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שלום רב,

הנדון: החלה הדרגתית של התאמות נגישות מוסדות חינוך – צו נגישות
סימוכין: מכתב התראה, לו"ז להנגשה – מיום: 12.5.15.

                                                                מכתבכם, תכנית הנגשה מיום: 10.12.15.
                  

בהמשך למכתבי שבסימוכין, ומתוקף סמכותי כנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עפ"י 
סעיף 19מג לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998,  (להלן: "החוק או חוק 

השוויון"),  אני מוציא צו נגישות בנוגע להחלה הדרגתית של התאמות נגישות במוסדות חינוך.

כידוע לכם, סעיף 19לג3 לחוק קבע כי ביצוע הוראות ההנגשה הכללית של מוסד חינוך יעשה 
בהדרגה ובפריסה שווה על פני השנים, עד לסיום המלא של התקנת התאמות הנגישות הכללית, 
לא יאוחר מיום 1 במאי 2019.  סעיף 19לג1 לחוק קובע כי בכל מוסד חינוך - כהגדרתו בסעיף 19לב 
ולמעט גני ילדים -  יבוצעו התאמות נגישות מסוימות בבניין המרכזי במוסד: בניית פיר מעלית 
ובניית שני תאי שירותים (להלן – "הנגשה כללית של מוסד חינוך").  הוראות בדבר אופן ביצוע 
ויישום החובה להנגשה נקבעו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  (התאמות נגישות 

במוסד חינוך קיים), תשע"א – 2011 (להלן – "התקנות"). 

מטרת החוק והתקנות ליצור מצב כי כל מוסדות החינוך יהיו בעלי רמה בסיסית של נגישות 
שתאפשר תוך זמן קצר יחסית להתקין את הסדרי הנגישות הפרטניים בבית הספר עבור ילד עם 
מוגבלות או הורה עם מוגבלות, ולמנוע את הסבל הנוצר עקב התארכות הזמן עד להנגשת בית 

הספר. 

בסמכותי כנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות להוציא צו נגישות להחלה הדרגתית של 
הוראות הנגישות (לפי סעיף 19מג לחוק השוויון). מטרת הצו להחלה הדרגתית היא, בין היתר, 
ליצור תכנית מחייבת הקובעת אילו בתי ספר יונגשו באיזה שנה, כך שההנגשה תבוצע בהדרגה עד 

להנגשה המלאה של מוסדות החינוך (מאי 2019). 

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 19מג(ב) כאמור, אני קובע בזה צו להחלה הדרגתית של התאמות 
הנגישות הכלליות במוסדות החינוך אשר ברשות. ההחלה ההדרגתית תתפרס על פני ארבע השנים 
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שנותרו לפי רשימת בתי הספר ומועדי הנגשתם, כך שבכל שנה כרבע מכלל מוסדות החינוך יעמדו 
בדרישות התקנות והחוק כאמור, עד למועד בו תתקיים החובה להנגשה כללית במלואה בכל 

המוסדות – ה-1 במאי 2019 והכל בהתאם לקבוע לפי החוק:

 

      א. רבע ממוסדות החינוך יעמדו בדרישות ההנגשה הכללית  עד ליום 1.9.16 . (25%).

ב. מחצית ממוסדות החינוך יעמדו בדרישות ההנגשה הכללית עד ליום 1.9.17. (50%).

ג. שלושה רבעים ממוסדות החינוך ייעמדו בדרישות ההנגשה הכללית עד ליום 1.9.18. (75%).

       ד. כלל מוסדות החינוך יעמדו בדרישות ההנגשה הכללית עד ליום 1.5.19. (100%). 

להלן רשימה מחייבת של מוסדות החינוך ברשות, שנערכה תוך התחשבות בהצעתכם, ומחולקת 
לפי המועדים בהם מוסדות אלו יעמדו  בדרישות ההנגשה הכללית, בהתאם לתקנות ולחוק.  

 
אנא שימו לב כי לאחר קבלת מכתבכם שבסימוכין, שינינו את רשימת המוסדות כך שתכלול את 

אותם מוסדות שלפי טענתכם הם בבעלות העירייה ולא מוסדות שבבעלות אחרת. 

