לאשר מעלית  –1התקנת מעלית מטיפוס אבל מאפשר 

;ולעמוד בתקנות1מטיפוס 

 את הדרישות  אם כבר יש תא שירותים מונגש שלא תואם

לצרכיו של  שמתאים נגישות אישר אבל מורשה 10בתקנה 

תא שירותים כאמור כאילו הוא עומד  יראו -המבקש 

;בדרישות תקנות אלה

 בה יראו -" בניין קיים"דרך נגישה לפי תקנות אם קיימת

.  דרך נגישה לעניין קיום תקנות אלה
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אכיפה

 על ידי המבקש או הנציבות-אזרחית

 בגין הפרת צווי נגישות–פלילית


