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 :תוכן העניינים

 היקף התקציב1.

 ולבעלויותאופן הקצאת התקציב לרשויות המקומיות 2.

 תהליך העברת התשלום3.

 נתוני בקשות4.

 פרסום הנהלים ומועדי הגשת החשבוניות5.

 הערות' מס6.
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 התאמות טכנולוגיות –אופן ההקצאה 

 בדיקת התקציב הקיים לחלוקה1.

 למרכזים הטיפוליים FMהפחתת תקציב ייעודי עבור רכישות מערכות שמע 2.

הקצאת התקציב הנותר בין האשכולות השונים לפי מפתח שנקבע  3.

 בהתייעצות עם מומחים ולפי הצרכים של ההנגשה

 מחלות, פיזיתמוגבלות , לקויי ראייה, ה"מש – 1לאשכול  170%.

 ש"לק, שפה, התפתחות מעוכבי, אוטיזם – 2לאשכול  220%.

 לקויי למידה, נפשיותהפרעות , הפרעות התנהגות – 3לאשכול  310%.

התלמידים המשויכים לאשכול באותה רשות ' חלוקה שווה לפי מס4.

 בעלות  /רשת חינוך/מקומית
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 ט"נתוני תקצוב התאמות טכנולוגיות תשע

8% 

26% 

66% 

 -היקף תלמידים עם מוגבלות 
 ט"התפלגות לפי אשכולות תשע

 (כגון ניוון שרירים)מחלות , מוגבלות פיזית, לקויי ראייה, ה"מש

 ש"לק, שפה, מעוכבי התפתחות, אוטיזם

 לקויי למידה, הפרעות נפשיות, הפרעות התנהגות

70% 

20% 

10% 

היקף תקציב הנגשה לתלמידים עם 
התפלגות לפי אשכולות   -מוגבלות 

 ט"תשע

(כגון ניוון שרירים)מחלות , מוגבלות פיזית, לקויי ראייה, ה"מש  

ש"לק, שפה, מעוכבי התפתחות, אוטיזם  

לקויי למידה, הפרעות נפשיות, הפרעות התנהגות  
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 טיולים הנגשת –אופן ההקצאה 

 בדיקת התקציב הקיים לחלוקה•

שכבת גיל ולפי נושא  , תלמידים' הקצאת תקציב למחוזות לפי מס•

  :ההנגשה

oאוטובוס מונגש 

oלתלמידים   נגישון 

oעלות לינה וכלכלה לסייע 
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 ט"טיולים תשע הנגשתנתוני תקצוב 

 ₪ -    

 ₪ 500,000  

 ₪ 1,000,000  

 ₪ 1,500,000  

 ₪ 2,000,000  

 ₪ 2,500,000  

 ₪ 3,000,000  

חינוך   דרום

 התישבותי

 תל אביב צפון מרכז י'מנח ירושלים חרדי חיפה

 לינה וכלכלה לסייע נגישון אוטובוס מונגש
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 תיאור תהליך התשלום

העברת התשלומים לאישור מנהל היחידה ולתשלום סופי של אגף התשלומים בצירוף הבקשות 
 והחשבוניות 

 (פריסת אבני דרך ושחרור אבן דרך)יצירת תשלומים  : לאחר סיום סבב האישורים

 סגנית חשב המשרד. 4, מינהל כלכלה ותקציבים. 3, לשכה משפטית. 2, מנהל היחידה. 1

 :יצירת פרוטוקול ועדה והעברת הפרוטוקול עם הבקשות המאושרות לסבב אישורים

 ה"במרכבהקמת בקשה 

בדיקה שאין חריגה מההקצאה שאושרה : לאחר קבלת הבקשות והחשבוניות מהרשות המקומית
 החתימה מורשיי "ושכל הנספחים חתומים ומאושרים ע
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 פרסום הנהלים וההקצאות

,  קריטריונים, פורסמו באתר האגף לחינוך מיוחד הנחיות 28.1.2019ביום •

 :  קישור. חוברת הסבר וההקצאות שאושרו

-and-http://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/rules

 procedures/Pages/accessibility.aspx 

הרשויות בדף הנגשה  כל החומרים פורסמו בנוסף גם בפורטל  7.5.2019ביום •

 פרטנית במערכת החינוך  

-https://pob.education.gov.il/Talmidim/Pages/individual

accessibility.aspx 

פורסם בניוזלטר של איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות   14.05.2019ביום •

