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 סידורי נגישות נוהל קבלת תקציב לסיוע -
 
 

להם להגיע  פשריםושאין בהם סידורים המא, עם מוגבלות) או הורי תלמידים(ר שלהם תלמידים ספ בתי
זכאים לסיוע כספי , להשתמש בהםולכל מרחבי הלמידה שבפרוגרמה החינוכית והפיסית של משרד החינוך 

. באמצעות הרשות המקומית, לשם ביצוע פתרון הנדסי מתאים
 

התיק הטכני   .א
 

: אשר חייב לכלול את כל המפורט להלן, קביעת הסיוע מותנית בקבלת תיק טכני 
 

. המוסדשם וסמל . 1
יש לציין את המוגבלות ולצרף . מספרי הזהות ולאיזו כיתה שייכים, שמות בעלי הצרכים המיוחדים. 2

משרד , נכות או גמלאות מטעם המוסד לביטוח לאומי יאישור. אישור רפואי המפרט את המוגבלות
. אחרות אינם עונים על הדרישה הבריאות ורשויות

או סרט צילומי מצב קיים  .)מצב קיים ושינויים מוצעים(ל הקומות של כ) עם מפלסים, 1:100(תכניות . 3
. להמחשה

 , תקרות אקוסטיות, גשרון, מעלית ופיר ,מעקות, )רמפות(ׁש כגון כב(פירוט טכני של הפתרונות המוצעים . 4
. בצירוף תכניות מעשיות וחתכים רלוונטיים...) מעברים 

פיקוח , תכנון ,ייעוץ ,חיבורים: וכך עלויות נלוות כגון ,לרבות הצעות ממספר קבלנים, תקציב מפורט. 5
. המשרד אינו מתקצב ציוד כלשהו .אין לכלול עמלות תיווך ומימון של גורמים נוספים. מ"ומע

 
: התכנון.  ב

 

ויאושר על ידי מורשה נגישות מבנים ותשתיות , התכנון יוכן בידי אדריכל רשוי או מהנדס רשוי. 1
. יופיעו בבקשה פרטי כולם). ס"מתו(

, למוסדות חינוך בדרך כלל וכדומה אינם מתאימים" זחלילון" ,"מדרגון" ,מסוג מעלון עלייה אמצעי. 2
. ויאושרו רק במקרים חריגים ביותר

במפה ). עם מפלסים, 1:250(ס "מפת מדידה של כל מגרש ביה התיק גם עבור הנגשה מוטורית יכלול. 3
צב עבודות הנגשה מחוץ קהמשרד אינו מת. יצויינו המצב הקיים והשינויים המוצעים לדרכי הגישה

). 'תימרור וכד, חניות, מדרכות(לתחום בית הספר 
ון בדיקות אודיומטריות כג( ספציפיתיעוד רפואי  התיק גם יכלול) ראייה, שמיעה(עבור מוגבלות חושית . 4

אם דרושות עבודות הכשרה אקוסטית שעלותן הכוללת  ).ודוח קלינאי תקשורת עבור ליקויי שמיעה
. חוות דעת אקוסטיקאי בדבר בעיות המבנה והדרכים לתיקונןגם נדרשת , ₪ 25 000עולה על 

פתרון , רי בטון מזויןפי, מ"כגון מעקות פלב(ציבי ההנגשה אינם מאפשרים שילוב פריטי מותרות קת. 5
. גם אם יש בהם להועיל, ...) "דרך אגב" בעיות אחרות

. עם מהנדס מורשה נגישות מטעם המשרד, קיימת אפשרות להתייעצות מוקדמת על בחירת הפתרונות. 6
. לאחר תיאום מועד טלפוני, ההתייעצות במשרדנו בירושלים

 
 

/ נשמח לסייע בבירור כל ענין נחוץ/ תי בענייןהגשת תיק מלא ומסודר תאפשר לנו טיפול יעיל ותכלי
 
 

, בכבוד רב          
                           
 

אסתר בצלאל            
מ  מנהל אגף בינוי ותקצוב "מ    


