
הנגשת מצגות והרצאות  

22אוקטובר 

מרכז התמיכה והנגישות -קשת 
לסטודנטים עם צרכים ייחודיים 



נמצאת בתהליך של הנגשת הקמפוס לטובת כל הבאים בשעריה  מכללת אורנים 
.  ייחודייםעם צרכיםובראשם סטודנטים

.  כחלק מתהליך ההנגשה אנו מקדמים את תחום הנגשת המידע וההרצאות
היא תייצר עליה  . מצגת נגישה תאפשר אווירה מכלילה לכלל הסטודנטים

.  בתחושת השייכות ושיפור בשביעות הרצון

רקע



כללים  , מצגת זו כוללת בתוכה הנחיות
נגישותמצגותליצורורעיונות כיצד 

או/ולמידהלקויות,מוגבלותעםסטודנטיםל
.ואף תסייע לכלל הסטודנטיםקשבהפרעות

נגישות  "המידע מבוסס על הנחיות של 
".ישראל

המלצות להכנת מצגת נגישה  



:חשוב שההנגשה תתייחס ל

תוכן המצגת 
עיצוב המצגת

אמצעי המחשה ומדיה 
אופן העברת ההרצאה



תוכן המצגת

יחידת לימוד לייצר ראשי פרקים או תוכן  /מומלץ בתחילת כל מצגת 
וקישור  למיקום הנדרש במצגת עניינים הנגישים באמצעות היפר קישור 

(.)חזרה 
מומלץ לתת כותרת לכל שקופית  

.המצגת צריכה לכלול את כל המידע אותו נדרש הסטודנט לדעת
.חשוב שהמצגת לא תהיה עמוסה במלל



עיצוב המצגת

גופנים נגישים נוספים  . הינו גופן נגיש(HEEBO)י המכללה "הגופן שנבחר ע
.Tahomaאו   Ariel  Davidהם

.  24טקסט 40כותרות -גודל הגופן 
עדיף כתב בצבע  , שימוש בצבעים יש להשתמש בצבעים ניגודיים בין הכתב לרקע

(. יתאים להדפסת המצגת בשחור לבן)כהה על רקע בהיר 
יש  . מומלץ להשתמש ברקע אחיד ופשוט, אם בוחרים להשתמש ברקע למצגת

להימנע משילובים של צבעי אדום וירוק כרקע וככיתוב לטובת אנשים עם עיוורון 
.צבעים

.שמירה על משפטים קצרים, שימוש ברווחים-הפחתת עומס 



הנגשת אמצעי ההמחשה ומדיה  

יש להוסיף טקסט קצר המתאר מה רואים  -גרף או טבלה , לכל תמונה
דרך  )בתמונה או להשתמש בהקלטה המספרת את הנראה בתמונה 

(הוספת שמע

הקלטות צריכים להיות מלווים , וידאו, סרטונים-חומר שמיעתי 
.בכתוביות ויש לשים לב לאיכות השמע בהם



הנגשת ההרצאה

אנא דברו עם הפנים לכיתה  
מומלץ לא לבקש מהסטודנט להעתיק מהלוח בזמן שאתם מרצים  

מומלץ להקריא בקול רם את המצגת ודברים שנכתבים על הלוח
מומלץ להשתמש במיקרופון בפרט שיש בכיתה סטודנט לקוי שמיעה



המשך-הנגשת ההרצאה 

אפשרו להקליט את מהלך השיעור
עבור סטודנטים   PDFולא WORDהקפידו על שליחת חומרים בקבצי

המשתמשים בתוכנות הקראה
עזרו לשמור על הכיסאות בשורה הראשונה עבור סטודנטים עם מגבלה

במיוחד עבור  , עם הפנים למצלמה, דברו בקצב מתון ובאופן ברור
סטודנטים כבדי שמיעה הנעזרים בקריאת שפתיים



מרכז קשת

לשאלות ובירורים בנושא נגישות ניתן לפנות להדס מליקה לכתובת  
 hadass.milika@oranim.ac.ilהמייל 

 negishut@oranim.ac.ilאו 



Thanksشكراתודה 


