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 נגישות פרטנית בחינוך 
?מי האחראי  
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 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

במשרד המשפטים על מנת ליישם   2000הנציבות הוקמה בשנת 

 .את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 :  תפקידי הנציבות

קידום עקרונות היסוד  

 של חוק השוויון

 קידום שוויון  

 הפליה  ומניעת 

אנשים עם  של 

 מוגבלות

עידוד השתלבות 

והשתתפות של אנשים 

 עם מוגבלות בחברה

קידום וניטור אמנת  

ם בדבר זכויות  "האו

של אנשים עם  

 מוגבלות
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 מבנה הנציבות

 נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

:מחלקת נגישות  

 פיקוח ואכיפה

:  מחלקת שילוב בקהילה
חיים  , תעסוקה, חינוך

 בקהילה

:מחלקה משפטית  

,  תביעות, פניות ציבור
 חקיקה

 מחקר הסברה
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 :דוגמאות

 כבש/ מעלית•

 סימון מכשולים בבית הספר•

 כיתה אקוסטית•

 התאמת התאורה בכיתה•

 נגיש בטיול שנתימסלול •

תמלול /לשפת סימניםתרגום •
 הורים ומסיבת סיוםבאסיפת 

 להיות חלק מהקהילה –הנגשה פרטנית 

  לחדר ,הישיבות לאולם להגיע יכולה לא גם אני"
  יכולה לא אני למעבדה .להגיע יכולה לא אני המחשבים

  מדרגות יש כי הללו לשיעורים ללכת יכולה לא אני .להגיע
  משתתפת לא אני .אותי מרימים לא .לעלות יכולה לא ואני

  מפסידה אני .מחשבים בשיעורי ולא ,המעבדה בשיעורי
 אני בשבוע פעם .בשבוע מחשבים של שעורים שני

  .שלוש בקומה נמצא המעבדה .מעבדה שיעור מפסידה
  מנת על מדרגות ויש 'א בקומה נמצא המחשבים חדר

 ."זה לחדר להגיע

  'נ 'ואח (קטינה) פלונית של אמה 25413-03-10 א"ת]
 ['ואח שפרעם עיריית
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 רבים גורמים עם תהליך היא פרטנית הנגשה

 :רשות מקומית+ ס "בי

+  גיבוש המלצה 
+ התחלת ביצוע 

 פנייה למשרד החינוך

 :הורה

 מבקש התאמות

רשות מקומית ומשרד  
 :החינוך

 יידוע על זכויות

 :משרד החינוך

החלטה על תקצוב  
 וקביעת לוח זמנים

 :רשות מקומית+ ס "בי

 ביצוע
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 ותלמיד הורה -להתאמות  בקשה הגשת
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הבעלות על מוסד החינוך -גיבוש המלצה והתחלת ביצוע   

והתאמות שדורשות תכנון  , מיידיהתאמות לביצוע , התאמות כלליות: חשוב להבדיל

 ותקצוב
 

  הדרכה ;טיולים ,אירועים הנגשת לגבי פנימיים נהלים גיבוש :כלליות התאמות•

 ;לעובדים כללית

 ;תלמיד לגבי צוות הדרכת ;מותאם באופן הכיתה סידור :מיידיות התאמות•

  ואז החלטה/המלצה מגבש המוסד בעל :תכנון או תקצוב שדורשות התאמות•

 .בינוי התאמות לגבי החינוך 'למ פונה או טכנולוגיות התאמות רוכש
 

(  גם אם אין מימון של משרד החינוך)בעל המוסד לבצע את התאמות הנגישות אחריות 

 .ולשמור על זמינות ותקינות ההתאמות
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 אחריות לפי הבעלות על המקרקעין –התאמות נגישות מבנה 

 האחריות על ביצוע ההתאמות היא על הבעלות של מוסד החינוך, ככלל

 

בהתאמות נגישות שדורשות היתר בנייה כגון התקנת פיר ומעלית   -אבל 
 .הביצוע הוא באחריות הבעלים על המקרקעין

 

 .ס יש אחריות לפנות לבעלים ולפעול לקידום ההנגשה"לבעלות על ביה
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 החינוךמשרד  -השתתפות במימון 
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 ההנגשה בחינוךחובות הנציבות אוכפת את ביצוע 

 נגיש לא ספר בית - פיקוח

 התראה מכתב

 צו נגישות

 כתב אישום

 הנגשה כללית

 ציבור פניית

 והביצוע הזמנים לוחות אחר מעקב

 התראה מכתב

 אזרחית תביעה/נגישות צו

 הנגשה פרטנית

עשרות  פיצוי בסדר גודל של = הורה עם מוגבלות /תביעות בעניינם של תלמיד

שקלים אלפי  
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 אחריות נושאי משרה ובעלי תפקיד
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 לסיכום
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! ההקשבהתודה על   

 שאלות


