
 

 להורים שלום, 

 הנדון: הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיסית של המוסד החינוכי

תלמיד/ה במערכת החינוך זכאי/ת לקבל נגישות למוסד החינוך בו מיועד/ת ללמוד כפועל יוצא של 

המוסד החינוכי לצרכי  הוראות החוק לשוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות. מאחר שתהליך הנגשת

התלמיד/ה יכול להימשך זמן מה, משרד החינוך מאפשר רישום מוקדם לילדים בעלי צרכים מיוחדים, 

 זאת כדי לאפשר סיומו טרם פתיחת שנת הלימודים שבה הילד/ה אמורים להתחיל לימודיהם. 

ובהתאם  גילאינו שולל את הרישום במועד הרהרישום המוקדם, שתכליתו הגשת בקשה לנגישות, 

והוא בא בנוסף ולא להוראות הרגילות. הוא זכות להורה לילד/ה בעל/ת צרכים מיוחדים ולא חובה 

 במקום הרישום במועד הרגיל. 

להירשם במשרדי אגף החינוך והנוער במהלך חודש יוני בשנה הקודמת למועד  זכאיםהילדים הבאים 

 ניסה למוסד החינוכי ללימודים בפועל:חודשים לפני הכ 15התחלת שנת הלימודים בפועל, קרי 

ילדים חייבי רישום על פי הוראות חוק לימוד חובה. קרי, ילדים בגיל הגן וכן ילדים במעברים  .1

מהגן אל בית הספר היסודי ומבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ו/או אל החטיבה העליונה, 

ית, המיועדים לשילוב בחינוך בעלי צרכים מיוחדים, בין בשל קשיי ניידות או בשל לקות חוש

הרגיל ולא בחינוך המיוחד, אשר יזדקקו לשינויים פיסיים מבניים במוסד החינוכי עצמו לשם 

נגישותו לצרכיהם. לרבות מעלית, תא שירותים לנכה, הנגשת דרכי הגישה למוסד החינוכי, 

 תקרה אקוסטית וכיוצ"ב. בלבד שמדובר בנגישות פיסית של מרחבי הלמידה שבהם

 התלמיד/ה אמור/ה ללמוד בפועל. 

ילדים להורים בעלי צרכים מיוחדים כאמור הזקוקים להנגשת המבנה במוסד החינוכי לשם  .2

 נגישותם למקום כדי לקחת ולהביא את ילדם. 

אין מהוראות אלה בנושא רישום מוקדם כדי לגרוע מחובת הרישום הרגיל במועדים הרגילים, 

המצוינות בתקנות הרישום ובנוהלי משרד החינוך בנוגע  בכפיפות לכל ההנחיות וההוראות

 לרישום ולשיבוץ תלמידים למוסדות חינוך. 

 הורי הילד יגישו בקשה כתובה בצירוף המסמכים המעידים על מצב ילדם וההנגשות הנדרשות. 

אין באמור בהוראות אלו כדי לחייב את אגף החינוך והנוער לשבץ את התלמיד/ה דווקא למוסד 

וך אליו ביקש להשתבץ במסגרת הבקשה לרישום מוקדם. ההחלטה תתקבל בהתאם לכל כללי החינ

המשפט המנהלי ולהוראות בתקנות הרישום ובהנחיות משרד החינוך המתפרסמות בחוזרי מנכ"ל 

 בנושא. 

 נשמח לעמוד לרשותכם.

 אגף החינוך והנוער

 


