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  לכבוד 
  מר רוי בויום

  מפקח מחוזי גישות שרות
  ציבות שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות

  משרד המשפטים
oniBo@justuce.gov.ilR  

 
  שלום רב,

  

  התאמות גישות לשירות –המכון לחקר ימים ואגמים   הדון:

  1.10.2017מכתבך מיום   סימוכין:

  2.10.2017מיום לאה טייטלבוים דוא"ל   

  

ו בעשה בסעיפים שצויוגע לטיפול שספח למכתבך בהמשך לתכתובות שבסימוכין, להלן מידע משלים ב

  בדון (ספרור הסעיפים בהתאם לספח שלך).

צילום שלטי זיהוי במוקדי עיין שהוצבו במכון (שילוט   מצ"בבוצע בהתאם להערות.  –שילוט גיש   .1

  ).; שילוט זיהוי לפי כיסה לכיתת לימודהגישים יםשירותלזיהוי לפי כיסה למעלית; שילוט זיהוי 

מצ"ב צילום התקות שעשו בשירותים הגישים לכים בוצע בהתאם להערות.  –שירותים גישים   .2

  .); מוט אחיזה בדלת (בביצוע)וקבועמתקפל  - מאחזי יד; (מראה

  .ופרטי התקשרות שם אחראי גישות ,אתר חיא"ל כולל סימון גישות –העברת מידע   .3

 מהל כח אדם בחיא"ל, לרכז גישותמצ"ב בשית כתב מיוי של רוי בן אהרון,  –רכז גישות   .4

). כמצוין בדוא"ל, בתוקף תפקידו כרכז גישות )-2.10.2017שלח אליך בדוא"ל פרד ב 2016מובמבר 

יצר רוי בן אהרון קשר עם משרד התמ"ת והועבר חומר איפורמטיבי בוגע לכויות והיבטים לווים 

  של כח אדם.

מדע מבוצע הליך הדרכת ביחידת וער שוחר  בוצע באופן חלקי ויושלם בהמשך. –הדרכת עובדים   .5

  התהלות במסגרת בתי הספר (כולל החתמת טופס) והדרכה כללית במקום ע"י מהלת היחידה.

  

  בברכה,                

  

  

  

  פרופ' ברק חרות                

  מהל כללי                

  

  מר רוי בן אהרון, מהל כח אדם, רכז גישות  העתק:
  רו"ח קארן ממן, סמכ"לית כספים ומיהל

  בוקסר, סמכ"ל תפעולמר גיורא 
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  ט"ו בחשון, תשע"ז                

  2016בנובמבר,  16                
  

  לכבוד

  רוני בן אהרון

 מנהל כח אדם

  חיא"ל

  

  בחיא"ל רכז נגישותמינוי  הנדון:

  

מ"ב בחוק 19סעיף הנני ממנה אותך בזאת לתפקיד רכז נגישות ע"פ בנוסף לתפקידך  .1

בתקנות שוויון זכויות  92, ותקנה 1998שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 

 .2011לאנשים עם מוגבלות (נגישות השירות) תשע"א 

 ,קדם את מימוש עקרון שוויון הזכויות לכל אדם עם מוגבלותבמסגרת תפקידך עליך ל .2

כמו גם  ,יבהבנים תשתיות וסבבאמצעות הסרת מחסומים ומכשולים ויצירת נגישות למ

 ע.נגישות לשירות ולמיד

לפי פרק הנגישות בחוק חברה של ה הבדבר חובותיאת הנהלת חיא"ל לעדכן עליך  .3

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 

  

  בברכה,

  

  

  

  פרופ' ברק חרות

  מנהל כללי

  

  , חיא"להעתק: רו"ח קארן ממן, סמנכ"לית כספים ומינהל

















 

 

 

 

 

 

 

 




