הנגשה פרטנית להורה ולתלמיד
סוף סוף נכנסו לתוקף תקנות הנגשה של מסגרות חינוך להורים ותלמידים! מה זה אומר?

ביום  30ביולי  2018וועדת העבודה והרווחה אישרה תקנות הנגשה פרטית במסגרות החינוך להורים
ותלמדים זאת אומרת הנגשה המותאמת לצרכים הפרטים של התלמיד או ההורה.
מה זה הנגשה? הנגשה זה המונח המקצועי להתאמת בית הספר והפעילות בו לתלמידים ולהורים
עם מוגבלויות .הנגשה היא חובה על פי חוק ,ובסיס לראות איך הילד מתמודד בסביבה המתאימה
לו.
עד היום היו הוראות הנגשה כלליות בחוק ,עם פירוט מצומצם של ההתאמות .התקנות החדשות
קובעות המון סוגי התאמות וחובה של המסגרות לתת אותם ,כך למשל:
התאמה של הכניסה למוסד בחינוך ודרכי הגישה אליו וגם בתוכו ,התאמה של מבחנים וחומרי
לימוד ,הנגשה של כל הפעילות בבית הספר ומחוצה לו ,חיית שירות ,הדרכה לצוות החינוכי,
התאמת מיקום התלמיד בכיתה ,שולחנות וכיסאות מותאמים ,פינות עבודה יחידניות עם הימנעות
מרעש ,פעמון עם נורה מהבהבת ,טפסים מותאמים להורים ולתלמידים ועוד התאמות רבות.
בכדי לקרוא על כל סוגי ההתאמות הקיימות  -לחצו כאן.
אז מה צריך לעשות?
א.

אם עוד לא נרשמתם לבית הספר ,לערוך רישום מוקדם בשביל שבית הספר יוכל להכין את
ההתאמות מראש (למידע נוסף על רישום מוקדם לחצו כאן)

ב.

לוודא שמנהל המסגרת החינוכית הקיימת או העתידית מכיר את הנושא ואת צורכי התלמיד,
אם אפשר לשוחח איתו בעניין שיבין את הצד של ההורים והתלמיד.

ג.

למלא טופס בקשה ולציין את ההתאמות הנדרשות בצורה מנומקת (כדאי לקרוא קודם לכן
בתקנות אילו התאמות יש) .לבסס את הדברים במסמכים רפואיים שמסבירים את המצב
הרפואי ומבהירים הצורך בהתאמות .לטופס -לחצו כאן

ד.

את הטופס והמסמכים יש להגיש לבעלות המסגרת החינוכית (המדינה ,הרשות ,או בעלויות
שונות במוכר שאינו רשמי)  ,רצוי בכל אופן להעביר העתקים למחלקת החינוך בעירייה ולמנהל
בית הספר.

ה .חייבים להודיע לכם תוך  7ימים אם צריך להשלים מסמכים.
ו.

החלטה בבקשה צריך לגבש תוך  30יום או במידה ויש צורך בהיתר בנייה להתאמות תוך 60
יום.

ז.

ניתן לערר על ההחלטה של הבעלות בפני הממונה במשרד החינוך תוך  15ימים .החלטה
מנומקת בערר תינתן תוך  30יום.

לפירוט מלא באתר נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות – לחצו כאן
חשוב לנו לציין :אלו חבלי לידה של מהפכה בראשית דרכה ,חשוב לנו שתפנו אלינו לכל סיוע בכדי
שזו תצא לפועל כמו שצריך.

משפחות מיוחדות! אל תהססו לפנות לצוות המקצועי שלנו במרכז המידע ומיצוי הזכויות!
בטלפון  1-700-501-601ובמיילcontact@kesher.org.il :