אני מבקש לציין כי, לפי החוק, לרשות אחריות לבצע התאמות נגישות לכל מוסדות החינוך 
הרשומים בבעלות הרשות,  גם אם אינם מופיעים ברשימות בצו זה. כמו כן, לרשות אחריות לבצע 
התאמות נגישות הדורשות היתר בניה במידה והיא הבעלים (כהגדרתם בחוק) על המבנה של 
המוסד, וזאת גם אם הרשות אינה הבעלים של מוסד החינוך. לפיכך ובכל מקרה, האחריות על 
התאמות אלה תחול גם עליכם כבעלים של המבנה וכן ובמידה ואתם בעלים של מוסדות חינוך 

נוספים כאמור.

אני מודה לכם על שיתוף הפעולה. הוצאת הצו הינה תהליך הכרחי הקבוע לפי החוק על מנת 
לעמוד באופן ראוי ומסודר בדרישה הקבועה כאמור, לפיה ביצוע התאמות הנגישות במוסדות 
חינוך תעשה בהדרגה ולפי הכללים. סדר ההנגשה תואם, ככל הניתן, את לוח הזמנים כפי שמופיע 

במכתבכם אלינו.

אנא שימו לב כי  על פי החוק, אי עמידה בלוחות הזמנים כאמור, בהתאם  לצו  עשויה להביא  
להליך אכיפה נגדכם  העשוי להגיע לכדי הגשת כתב אישום פלילי, והכל בהתאם לקבוע בחוק.

אין באמור בצו זה, כדי לשנות  או לגרוע מכל חובה אחרת לפי החוק ולפי כל דין.

נבקש גם להביא לידיעתכם כי בנסיבות מסוימות צו הנגישות  עשוי להתפרסם בציבור, לרבות 
בפרסום יזום מאת הנציבות.

רשימת בתי ספר חדרה ומועדי ההנגשה המחייבים
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טבלה 1

להנגשה עד 1/9/2016 = 25%

סוג 
פיקוח סוג חינוך שלב 

חינוך
שם 

מנהל/ת סמל שם 
המוסד

ממלכתי רגיל יסודי 
בלבד עינת יעקב 310227 אחד העם 1

ממלכתי רגיל יסודי 
בלבד סיגל רמון 312397 הגורן 2

ממלכתי רגיל יסודי 
בלבד

חוה 
בלומנפלד 310276 צפרירים 3

ממלכתי רגיל יסודי 
בלבד

עופרה 
אלפסי 312744 יסודי ע"ש 

אילן רמון 4

ממלכתי רגיל יסודי 
בלבד

רביד 
שטרנין 310250 ניצנים 5

ממלכתי רגיל יסודי 
בלבד לאה צליק 310268 גבעול 6

ממלכתי רגיל יסודי 
בלבד מרב מאור 313692 צליל 7

טבלה 2
להנגשה עד 1/9/2017 = 50%

סוג 
פיקוח סוג חינוך

שלב 
חינוך

שם 
מנהל/ת סמל

שם 
המוסד

ממלכתי 
דתי רגיל חט"ב 

בלבד
חנה 

אסולין 344515
חט"ב 
ממ"ד 

תחכמוני
8

ממלכתי רגיל יסודי 
בלבד

אפרת 
מזרחי 310219 השחף 9

ממלכתי 
דתי רגיל יסודי 

בלבד
לאה 

בוטמן 313502 חב"ד 10

חרדי רגיל יסודי 
בלבד

עופר בן 
יהודה 352716 חפץ חיים 11

ממלכתי 
דתי רגיל יסודי 

בלבד
משה 
עמרן 310318 יבנה 12

חרדי רגיל עליונה 
בלבד

שמואל 
מיכאל 

ביטון
340521 קרית 

המתיבתא 13

חרדי רגיל יסודי 
בלבד

חנוך 
פכטהלט 312785 כנסת 

יצחק 14
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ממלכתי 
דתי רגיל חט"ב + 

