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מנהל מחלקת הכשרה והדרכה

נגישות ישראל



שתי רמות להדרכת נגישות  

-הדרכת הנגישות נחלקת לשתי רמות •

הדורשת ידוע של הכלל ארגוניתהרמה 1.

.  לנגישותכלל העובדים בדבר החובה 

יותר המיועדת  המעמיקההרמה 2.

להכשיר את העובדים נותני השירות  

.לספק שירות נגיש ללקוחות



הדרכת  

הנגישות

שירות

 כל ה כויות שמורות לעמותת נגישות ישראל  ע ר   .ל.ח    

עובד חדשעובד קיים



הדרכת  

הנגישות

שירות

 כל ה כויות שמורות לעמותת נגישות ישראל  ע ר   .ל.ח    

עובד חדשעובד קיים



תהליך ההכשרה
כלל העובדים בדבר חוק השוויון  יידוע 

ונגישות

הדרכת נגישות שירות לנותני השירות  
בארגון

חוויתיתהתנסות 

הכשרה פר נית על אמצעי הע ר

תהליך ההכשרה של נותני השירות הקיימים בארגון 



יידוע כלל העובדים בדבר חוק השוויון והנגישות 

 88תקנה : בחוקהדרישה  .

העובדיםכלל את : את מי להדריך.

מה להדריך  :

 מוגבלותם  ההפליה של אנשים עם מוגבלות בשל איסור

 מתן שירות שוויוני ומכיל ועיקרי החוק והתקנותחובת  .

 סיוע-השירותהנגישות הספציפיות החלות על נותן חובות  ,

.  מידע ועודהנגשת, חיות שירות, פ ור מתור

כגון   או באמצעים דיגי אליים /בדפוס ו: כיצד להדריך

 .  סר וניםלומדות או 



הכשרת נותני השירות בארגון למתן שירות נגיש

89-91תקנות : הדרישה בחוק .

כל העובדים המספקים שירות לציבור  : את מי להדריך

לרבות מתנדבים ועובדים שלא     אינ רנ י,  לפוני, פרונ אלי 

בנוסף גם את הממונים הישירים וכן נושאי משרה  . בשכר

.  בארגון

!!!חובה לנהל רישום של העובדים: שימו לב

מה להדריך  :

מיומנויות שירות נגיש  .

ה מעת נהלי שירות נגיש  .

  תפעול ותח וקה של ההתאמות הספציפיות הקיימות

.בשירותים שנותן הארגון

 הכשרה פר נית על אמצעי הע ר בעבור העובדים

.  הרלוונ יים



הכשרת נותני השירות בארגון למתן שירות נגיש

כיצד להדריך  :

לומדות, סר ונים, מצגות-חומרים כתובים ודיגי ליים  .

 חוויתייםסדנאות נגישות הכוללות מרכיבים -חוויתיתהתנסות

.  והתנסותיים

  הכשרה פר נית על אמצעי הע ר

2016עד אוק ובר : מתי להדריך .



בניית הכשרת שירות נגיש

:  מטרות מרכזיות

עם עולם הנגישות הן ברמה הפי ית והן ברמה  הכרות -ידע

מתן שירות  , איסור הפלייה-ומושגי יסוד מרכ ייםהשירותית

.  ושוויוני ומכיל

"עם המוגבלויות  חשיפה והכרות -" לשבור את קיר הזכוכית

.  והעמדותהתפיסה ושינוי השונות וצרכי הנגישות שלהם 

 עד שלא תחווה לא תבין -חוויתיתהתנסות 

"כלים פרק יים מתן -"טיפים לשירות נגיש

מוגבלותעם לקוחות עם עובדים או לתקשורת נגישה 



יצירת ידע: מטרה ראשונה



להכיר לעומק את סוגי  -ידע: מטרה ראשונה
המוגבלויות השונות והצרכים

סוגי המוגבלויות

פי ית 

נפשית 

ראייה

קוגני יבית

כרוניתמחלה 

שמיעה

האם לכל אותם אנשים  

???יש את אותם הצרכים



שינוי תפיסה ושבירת קיר הזכוכית: מטרה שנייה



חוויתיתהתנסות : מטרה שלישית



יצירת תקשורת נגישה: מטרה רביעית



???ומה לגבי עובדים חדשים

כחלק מתהליך האוריינ ציה ואשר  -תכנית הדרכה/ בניית ערכת

התנסות  -ידע: חייב לכלול. ארגוניים-תועבר על ידי מדריכים פנים

וכן את דרישות תקנות  , הסדרי נגישות-פרק ייםכלים -חוויתית

.  נגישות השירות

 בשילוב מדריכים עם  בארגון" נגישות השירות"סדנת

.מוגבלות

 החל מחודש -לעובד חדשחוויתיתסדנת נגישות

!!!  ספטמבר הקרוב

על עובד חדש להשלים את תהליך              : זכרו

!!!ההכשרה לשירות נגיש תוך שנה מיום כניסתו לארגון



הדרכות ריענון 

לנותני  -חובה לקיים אחת לשנה הדרכת ריענון בנושא נגישות

!השירות בלבד

:מ רות הדרכת הריענון

 של האמיתישינוי-DNA  של הארגון

לעמוד בדרישות החוק

שיפור רמת השירות בארגון

  העמקת הידע המקצועי בנושא הנגישות כחלק מתהליך

ההטמעה



הדרכות ריענון 

:  באיזה אופן

  הרצאות אורח

ימי גיבוש הקשורים לאנשים עם מוגבלות

 ב כנולוגיות מתקדמותקצרות לומדות

סר וני העשרה

 נגישלשירות סדנת סימולציות , ארוחת חושים-חוויתיתהתנסות

  קורס בלימוד שפת הסימנים



 חושיםארוחות

 פעילותימי

הרצאות

סימון חניות נכים

התנדבות





נגישות!בהצלחה

=

רגישות


