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מדריך למשתמש

תוכן העניינים

מסך כניסה למערכת

הבקשהפרטי : 1שלב 

הבקשהנתוני : 2שלב 

מצורפיםמסמכים : 3שלב 

והערות הארות : 4שלב 

וסיום טיפולהחלטה : 6-ו5שלבים 



מדריך למשתמש

מסך כניסה למערכת

:ניכנס למערכת דרך פורטל רשויות ובעליות חינוך
<<  תכנון ובינוי מוסדות חינוך<< בינוי ופיתוח , תכנון<< מוסדות חינוך 

.מערכת בקשות בנייה

חזרה לתוכן 
עניינים

נגישות אקוסטיתבכניסה למערכת בקשות בנייה נבחר בסוג הבקשה 
.הרשותונבחר את 

יוצגו כלל הבקשות שנפתחו בנושא נגישות  , במסך הכניסה לבקשה
.  ומה הסטאטוס של כל בקשה, אקוסטית

1

.'בקשה חדשה'להוספת בקשה חדשה נלחץ על 2

1

2



מדריך למשתמש

פרטי הבקשה:1שלב 
חזרה לתוכן 

עניינים

:בפרטי הבקשה נמלא את הפרטים הבאים
.נבחר מסגרת גן ילדים או בית ספר: מסגרת

.נבחר את הישוב: ישוב
נבחר את המוסד: סמל מוסד/שם
.נבחר את סמל האתר: סמל אתר/שם

:בכיתה להנגשה נמלא את הפרטים הבאים
.נבחר מרשימה נפתחת את הכיתה: כיתה

.נזין את מספר המקבילה: מקבילה
.'שמור והמשך'בסיום השלב נלחץ על 

קרוב ללב–123456

1234556קרוב ללב 



מדריך למשתמש

.  'הוספה לרשימה'בסיום הזנת הפרטים נלחץ על 
במידת הצורך נוכל להוסיף עוד גורם עבורו  . שם הגורם נוסף לרשימה

.נדרשת הנגשה לאותה הכיתה על באותו האופן

לסיום השלב והזנת הפרטים של כל הגורמים עבורם נדרשת הנגשה  
.'המשך'נלחץ על

נתוני הנגשה: 2שלב 
חזרה לתוכן 

עניינים .בשלב זה נמלא את כל נתוני לצורך ההנגשה

הכיתה הנגשתנבחר עבור מי אנו מעוניינים מי נבצע את , בהנגשה עבור
. המדריך או הגננת, היועץ, התלמיד, עבור המורה : או הגן

.  הנגשהשל אותו גרום עבורו נדרשת האישיים לאחר מכן נזין את פרטיו 

.המערכת תשלים את הפרטים הנוספים, בעת הזנת תעודת הזיהוי: דגש

1
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1

2

312345678

לירון

לירונים
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מסמכים מצורפים: 3שלב 
חזרה לתוכן 

עניינים

:בשדה הראשון נבחר מהרשימה מהו המסמך מצורף
טופס נלווה נגישות  , דוח אקוסטי: ישנם מסמכי חובה להגשה: דגש

ללא הגשת מסמכים אלו לא ניתן  . דוח קלינאית תקשורת, אקוסטית 
.להגיש את הבקשה

.בשלב זה נמלא נוסיף את המסמכים הרלוונטיים

123

בחר קובץ  נלחץ על . בחלק זה נזין את שם המסמך והערות מתאימות
.  להעלאת הקובץ המתאים

.'הוספה'נלחץ על , בסיום

1
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.'המשך'למעבר לשלב הבא נלחץ על 4



מדריך למשתמש

הארות והערות: 4שלב 
חזרה לתוכן 

עניינים ולשלוח  לעקוב אחר סטטוס הבקשהנוכל . את הבקשהזה נשלח בשלב 
.הודעות לגורם במשרד החינוך

.אם חסרים פרטים ומסמכים לבקשה נוכל לראות במסך זה: דגש

ט'במסך זה נוכל לשלוח הודעות אל משרד החינוך באמצעות הצ, נוסף על כך

.'שלח הערה'נוכל לכתוב את ההודעה בחלונית המתאימה ונלחץ על 

.'שלח למשרד החינוך'בסיום מילוי כל פרטי הבקשה נלחץ על 
.לאחר שליחה למשרד החינוך לא יהיה ניתן לערוך את הבקשה: דגש
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מדריך למשתמש

החלטה וסיום טיפול : 6-ו5שלבים 
חזרה לתוכן 

עניינים
.ובמידת הצורך נבצע תיקונים, בשלבים אלו נעקוב אחר סטטוס הבקשה

:סוגי הסטטוסים הקיימים
.  עדיין לא נשלח למשרד החינוך ונמצא בעריכה: עריכה ברשות1.
.הוחזר ממשרד החינוך ויש צורך לתקן את הבקשה: הוחזר לתיקון הרשות2.
'שלב א–בטיפול מינהל הפיתוח 3.
'שלב ב–בטיפול מיהל הפיתוח 4.
'בטיפול מינהל פתוח שלב ג5.
.  הבקשה אושרה6.
.הבקשה נדחתה על ידי משרד החינוך: נדחה7.
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