משרד החי וך
המי הל הפדגוגי
אגף א' חי וך מיוחד

טופס הצהרת הרשות /בעלות
תאריך__________:
שם הרשות/בעלות___________________ :
אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי:
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המסגרת התקציבית שתאושר תשמש לרכישת התאמות ההנגשה לתלמידים לאורך כל שנת הלימודים לאחר הגשת
בקשת ההורים ועל פי לוח הזמנים המופיע בתקנות.
רכישת התאמות הנגישות תיעשה בהתאם למפורט ב"טופס בקשה לרכישת התאמות נגישות פרטניות מסוג
טכנולוגיה מסייעת" )נספח 3א'(.
מלוא התקציב יועבר לרכישת התאמות הנגשה שאושרו לטובת התלמיד עם המוגבלות ,בלבד .לאחר השלמת הרכישה,
ולאחר אישור הממונה  -נעביר ללא כל דיחוי את הציוד לתלמיד לו אושרה ההתאמה.
בגין התקציב המבוקש ממשרד החינוך והנכלל בדו"ח הביצוע לא התקבל או לא יתקבל בגינו מימון נוסף מגורם אחר.
התאמות ההנגשה הטכנולוגיות עבור התלמידים צריכות להתאים לשימוש בתנאים קיצוניים ולכן עליהם להיות באיכות
גבוהה ככל האפשר מותאמים לתלמידים עם מוגבלויות.
במסגרות החינוך שבתחום הרשות /של הבעלות ,קיימות תשתיות פיזיות המאפשרות שימוש בהתאמות ההנגשה שנרכשו
)כגון שקעי חשמל ,רשת אינטרנט אלחוטית ועוד(.
הרשות/בעלות מתחייבת לספק את מכלול פתרונות החומרה ,התוכנה והעזרים וכפי שהוגדרו עבור התלמידים על ידי
הגורמים המקצועיים.
הרשות/בעלות מתחייבת למתן תנאי שירות ,תמיכה ותיקונים לציוד שנרכש.
הרשות/בעלות מתחייבת לבצע הליך של הרחבת אחריות על הציוד לתקופה של  3שנים.
הרשות/בעלות מתחייבת להנחות את הספקים לספק את הציוד /הערכה כאשר מצוין עליהם שמו של התלמיד ושם בית
הספר בו הוא לומד.
במידה ותלמיד קיבל טכנולוגיה מסייעת ועבר ללמוד ברשות אחרת -הציוד יעבור עם הילד לרשות בה הוא ילמד.
יתאפשר לתלמיד לקחת את ההתאמות הטכנולוגיות לביתו בהתאם להמלצת הצוות החינוכי והטיפולי של המסגרת.
הרשות מתחייבת להבטיח את אחזקתן התקינה של התאמות ההנגשה שבוצעו לפי תקנות נגישות פרטנית וכי ההתאמות
תהיינה תקינות וזמינות בכל עת שמוסד החינוך פועל ובכל זמן שניתנים בו שירותי חינוך.
לא יגרע מהתאמות הנגישות ולא יוסב השימוש בהן למטרות אחרות ,בין באופן חלקי ובין באופן מלא ,פרט למקרה של
תיקון של התאמות הנגישות ובלבד שתובטח התאמת נגישות חלופית.
ידוע לנו כי ,במידה ויתברר כי הבעלות לא סיפקה את התאמות ההנגשה חלקם או במלואם כפי שהתחייבה ,משרד החינוך
יהיה רשאי להשיב או לקזז סכומים אלה מכל תשלום המגיע לבעלות/רשות מהמשרד.
תקצוב הבעלות יתבצע כנגד הגשת דו"ח ביצוע מאושר וחתום ע"י הגורמים המקצועיים ,בצירוף אסמכתאות מקוריות על
רכישת התאמות ההנגשה וכן שאר המסמכים הנדרשים.

חתימות:
מנהל מח' החינוך של הבעלות__________________ חתימה_________________
גזבר הבעלות___________________________ חתימה___________________
חותמת הבעלות___________________:
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