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 H1 מכללה האקדמית נתניהב  הסדרי נגישות

  

  מיום הקמת המכללהמובית במבים כשהגישות  תהבשמוסד להשכלה גבוהה  ההיהמכללה האקדמית תיה 

עם    ,והכיתות גישים לכולם. המכללה ערכה סקר גישות, הספרייה  האולמות ,הכיסות, המעברים .1995בשת 

ומקדמת את ושא הגישות בהתאם לסקר   ,2016ביואר  ,גישה טובה בע"ממחברת  – האדריכל אריאל גרדשטיין 

וקטת את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים רבים על מת לספק לכל הסטודטים שירות  המכללה  הגישות שכתב. 

ולתקות שהותקו  1998- לאשים עם מוגבלויות תש"חשוויוי, מכובד, גיש ומקצועי. בהתאם לחוק שוויון זכויות 

הגישות הדרשות שיביאו לכך שאדם בעל מוגבלות  ,מכוחו, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בביצוע התאמות

  .יוכל לקבל את השירותים היתים לכלל הלקוחות, באופן עצמאי ושוויוי

והמכללה עשתה ככל יכולתה ע"מ לאפשר   ,שוות תיוגבלוומ  עםמכללה סטודטים מאז הקמת המכללה למדו ב 

  גבלות.  ולסטודטים אלו חווית לימוד זהה לסטודטים ללא מ

  

  H2 רח' האויברסיטה הסדרי גישות מבים
  

  כים יותיסה.  –חממוקמות בסמוך לביתן הכ  

  קיים רצף גישה מהמדרכה הציבורית לכל המקומות ברחבי המכללה.  –דרכי גישה  

  יסותוחה למ  -הכ גישות ומאפשרות גישההלי והאקדמי וכן לכל אולמות הלימוד  שרדי הסגל המ

  . והספרייה

  המסוג  לעיווריםאמצעי הכווstep-hear –  יסממוקמותה לתוך מתחם המכללה. בכ  

 גישות.   -מעליות ה  

  כים יסה.  –שירותיבקומות הכ  

 
 H3 המכללהממגרש החיה של הסדרי גישות מבים  

  

  כים יותיות ממוקמות מול –חיסה.  החביתן הכ  

  יה לכל המקומות ברחבי המכללה. –דרכי גישהקיים רצף גישה ממגרש הח  

  יסותוחה למ  -הכ גישות ומאפשרות גישההלי והאקדמי וכן לכל אולמות הלימוד  שרדי הסגל המ

  והספרייה. 

  ה לעיוורים מסוגאמצעי הכווstep-hear –  יהיסה מהחתוך מתחם המכללה. לממוקמות בכ  

  גישות.   -המעליות  

  כים יסה. –שירותיבקומות הכ 
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  H2 שירות לקוחות

  שים עם מוגבלות. שמספקות במשרדים ובספרייה שירות עמדות קיימותשירות לא  

   עזרים ללקויי שמיעה מסוגgeemarc  .קיימים במכללה  

  ה לעיוורים מסוגאמצעי הכווstep-hear – טיי יםממוקמות הרלוויין  םבמסדרובב  

  ה. בכל הקומותקיימים שלטי הכוו  

 יסה להמיועד לסייע לאדם עם מוגבלות.  ישירות בעל חיים כל מתחם המכללה  עם מותרת כ  

  כים ותקיימים שירותייסה ובקומות השוגישים בקומת הכ .  

  ציגי השירות בעמדות כדי לקבל סיוע במילוי טפסיםהבמקרהות ליתן לפ ,צורך.  

  ושא בקרב העובדים קיימת מודעותגיש.  ב שירות 

 גש כך שהמידע מועבר בשפה ברורה וללא מוסיקת רקעה הקולי הוהמע.  

  שעות הפעילות. ב* 2443או   09-8607777מוקדי השירות במכללה בטלפון קשר עם יצירת קשר 

  טלימתקיימת במשרדי המכללה בשעות הפעילות.  תקבלת קהל פרו 

  

 

  

  H2 אתר איטרט

 מצ"ב מסמך פרד

  

 

 

 H3 :פרטי קשר רכז גישות

  :פיקסלר דב שם 

  :09-8607730 טלפון 

  :09-8607727   פקס    
 דוא"ל  dovfi@m.netanya.ac.il  

 

              


