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, כיצד נדע באיזה גיליון להכניס את הבקשה: נתחיל בשאלה נפוצה∗
הנגשה "או בגיליון " הנגשה בגין תלמיד עם מוגבלות"האם בגיליון 

 ?" מ"חנבגין כיתת 
 תלוי עבור מי צריך את ההנגשה  : תשובה∗

 
 
 
 

 טיול מונגש –הדרכת אקסל 

אם צריך את רכיב ההנגשה עבור  
תלמיד ספציפי נמלא את הבקשה  

הנגשה בגין תלמיד עם  "בגיליון 
 "מוגבלות

 8-3הדרכה בשקופיות 

אם צריך את רכיב ההנגשה עבור  
נמלא את הבקשה  , רוב הכיתה/כל

 "מ"חנהנגשה בגין כיתת "בגיליון 
 12-9הדרכה בשקופיות 
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ואת פרטי איש קשר  ) 3Aבשורה (למלא סמל מוסד  חובה∗
 .שתגיע ללא פרטים אלו תידחה על הסףבקשה , ס"בבי

 
 

 גיליון הנגשה בגין תלמיד עם מוגבלות
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 6כל תלמיד זכאי ל (, סוג ומספר פעילות+ חובה למלא פרטי תלמיד ∗
 ).פעילויות 7כ "סה, טיול שנתי+ ס "פעילויות חוץ בי

ס ביקש כמה טיולים בתאריכים שונים ובשורות נפרדות  "גם אם בי∗
+  חובה למלא בכל שורה את כל פרטי התלמיד , עבור תלמיד אחד

 .תאריך וסוג הפעילות

–גיליון הנגשה בגין תלמיד עם מוגבלויות 
מסומן באדום  (פרטים שחייבים למלא 
 )בתמונה
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חובה למלא לפחות מרכיב אחד או יותר של הנגשה : סוגי הנגשה∗
,  הסייעלינה עבור , לא בשגרה/סייע בשגרה: למשל(רצויה 
 )הסימנים. מתורגמן ש, הסעה מונגשת, גלגולון/נגישון

 
 

 –גיליון הנגשה בגין תלמיד עם מוגבלות 
 סוגי הנגשה
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יש למלא את  , אם יש לו סייע בשגרה, במידה ותלמיד צריך סייע לטיול∗
השלמת שעות סייע לתלמיד  "מספר הימים והשעות הרצויים בעמודה 

 .חובה למלא מספר ימים ומספר שעות" עם סייע בשגרה
 
 
 

  –מוגבלות גיליון הנגשה בגין תלמיד עם 
 תלמיד עם סייע בשגרה
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יש למלא את מספר הימים , תלמיד ללא סייע בשגרה שצריך סייע בטיול∗
" סייע בשגרהללא סייע לתלמיד הקצאת "והשעות הרצויים בעמודה 

 .למלא מספר ימים ומספר שעותחובה ) מסומן באדום בתמונה(
 
 
 
 
 
אין למלא עבור אותו תלמיד גם סייע בשגרה וגם סייע  : חשוב לשים לב∗

 .שאינו בשגרה
 
 

  –גיליון הנגשה בגין תלמיד עם מוגבלות 
 בשגרהלתלמיד ללא סייע 

7 



נתון זה מתמלא , )מסומן באדום(י בית הספר "תקציב מבוקש ע∗
כ  "עמודה צהובה מסכמת סה, אוטומט לאחר מילוי סוגי ההנגשה

 .תקציב מבוקש

י "תקציב מבוקש ע –גיליון בגין תלמיד 
 ס"בי
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,  ס"בביואת פרטי איש קשר ) 3Aבשורה (למלא סמל מוסד  חובה∗
 .בקשה שתגיע ללא פרטים אלו תידחה על הסף

 

 
 

סמל מוסד ופרטי   – מ"חנגיליון בגין כיתת 
 ס"איש קשר בבי
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ומספר   סג, מקבילה, כולל שכבת כיתה, חובה למלא פרטי כיתה∗
 7כ "סה, טיול שנתי+ ס "פעילויות חוץ בי 6לכל כיתה ניתן עד (הפעילות 

 )טיולים
 .חובה למלא תאריך הטיול∗

 

,  פרטי כיתה – מ"חנגיליון בגין כיתת 
 תאריך וסוג פעילות
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סוגי   – ח"חנגיליון הנגשה בגין כיתת 
 הנגשה

