בס“ד

הנגשת חופות
זוג יקר,

עקרונות

אנשים רבים צפויים להשתתף עמכם בשמחתכם; בני משפחה ,חברים ,שותפים לעבודה ולדרך,
ורבים אחרים .לעתים אין אנו שמים לב לעובדה ,שיש מי שאינם יכולים להיות שותפים מלאים
בשמחה ,בשל מוגבלויות גופניות ,גם אם לא תמיד הן ניכרות כלפי חוץ.
בהתייעצות עם עמותת "נגישות ישראל" ועם עמותת "בקול" ,אנו מבקשים להסב את תשומת
לבכם לכמה נקודות שיאפשרו לכל המוזמנים ליטול חלק בשמחה הגדולה שלכם ,ולטפח את
הרגישות לכל אדם ולצרכיו המיוחדים
מה נכון לעשות כדי שהחופה תהיה מונגשת למוגבלים בניידות ולאנשים מבוגרים?
 .1לוודא שהדרך לחופה מרוצפת וללא מדרגות והעלייה אליה נוחה ובטוחה לאנשים בעלי
מוגבלות ולקשישים
א .באמצעות רמפה (רוחב  130ס"מ בשיפוע עד .)8%
ב .באמצעות מעקה לצדי המדרגות (אם ישנן כאלה).
 .2לייעד ,בקרבת החופה ,אזור ישיבה מיוחד לאנשים בעלי מוגבלות ,הנעזרים בכיסא גלגלים
או בקלנועית ממנו ניתן לראות את החופה.
 .3לוודא כי באזור הישיבה המיועד לבעלי מוגבלות ולקשישים יש כסאות בעלי מסעדי יד.
 .4לוודא שהמשתתפים האחרים לא יעמדו לפני היושבים ולא יסתירו להם.
 .5למנות איש צוות או בן משפחה לליווי הכוונה ועזרה לאורחים בעלי מוגבלות וקשישים.
 .6לוודא כי שירותי הנכים זמינים ופתוחים במשך כל זמן האירוע.
איך להנגיש חופה למתקשים בשמיעה?
 .7להציב מסך תמלול בצד החופה למשך החופה ,ובזמן הקראת הנאומים (ייתכן שניתן
לחבר את התמלול גם למסכים הנמצאים באולם).
 .8להושיב מבוגרים וכבדי שמיעה בקדמת האולם ולוודא שתאורה מתאימה מכוונת על הדוברים,
כדי להקל על קריאת שפתיים.
 .9אפשר להביא מתרגם לשפת הסימנים.
ניתן ומומלץ להתייעץ עם עמותת "בקול" ( )bekol.orgבדבר מכשור מיוחד שיסייע
למתקשים בשמיעה.
איך להנגיש חופה למתקשים בראיה?
 .10לבדוק שהדרך לחופה בטוחה עבורם וללא מכשולים.
 .11למנות איש צוות או בן משפחה לליווי ,הכוונה ועזרה.
 .12לספק עותק של ברכות החופה באותיות גדולות עבור אדם כבד ראייה אם הוא אמור
להקריאם מתחת לחופה.
בכל ענייני הנגישות ניתן להתייעץ עם עמותת "נגישות ישראל" (,)www.aisrael.org
ואיתם יחד לעצב את חופתכם באופן שיאפשר לכל מי שהזמנתם ,ליטול חלק בשמחתכם.
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