הצהרת נגישות
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע פועלת רבות לשילוב
והענקת יחס שוויוני לכל האוכלוסייה ובכלל זה לאנשים עם מוגבלויות.
המכללה משקיעה מאמצים רבים בהנגשת הקמפוס ,הנגשת אתר
האינטרנט וקיום פעילות אקדמית וחברתית שמטרתה שילוב
אוכלוסיות עם מוגבלויות.
המכללה ממשיכה במאמציה להנגשה של הקמפוס ומתייעצת באופן
מתמשך עם מורשה נגישות שמלווה אותה ביעוץ בנושא ובשיפורים
מתמידים.
נגישות הקמפוס
המבנה המרכזי של המכללה נחנך בסוף שנות ה 70-של המאה הקודמת
ונערכו בו שינויים במשך הזמן .כל הבניה נעשתה בתקופות בהן לא
הייתה קיימת חקיקה או מודעות בנושא נגישות .עם זאת ,שאר המבנים
של המכללה מונגשים באופן מלא.
בשנים האחרונות ביצעה המכללה פעילות מקיפה והשקיעה סכומים
ניכרים על מנת לשפר את שאר האזורים בקמפוס .הפעילות כללה
התקנת מעליות ,הנגשת כיתות ומשרדים ,הנגשת שבילים בשטח הפתוח
ועוד.
כחלק מהתאמת הקמפוס לנגישות ,בוצעו הסדרי נגישות הבאים:





הוספת וסימון חניות נכים בקרבת בניינים.
התקנת מעליות בבנייני המכללה.
התקנת מערכות שמע מוגבר בכל המשרדים נותני השירותים
והאודיטוריום.
שילוט וסימון דרכים נגישות.

פעילות בקהילה
במכללה מתקיימות תכניות רבות בהן משולבים אנשים בעלי צרכים
מיוחדים .ביניהן ניתן למנות :כלל תכוניות ההכשרה במכללה .הסיוע
לסטודנטים האלה ניתן במסגרת "איתקה" – מרכז תמיכה לסטודנטים
עם לקויות למידה וצרכים ייחודיים אחרים" ,האקדמיה החברתית" -
מסגרת ללמידה לצעירים על הספקטרום האוטיסטי ו"תרשיש" (בית
ספר ללמידה ולפעילות חברתית לבני הגיל השלישי).

הנגשת אתר האינטרנט
המכללה בנתה אתר אינטרנט חדש שעלה לאוויר במהלך שנת .2018
בתהליך הקמת האתר והעלאת התכנים הושם דגש רב על הנגשת האתר
על פי הכללים הנדרשים ,הן מבחינת תשתיות והן מבחינת המסמכים
והתמונות שהועלו לאתר על מנת שיתאימו לרמת נגישותAA.
באתר מוצג כפתור נגישות המאפשר להתאים את תצוגת המידע מבחינת
גודל תצוגה ,צבעים ,הדגשת קישורים וניגודיות.
יחד עם זאת ,בשל חוסר תשומת לב יתכן שיש פריטים שלא עומדים
בדרישות הנגישות .במקרה וגיליתם באתר בעיית נגישות או בכל שאלה
או הערה בעניין נגישות האתר הנכם מוזמנים לפנות לרכז הנגישות
במכללה.
רכז נגישות
לכל שאלה ,הערה ,בקשה או קושי בנושא נגישות ,נשמח אם תצרו קשר
עם רכז הנגישות ,משה שולץ:
דוא"לmoshe-s@kaye.ac.il:
טלפון08-6402715 :

