מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חינוך טכנולוגי
חינוך טכנולוגי על-תיכוני
ח' חשון ,תשפ"ב
 14אוקטובר2021 ,
מספרנו46-21 :

לכבוד
נציגי בעלויות על מכללות טכנולוגיות לצעירים
(מוסדות עם שכבת כיתות י"ג-י"ד).
שלום רב,

הנדון :דיווח על יישום הוראות החוק הנגשת מוסדות על-תיכוניים
בהתאם לסעיף  19ל של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח –  ( 1998להלן "החוק" )
אנו נדרשים לדווח על הסטטוס של המוסד/ות שבבעלותכם לגבי הנגשת מוסדות על-תיכוניים ושירותי
החינוך הניתנים על ידיהם ,מדי שנה.
זאת ,בהתאם להגדרות והנחיות החוק למוסדות על-תיכוניים סעיף  19כח.
אי לכך ,אבקשכם להעביר אלי סטטוס עדכני של הנגשת המוסד/ות שבבעלותכם על פי התבנית המובאת
בנספח למכתב זה ,על פי דרישות החוק.
את החוק ניתן לראות בקישורhttps://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m2_001.htm#hed27 :
יש לציין כי הנגישות מורכבת הן מהנגשת מבנים ותשתיות והן מהנגשת השירות והאישורים לכך צריכים
לכלול את שני התחומים.
הערות:
 .1יש להגיש דיווח לכל מוסד בנפרד בהתאם לתבנית הדיווח בנספח למכתב זה.
 .2יש לצרף את האשורים החתומים של מורשה הנגישות כולל תאריך ביצוע הבדיקה האחרונה.
 .3על הדיווח להיות חתום על-ידי הבעלות על המוסד.
 .4יש להעביר אלינו את הדיווח עד ליום חמישי ,י"ד בכסלו תשפ"ב 18 ,בנובמבר .2021
 .5את הדיווח יש להעביר בדוא"ל . davidbe@sapak.education.gov.il
ניתן לפנות לשאלות או הבהרות אלי או אל מר דוד בן נון בטלפון .050-200-1050
להזכירכם ,האחריות לביצוע הפעולות הנדרשות על פי החוק האמור היא של הבעלות על המוסד.
בברכה

אסף מנוחין
ממונה חינוך טכנולוגי על-תיכוני

העתק :מר מוהנא פארס ,סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי
עו"ד אילן שי ,לשכה משפטית
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נספח :תבנית דיווח על סטטוס נגישות במוסד חינוך על-תיכוני

< לוגו הבעלות >
ח' חשון ,תשפ"ב
 14אוקטובר2021 ,

תבנית דיווח על סטטוס נגישות במוסד חינוך על-תיכוני
 .1שם וסמל המוסד____________________________ :
 .2כתובת המוסד______________________________ :
 .3האם קיים אישור נגישות למוסד חתום על ידי מורשה נגישות מוסמך :כן  /לא (מחק את המיותר)
א .במידה וקיימים אישורים:
למבנים ותשתיות :שם מורשה הנגישות __________________ :תאריך האישור______ :
לנגישות השירות :שם מורשה הנגישות __________________ :תאריך האישור______ :
ב .במידה וקיימים אישורים לנגישות חלקית או דרישות להתאמות נוספות
יש לציין לוח זמנים  /יעד להשלמה.
ג .במידה ואין אישורים של מורשה נגישות
 .1יש לנמק מדוע אין אישורים וטרם ננקטו על פי החוק הפעולות הנדרשות להנגשת התשתיות
והשירות.
 .2לקבוע תאריך יעד ולוח זמנים להשלמת הדרישות כאמור.
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