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 עובדים וההמרצים  –שאנן  לכלל קהילת מכללת

 

 שלום לכולם,

מצוות שבין אדם לחברו עוסקות בזה  רוב התו, נותן מקום חשוב לשונה.  י העם היהודי, במוקד הווי

ִלְפֵני ִעֵור לֹא ִתֵתן ִמְכֹשל  "ומחייבות אותנו. אזכיר רק שתיים מהן שקראנו לא מזמן בפרשת קדושים: 

פני מי שלא מסוגל ולא יכול לעמוד בו.  ל לא לשים מכשול    –" )ויקרא יט, יד(  ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה׳ 

אז מה הבעיה לקללו? לא נאריך בפרשנות    –הרי בעצם הוא לא שומע    –" )שם(  ְתַקֵלל ֵחֵרש  לֹא" וגם  

מחויבים ליצור תנאים סביבתיים    ,ובמיוחד כחברה יהודית  ,פסוקים אלו אבל רק נדגיש שאנו כחברה

בחומרים ובכל תחום שבו אדם    ,בטוח בתשתיות  שימוששיוכל להשתמש    כדינאותים ונוחים לכל אחד  

 להשתמש.   רגיל יכול ורשאי

לכךוא כארגון אבל אנו מחויבים  פונה אליכם    , מוסריתמבחינה    מנם החוק מחייב אותנו  ולכן אני 

יפעת  גב'  ו  , ראש מרכז יח"סר זהבה ביגמן"ד  שמקדמות אותה  להנגשת המכללהפעולה בתוכנית  לשתף  

  ה.י. אני מצפה מכולכם להגיע להדרכות ולהיות שותפים לעשי , רכזת נגישותפישר

 

 רקע

המיועדות    למיניהןחוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמכוחו הותקנו תקנות    1998בשנת  

נכנסו לתוקף    2013בסוף    ר בתחום השירות.שאלשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות, בין ה

נכנסו    2016-ב.  2013–תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, תשע"ג

לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם  

 . 2016– מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי ההשכלה הגבוהה שהם נותנים(, תשע"ז

 עקרונות 

ר להפלות במתן  ר כי חל איסושאחוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלויות והתקנות קובעים בין ה

שירות כלשהו בין מקבלי שירות ובדגש על אנשים עם מוגבלות. כלומר ישנה חובה לתת שירות שוויוני  

לתת   יש  השירות  את  אחר.  שירות  מקבל  ככל  מוגבלות,  עם  האדם  מ לאדם  כבוד  על  הקפדה  תוך 

יוכל  כך שאדם עם מוגידי  וחירותו, הגנה על פרטיותו, וביצוע ההתאמות הנדרשות שיביאו ל בלות 

ובבטיחות מרבית.    ות לקבל את השירותים הניתנים לכלל הציבור וכחלק בלתי נפרד ממנו, בעצמא

זמני   או  קבוע  באופן  המכללה  בתחומי  שבא  מי  כל  הם  במכללה  שירות  הסטודנטים,    –מקבלי 

 המרצים, העובדים והמבקרים. 



 

ות המוצעות. כמו כן אין להטיל  החוק קובע כי אין לחייב אדם עם מוגבלות להיעזר בהתאמות הנגיש

תשלום על אדם עם מוגבלות בשל שימוש בהתאמות ואין להתנות את מתן השירות בהצגת תעודה  

 המעידה על מגבלתו של אותו אדם. 

 נגיש?   שירותנגישות /  מהי

  מטרתכך שיוכלו לתפקד בה תפקוד מלא.    מוגבלויות   עם  לאנשים   הסביבה  של  התאמה  אנגישות הי

, שוויון, זכות,  ביטחון  תחושת   להם  ולהעניק  רגיל   שירות   מוגבלויות   עם  לאנשים   לתת  נגיש  שירות

 כבוד, נוחות ועצמאות. 

פועלים להנגיש את השירות    אנו  כלל קהילת שאנן  בבמכללה  רגיש    כדיעבור  נגיש,  שירות  לאפשר 

   לעמוד בדרישות החוק: כדיושוויוני ו

 כולל דרכי גישה, עמדות נגישות, עזרים ושילוט  – מכללה הנגשת ה  •

 מוקד טלפוני נגיש וחלופות להתקשרות עם המוקד הטלפוני   •

 הנגשת אתר האינטרנט   •

 הדרכת עובדים לשירות נגיש  •

 פרסום הסדרי הנגישות באתר האינטרנט  •

 

 רכזת נגישות 

 . במכללת שאנן מרכז הנגישות הוא חלק ממערך מרכז יח"ס, מרכז התמיכה

תפקיד רכזת נגישות לוודא שכל בעלי התפקידים בארגון  .  גב' יפעת פישר  היא   רכזת הנגישות במכללה

 והסטודנטים בנושא.   םשאי נגישות ולתת מענה לפניות העובדימודעים לנדרש מהם בנו

הודעה    – בטלפון / ווטסאפ  ;  yifatf@shaanan.org  לפנות אליה במייל:  אפשרבכל שאלה או בקשה  

 050-4322304  כתובה בלבד:

 

אנו מחויבים לשמור ולכן  בצלם,  נברא  הכ כל אדם  לו  ולהעניק  כבודו  בין  ועל  שווה  שירגיש  כדי  ל 

  ים.ושו

 ,בברכה

 

 פרופ' אבי לוי 

 נשיא המכללה 
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