
אור כהן

מנהל מחלקת הכשרה והדרכה

נגישות ישראל



 כל ה כויות שמורות ל מותת נגישות ישראל    ר    ל ח    

משימות מרכ יות

יצירת רצף נגישות ב וח ונגיש

התאמת הסביבה ל ובד  ם מוגבלות

שותפות בבניית תכנית פינוי בחרום לאנשים 

 ם מוגבלות



יצירת רצף נגישות בטוח ונגיש

רצף נגישות–דרך הגישה אל המבנה 

דרך נגישה

כבש/ מדרגות 
מעלית

שילוט

חניות נכים

הנמכת מדרכה

דלת כניסה



יצירת רצף נגישות בטוח ונגיש

רצף נגישות–בתוך המבנה

דלת כניסה

מדרגות

מ לית

שירותי נכים

מ ברים

שילו 

 מדה נגישה



ב יחות נגישות

–סכנת החלקה 

 חלקריצוף

כבש תלול

–סכנת נפילה 

ריצוף מחוספס

 יד רופפים בשרותי נכיםמאח י  ,

 במדרגות  חוסר ברצף מאח י יד , בהתראות לפני מדרגותחוסר

–ממכשולים פגיעה 

 שקופיםאו דלתות חלונות

ריהו  ו יצוב פנים, מאפרות,  ציצים

נמוכים  , בול ים מהקיר,  ל הרצפה–של ים  ל הדרך , ארג ים

מהתקרה 

הממשק בין נגישות ובטיחות



הממשקים-התאמת הסביבה לעובד עם מוגבלות

רכז  

נגישות 

ארגוני

לקוח
מורשה 

נגישות 

שירות

ט"קב

ממונה בטיחות 

בעבודה

מורשה 

נגישות 

ס"מתו

עובד עם 

מוגבלות

 כל ה כויות שמורות ל מותת נגישות ישראל    ר    ל ח    



 כל ה כויות שמורות ל מותת נגישות ישראל    ר    ל ח    

סרטון



לקולוהתר ה חלופית לאפשר תקשורת : צורך 

מ רכת הגברה כללית או אישית: התאמה כללית.

.סביבת  בודה שק ה-תנאים אקוס יים מתאימים 

אמצ י תקשורת    מ רכות   ר וי ואליות ולא שמי תיות

מחשב  ,  לפון מיוחד ב ל מסך, SMS, כמו פקס

במקרה חירום    סיו  בתמלול ובשפת סימנים  ואינ רנ 

 מ רכת התר ה הכוללת א הרה ח ותית וקולית

לולאת השראה אישית   לפון מיוחד: התאמה אישית   

נורה מהבהבת במקרה  , לדלת המשרדתאורת נקישות 

  חרום בסביבת ה בודה  ל ה ובד

בשמיעהצרכים והתאמות לאנשים עם מוגבלות 



הרגשת בי חון  , קס ואלי/ חלופות נגישות למיד  וי ואלי : צורך

   לניידות במקום ה בודהואפשרות 

גישה לאורך הדרך -רצף נגישות ללקויות ראייה :כלליתהתאמה

לוודא שאין    מאמצ י התחבורה ו ד למקום ה בודה ובתוכו

מאח י יד    תאורה מתאימה  מפג ים ניידים ונייחים/ מכשולים 

בריל ומ רכת  /מ לית  ם כתב מוגדל  שילו  מותאם  במדרגות

  מש ח א הרה  כרי ה

ציוד מחשב מיוחד ללקויי ראייה -התאמות בסביבת העבודה  /

בנוסף שרותי    או תוכנת קורא מסך/ יוורים  ם מסך מיוחד ו

סיו  בהקראה או    הגדלת מסמכים או המרתם לכתב ברייל

 מקום לכלב נחייה  בכתיבת חומר

צרכים והתאמות לאנשים עם מוגבלות ראייה



יצירת  , השונותקבלת , גבולות גמישים במסגרת ה בודה: צורך

  תחושת ב חון בסביבת ה בודה

לכל אדם צרכים אינדיווידואליים  אין: התאמה כללית 

אישיתהתאמה:

מ נה למצבי לחץ וחירום   

ל בוד כל יוםלא , מאוחרלהתחיל  ה בודה בש ות -גמישות  ,

פיצול מישרה בין   בהיקף המשרה גמישות ,  אחרלהשלים ביום 

   גמישות בימי חופשה ומחלה, גמישות בהפסקות,   ובדיםשני 

 אפשרות להי  ר באמצ י הרג ה  צמית תוך כדי  בודהמתן 

אפשרות ל בודה בחדר נפרד   

צרכים התאמות לאנשים עם מוגבלות נפשית



 כל ה כויות שמורות ל מותת נגישות ישראל    ר    ל ח    



אדם עם כיסא גלגלים

אדם עם מוגבלות בהליכה

עיוור

אדם עם מוגבלות שכלית

אדם עם מוגבלות בשמיעה

אדם עם מוגבלות בתנועה

:על התוכניות לחשוב ולתת מענה לכל סוגי המוגבלויות

 מוגבלתכל מי שניידותו

 בדיבורליקוי / שפה / מוגבלות בדיבור

 מוגבלות שמי ה

מוגבלות ראייה

  מוגבלות שכלית

מוגבלות נפשית

קשישים וחולים

 כל ה כויות שמורות ל מותת נגישות ישראל    ר    ל ח    

שותפות בבניית תכנית פינוי בחרום 

לאנשים עם מוגבלות 



אדם עם כיסא גלגלים

אדם עם מוגבלות בהליכה

עיוור

אדם עם מוגבלות שכלית

אדם עם מוגבלות בשמיעה

אדם עם מוגבלות בתנועה

 כל ה כויות שמורות ל מותת נגישות ישראל    ר    ל ח    

שותפות בבניית תכנית פינוי בחרום  

לאנשים עם מוגבלות  

:על נוהל או התוכנית לפינוי בחירום לכלול

מבוא

מיפוי  ובדים קבו ים  ם מוגבלות

פינוי אישית לאדם  ם מוגבלות שהינו  ובד קבו  תוכנית

ובהתאם למוגבלותו

גורם אחראי לפינוי אנשים  ם מוגבלות

מסיי  ומסיי  חלופי לפינוי אנשים  ם מוגבלות

  אורחים/ ה יפול באנשים  ם מוגבלות מ דמנים

למצבי החירום השונים ולכל סוגי המוגבלויותתוכנית

סוגי ושימוש ב  רים ובאמצ ים לאנשים  ם מוגבלות

 ר אישי ויי ודי   רים בהתאם למוגבלות   

תרגולוכניתת
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