חובה למלא לפחות מרכיב אחד או יותר של הנגשה : סוגי הנגשה∗
הדרכת , מונגשתהסעה , הסייעלינה עבור , סייע: למשל(רצויה 
 )טיולים

ורק עבור טיול   מ"חנס של "הדרכת טיולים הינה רק עבור בי: שים לב∗
 .שנתי
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תקציב במבוקש מתמלא אוטומט לאחר מילוי סוגי ההנגשה  ∗
 .כ תקציב מבוקש"צהובה משקפת את סה עמודה,הרצויים

 
 

 תקציב מבוקש – מ"חנגיליון בגין כיתת 
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 .גיליון זה מתמלא אוטומט ורלוונטי רק עבור בתי ספר שביקשו סייע∗
נדרש למלא רק פרטי איש קשר שאחראי על הסייעות ברשות  ∗

 .המקומית
באופן  , במידה ובית הספר ביקש סייע בגיליון בגין תלמיד עם מוגבלות∗

 .  אוטומטי זה יתמלא גם בגיליון שלטון מקומי לתלמיד עם מוגבלויות
באופן אוטומטי  , מ"חנכיתת במידה ובית הספר ביקש סייע בגיליון בגין ∗

 .מ"חנבגין כיתת זה יתמלא גם בגיליון שלטון מקומי 
להחתים את האחראי על הסייעות  , יש להדפיס את גיליון שלטון מקומי∗

 .  ולשלוח את הגיליון חתום לרכז המנהלי במחוז, ברשות המקומית
 
 
 

 גיליון שלטון מקומי

13 



ס בגין כיתה ותלמיד  "י בי"מציג סיכום תקציב של סכום מבוקש ע∗
 .ביחד

 )  לאחר אישור המחוז(סיכום של תקציב מאושר   ∗
 )לאחר שליחתם לרכז המנהלי במחוז(סיכום של חשבוניות ∗
 לחץ כאןלהורדת הקובץ ונוהל טיול מונגש ∗

 גיליון סיכום תקציב

14 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/EichutHaiim/tyolmongash.htm


לאחר שבית הספר שלח לרכז המנהלי את קובץ האקסל עם הטיולים  ∗
דחיית  / הרכז המנהלי ישלח לבית הספר את הקובץ עם אישור , המבוקשים

 .תקציב עבור כל בקשה לטיול
הינו תקציב מקסימום לתשלום וישולם בכפוף להצגת  , התקציב המאושר∗

ישולם הסכום , במידה וסכום החשבונית קטן מהסכום שאושר ,חשבונית
במידה והסכום של החשבונית גדול מהסכום שאושר  , הנקוב בחשבונית

 שאושרישולם הסכום 
 .הרכז המנהלי יפרט את סיבת הדחייה, טיול שנדחה∗
בית הספר יוכל להגישה בשנית את הבקשה בשורה  , בקשה שנדחתה∗

אין לתקן שורת בקשה לאחר שהרכז המנהלי דחה  , חדשה בהמשך הטבלה
 .  אותם
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 דחיית הבקשה/ אישור 



ס יגיש לרכז "בי, לאחר שבית הספר קיבל אישור מהרכז המנהלי על הטיולים שאושרו לו∗
 :על החשבונית חייב להופיע הפרטים הבאים, המנהלי את החשבוניות בגין הפעילות

שכבת הכיתה שעבורה  / יש לציין על החשבונית גם את שם התלמיד , שם בית הספר∗
 )  ניתן לרשום זאת על החשבונית בכתב יד(ס ביקש את התקציב "בי

אם השתנה התאריך של , צריך להיות זהה לתאריך הבקשה באקסל -תאריך הטיול ∗
 .יש לציין זאת על החשבונית, הטיול לאחר שליחת הבקשה באקסל

ס  "בי, ס שאושר לו אוטובוס מונגש"בי: דוגמה נפוצה( -עלות השרות עבור רכיב ההנגשה ∗
בחשבונית נדרש פירוט העלות עבור  , אוטובוסים ורק אחד מהם מונגש 4יצא לטיול עם 

 )המשרד ישלם רק את העלות עבור האוטובוס המונגש, האוטובוס המונגש
במידה , ישולם הסכום הנקוב בחשבונית, במידה וסכום החשבונית קטן מהסכום שאושר∗

 .והסכום של החשבונית גדול מהסכום שאושר ישולם הסכום שאושר
תקציב לסייעות ישולם לאחר שבית הספר ישלח לרכז המנהלי אישור על ביצוע הפעילות ∗

 .מהרשות המקומית
 
 16 

 שלב החשבוניות



 !!!בהצלחה
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