
התאמת הסביבה האנושית 
 לקליטת עובד 
 עם מוגבלות



 עשינו החלטה

 החלטתם להעסיק עובד עם מוגבלות

 

 

 

 פיזית את סביבת העבודה הנגשתם

 

 

 

 

 רכשתם אמצעים טכנולוגיים

 



 זרענו את הזרעים

האם זה מספיק על מנת לקטוף  

 ???את הפירות



 מהי 

 ?נגישות

 נגישות

 פיזית

 נגישות

 שירות

להכיר לעומק את סוגי המוגבלויות  : אתגר ראשון
 השונות

 סוגי המוגבלויות

 פיזית 

 נפשית 

 ראייה

 קוגניטיבית

 כרוניתמחלה 

 שמיעה

 האם לכל אותם אנשים  

 ???יש את אותם הצרכים



 סטיגמות : אתגר שני

 ?אז מה מפחיד אתכם באנשים עם מוגבלות



 תקשורת  : אתגר שלישי



 נקודת המוצא

הבנה שבכדי יש  -הכשרת הסביבה האנושית

להצליח בקליטת עובד עם מוגבלות נדרשת הכנה 

ישתלב העובד ושל כלל העובדים שבו של הצוות 
 במסגרת העבודה 



 ?ס'בתכלאז איך עושים את זה 
 

העובדים לקראת  של הכשרה והכנה : דבר ראשון
 קליטתו של עובד עם מוגבלות

 

 :הבאיםמרכיבים / את השלבים כוללות ההדרכות 
 ארגון ותחום עיסוקו/ הכרות עם העסק       .1
 הכרות עם העובד עם המוגבלות לפני קליטתו      .2
 :שכוללות, הדרכות לעובדים      .3

 השונות והאדם מאחורי המוגבלות  עם המוגבלויות הכרות      

       

 להיכנס לנעליים של אנשים עם מוגבלות -חוויתיותהתנסויות     

       

 ושוויון זכויותסטיגמות / קדומות שיח בנושא דעות     

       

 לכלל סוגי המוגבלויותשל כללי תקשורת ועזרה למידה     

       

      למוגבלות לעיתים גם למידה יותר מקצועית כגון שפת בהתאם     

 .שפה פשוטה ועוד, כתיבה נגישה, הסימנים     



 טיפים לתקשורת נגישה

 אחרעובד ככל עובד עם מוגבלות הוא עובד •

 סבלנות ואדיבות, נהג ברגישות: הינםבתקשורת נגישה כללי היסוד •

 אלא שתתחשב בצרכיו, עם מוגבלות אינו מצפה ליחס מיוחדעובד •

 הקשבה לצרכים•

הם חלק  ( כלב נחייה/מקל, קביים, הליכון, גלגלים כסאכגון )עזרים •

אל תישען ואל תזיז אותם ללא , אל תיגע. העובדמהמרחב האישי של 

 .רשות

 

לתקשורת נגישה עם  כללים בסיסיים 

 מוגבלותעם עובדים 



 טיפים לתקשורת נגישה

 . כשפניך גלויות ומופנות ישירות אל פניוהעובד דבר אל •

 .ואל תשתמש במימיקות מוגזמות, לאט וברורדבר •

 . אל תצעק•

טפח בעדינות על , העובדברצונך למשוך את תשומת ליבו  של אם •

 .שכמו

 ניתן לכתוב על נייר או בסלולרי  •

,  חירש או כבד שמיעהעובד אתה מתקשה להבין את הדיבור של אם •

 .דבריובקש שיחזור על . אל תעמיד פנים שהבנת. אמור לו

 מוגבלות בשמיעהעם עובד : לדוגמא



 ???רוצים לדעת עוד

 

קורס רכזי נגישות וממוני תעסוקה 

 קורסים ייעודיים והשתלמויות במרכז ההדרכה 

מהו  " -הכשרות והדרכות ייעודיות בארגונים וחברות
 "?שירות נגיש

ערכות הדרכה, לומדות 

 וסרטונים   

 עיון וכנסים  ימי 

 
 

 



 עסק נגיש !בהצלחה

 = 

 עסק מרוויח