עליונה

מרדכי 
מאיר 

קורקוס 
איש ימיני

340356
ישיבת 

בנ"ע בית 
שמואל

15

ממלכתי מיוחד
יסודי 
חט"ב 

ועליונה

מזל עפרה 
אברגיל 320457 מעון גל-

אור 16

ממלכתי רגיל עליונה 
בלבד עדי גזית 340596 הדמוקרטי 

חדרה 17

חרדי רגיל יסודי 
בלבד

ניצה 
אהרון 312876  תהילה)

בנות) 18

חרדי רגיל עליונה 
בלבד

מיכל-
אסתר מור 384198 באר מרים 19

טבלה 3
להנגשה עד 1/9/2018 = 75%

סוג 
פיקוח סוג חינוך

שלב 
חינוך

שם 
מנהל/ת סמל

שם 
המוסד

ממלכתי רגיל יסודי 
בלבד

סיגלית 
איצקוביץ 357483 מופת 

חופים 20

ממלכתי 
דתי רגיל יסודי 

בלבד
אסתר 

רוקח 310300 מוריה 21

ממלכתי רגיל יסודי 
בלבד

מאיר 
דודסקו 310284 קפלן 22

ממלכתי 
דתי רגיל יסודי 

בלבד ענת נקש 310334 פאר עם 23

ממלכתי רגיל חט"ב + 
עליונה

אילנה 
שטרהל 370072

מקיף 
למדע 

ולאמנויות
24

ממלכתי רגיל חט"ב + 
עליונה יעל פז 340281 תיכון 

חדרה 25

ממלכתי רגיל עליונה 
בלבד טלי צמני 370486

תיכון 
טכנולוגי 

נעמת
26

ממלכתי רגיל יסודי 
בלבד

בטינה 
גולדמן 310235 ארלוזורוב 27

ממלכתי מיוחד יסודי 
בלבד

אביגיל 
גמליאל 320010 גלים 28

ממלכתי 
דתי רגיל חט"ב + 

עליונה
דן פנחס 

דינר 344200
אולפנת 

בנ"ע        
מ. ברוך

29
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חרדי רגיל עליונה 
בלבד

צפורה 
פייגע 
קריגר

344499 בית יעקב 30

טבלה 4
להנגשה עד 1/5/2019 = 100%

סוג 
פיקוח סוג חינוך

שלב 
חינוך

שם 
מנהל/ת סמל

שם 
המוסד

חרדי רגיל יסודי 
בלבד יונה כהן 312884 שובו-

מעורב 31

ממלכתי 
דתי רגיל יסודי 

בלבד מזל הרוש 310342 שילה 32

חרדי רגיל יסודי 
בלבד גילה נהרי 312033

ת"ת 
ובי'מדעים 

ויהדות
33

ממלכתי 
דתי רגיל עליונה 

בלבד  521377
מדעים 
ויהדות 

בנות
34

חרדי רגיל יסודי 
בלבד

אליהו 
יוסף 
ברונר

331066 ת"ת נר 
שמואל 35

ממלכתי 
דתי רגיל יסודי 

בלבד
מרים בן 

חמו 310359 תחכמוני 36

ממלכתי 
דתי רגיל יסודי 

בלבד אווה עזרן 312272 תלפיות 37

ממלכתי רגיל חט"ב + 
עליונה

אריה 
לוקר 344382

תכון 
חדרה 

בית-
אליעזר

38

חרדי רגיל עליונה 
בלבד

יהושע 
גרשון 

ארנברג
344168

ישיבת 
כנסת 
יצחק

39

חרדי רגיל יסודי 
בלבד

ישראל 
אברהם 

שחטר
311738 ב"י נר 

שמואל 40
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                  בברכה,

                          אברמי טורם
                                                 נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

משרד המשפטים

העתק:
גב' מיכל כהן – מנכ"לית משרד החינוך

אדר' שמואל חיימוביץ' – ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
אדר' יניב מעודי – מפקח ארצי, נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

עו"ד ערן טמיר –ממונה, המחלקה המשפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
גב' נויה דיין-עשהאל – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות    
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