 המקומיות
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 מועדי הגשת החשבוניות עבור הנגשה פרטנית

 31.8.2019–1.9.2018ט יתבצעו בין "ל תשע"הרכישות עבור שנה•

 .  התאריכים המופיעים על החשבוניות יהיו בטווח התאריכים הזה•

החשבוניות והנספחים  ט יש לשלוח בצירוף "עבור תשעאת הבקשות •

-עד ה( litalsh@education.gov.il)שם טוב במייל לליטל הרלוונטיים 

31.12.2019. 
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  מבעלויותרובן לא מרשויות מקומיות אלא . מעט בקשות הוגשו למשרד•

 ורשתות חינוך

 

 רוב הבקשות שהגיעו אלינו כיום כבר בתהליכי תשלום

 

 . ואין עוד זמן רב. ממתינים בציפייה לבקשות שלכםאנחנו 

 נתוני הגשת בקשות עד כה
 משרד החינוך

 המנהל הפדגוגי
  ומינהלתקציב ' אגף א



 הערות

אנחנו בשלב מתקדם של השנה ולא   –פעימות נוספות לתשלום יהיו לא •

 תקציבלהגיש בקשות לתוספת לכן גם ניתן . נוצל עדיין מלא התקציב

חשוב  . פניות רבות מגיעות מכם בנוגע לאופן תהליך הגשת הבקשות•

 לקרוא את ההנחיות לפני שמתקשרים

אין לשלוח חשבוניות המכילות פריטים לא מתוקצבים כגון דמי •

 .  'וכודמי טיפול , אריזה, משלוח

המצורף לקריטריונים מפורט אלו פריטים מאושרים  2' בנספח מס•

 .לתשלום
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 תודה על ההקשבה

 

 ?שאלות
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 תהליך הגשת הבקשה - תרשים זרימה 

'  נספח מס' , ב7או ' ב3נספח : הפדגוגי לצורך קבלת התקציב את הטפסים הבאים במינהלבעלות תעביר למרכזת התקציב /הרשות המקומית
 .חשבוניות מס במקור/ ח ביצוע ובצירוף קבלות מפורטות"בצירוף דו 5' נספח מס, 4

ההורים  . 'ב 3ג נספח "ע, בעלות הוא הציוד שאושר/הממונה המקצועי יאשר שהציוד שנרכש על ידי הרשות , עם קבלת הציוד למוסד החינוך
 .  4ג נספח "יחתמו על טופס האישור וההסבר להורים אודות הציוד ע

בעלות תבצע את רכישת הציוד המאושר ותשלח ללא  /הרשות המקומית. בעלות תשלח עותק של החלטת הממונה להורים/הרשות המקומית
 .כל דיחוי את ההתאמות מסוג טכנולוגיה מסייעת אל המוסד החינוכי בו לומד התלמיד לאחר השלמת הרכישה

ויעבירה לממונה המקצועי  ' א 3' ג נספח מס"הצוות הרב מקצועי יגבש ויכתוב את חוות דעתו בעניין התאמות ההנגשה הנדרשות לתלמיד ע
 .  בעלות/הממונה יקבל החלטה בעניין והטופס החתום יועבר לרשות המקומית. על יישום החוק לצורך אישור וחתימה

מנהל המוסד החינוכי יזמן ישיבה רב מקצועית לצורך גיבוש חוות דעת בעניין התאמות ההנגשה הנדרשות לתלמיד בנושא טכנולוגיה  
 'א 3ג נספח "ע

בצירוף המסמכים  ( 1נספח  -לפי התוספת הראשונה )ההורה לתלמיד עם מוגבלות המבקש התאמות נגישות ימלא טופס בקשה 
בעלות תשלח עותק של הבקשה למנהל המסגרת  /הרשות המקומית. בעלות בה לומד התלמיד/הנדרשים ויגיש לרשות המקומית

 .החינוכית בה לומד או ילמד התלמיד



 הערות כלליות

 :  הטפסים אתיש לציין על 

כדי שיהיה ניתן לזהות  ( פ.ח/ה"במרכבספק ' מס)מגיש הבקשה ' מס•

 .ה"מרכבהתשלומים של אתכם במערכת 

רשמי / מוכר לא חרדי / מוכר חרדי / המסגרת הינה בתחום רשמי האם •

 .התיישבותי/ חרדי 

 .הלידה של התלמיד על גבי הטפסיםשנת •
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