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 "ז תשרי תשפ"א י         
                                                              לכבוד

 עיריית יבנה

                         א.ג.נ,                               

 

  עיריית יבנה  –נהלים  לסקר נגישות הנדון:  

 

ת בכפוף ללוחות ובלמענה לאנשים עם מוגם שיש לתת להם ולל את פירוט התקנות השונות והנושאימך זה כסמ

 הרשות. עבור  לחוקו הזמנים

 05.10.20:הסקר ריך ביצועאת .א

 עיריית יבנה  ר:מזמין הסק .ב

 2131אלי רונקין, מורשה נגישות השירות. מס' תעודה  :בצע הסקרמ .ג

 לנהלים  ת שוסקר נגי: מהות הסקר  .ד

 נתונים כללים  .1

והנאה וש שימ בו,, תנועה והתמצאות למקום געהאפשרות ה " :היסוד ןעקרו את בעקו ותויזכ שוויון קלחו 1 סעיף

שימוש במתקניהם  בקשר אליהם,ום או שירות או המופק במסגרת מק משירות, קבלת מידע הניתן או

 .   " ותימכובד, עצמאי ובטיח ל באופן שוויוני,ת המתקיימות בהם, והכלויוופעי  והשתתפות בתכניות

רכש, חוזים והתקשרויות, בינוי,  ה אגף )  יםהרלוונטי  ה ומחלקותי  האגפי לע  הרשותלוודא כי  זהמסמך ת מטר

 . הנגישות בחובת ניםדה נותתקוה החוקים  םו ישלי  יםפועל, ( , כ"אמידעמערכות 

 :שלה הפעילות ותחומי תפקידיה למרבית הנוגע ,מורכב תהליך היא רשותה הנגשת

שרות   ניקיםמעה ו בשכירותא /תהמבנים שבבעלו ללכ את להנגיש תבמחוי רשותה - וכיזם כבעליםרשות ה .א

 .הציבור ללכל

 המקומות ואת הציבור ללכל ת מספק אישה השירותים את להנגיש מחויבתשות הח – םותישיר פקכס רשותה .ב

 .ניתנים הם שבהם
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   למידעשות התאמות נגי .2

 כללי 2.1

מוגבלויות, דנה בכללים להנגשת  עםאנשים בתקנות נגישות השירות ל, מידע" ת ל" התאמות נגישו 29ה תקנ

עפ"י חוק לבקש   רות,ל שמקבעפ"י תקנה זאת יוכל  .עפ"י בקשה ודרישה בלבדמוגבלות לאדם עם  מידע

 : דעהמיהנדרשים להנגשת  ליםלהלן הכל .ות ועודונמידע, חשבם,  פסים, חוזיטע עבור אמות פרטניות למידהת

 יבה במחשב. מידע בדפוס, כתב יד, כתן מת .א

 16-22( ובאותיות גדולות )גודל Davidבפונט פשוט וקל לקריאה )כגון דפוס נגיש:  .ב

ם, ללא תמונות רקע נם מבריקייירות שאייודפס על גבי נ נגישמסמך בדפוס . נקודות(

 .ייר לצבע הנת בולט יחסיסט ובצבע טק

או מדיה  dvd או cd (, כקובץ על גביmp3 ון:ול )כגץ ק: מתן מידע בקובקול קובץ .ג

השירות שהוא אדם  כנת קול שבידי מקבללהשמעה באמצעות תו נפוצה אחרת שניתן

ניין, אך לא יאוחר  נט, בתוך זמן סביר לפי העינטרעם מוגבלות או באמצעות הא

 .גשת הבקשהר השבועות לאח משלושה

באמצעות  ( הניתן להקראה pdf או plain text קובץ דיגיטלי )כגון:  -יגיטלי קובץ ד  .ד

פסת או צג ברייל. זמן מסירה קראה או ניתן להמרה לברייל באמצעות מדתוכנת ה

 ות. שבוע 3עד 

  3-על גבי יותר מוב כת  הגשת הבקשה. היה המידעעם  באמצעות הקראה מיד .ה

 בועות. ש  3ועד ש תיאום מראה בזמן אספק -עמודים

 שבועות.  3ד תיאום מראש ועזמן אספקה ב -ייל בר ייל: באמצעות כתבבר כתב . ו

ת להגברת שמע אישית שבה נעזר מערכת עזר קבועה או ניידת לשמיעה או מערכ .ז

נת פתרון נת מערכת לולאת השראה נותהתק גבלות ) יש להדגיש כיהאדם עם המו

 שמיעה(.  בנושא עבור כבדי

יומן בשפת  אדם המדי לשפת הסימנים, על י םירות תרגועות שמצבא  -סימניםהת שפ .ח

ת,  השפות הרשמיות שדובר בה האדם עם המוגבלות, למעט אנגליהסימנים, באחת 

 : הובהתקיים תנאים אל

הסימנים (1 לשפת  תרגום  לגביו  שנדרש  התדיינות   הוא  המידע  דורש  מורכב, 

חשיבותממ ובעל  של    ושכת  לענייניו  המוגהאדגבוהה  עם  לדובלם  גמה, ות. 

 ים. ים או משפטי תים כספיבשירו

 סביר לפני מועד מתן המידע.ת התרגום הוגשה זמן לקבל הבקשה (2

המוגבלות דרך קבע,  ירות עזר שבו נעזר האדם עםבאמצעות כל אמצעי עזר או ש .ט

ת  בתקשורת, כגון: תרגום לשפאותו ומסייע לו דרך קבע  לווהבסיוע של אדם המ

 ם; ת אישית לאדת המותאמנסטרומנטליכפפה איב או שימוש מגעהסימנים ב

ות או מידע  מכת וחליפית אישיים, יינתנו שירע באמצעי תקשורת תוהמסתיילאדם   . י

מצעים כאמור, לרבות תוך הסתייעות באדם שירות תוך הסתייעות באעל אודות ה

 בתקשורת.  ה אותו ומסייע לו דרך קבעמלווה
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 :  ללקוח צויאת המידע הר להנגיש אות על מנתולות הבפעציג את הע הנסיכום: במידת הצורך, יבצ

 
 ללקוח בשיחת טלפון.  הנציג יקריא את ההסכם .1

 הרשות.במשרדי הנציג יתאם עם הלקוח הקראת הסכם  .2

 ש את המידע.הנגיהנציג יאפשר ללקוח להיעזר בצד ג' על מנת ל .3

ז/ת נות לרכקוח, יש לפמידע ללה את הנגשתספק אשר מ פתרוןשי, ולא נמצא ג נתקל  בקובמידה והנצי

 ברשות.  הנגישות

 פטורים  2.2

יצוב ברור ובסמלול לפי לשוני בע" פישוט של פטור לארגון מהצורך בביצוע ניתנת  29תקנה יש להדגיש כי ב

 וחוזי.  משפטי היבטבעל עבור חוזים וטפסים העניין" 

 

 קנות יישום התהמלצות ל 2.3

ים חוז : גמהלדו בארגוןלוונטיות במחלקות הר "למידעת ות נגישותאמהל" פרסם את הנהלים יש ל .א

 התקשרויות, כ"א וכו'. ו

דע מפורט נתן מיכי יי תנוהמלצ .לנושא הנגישותארגון ה מחויבות ברבדעלונים /בדפי המידעיש לפרסם  .ב

דע זה יכיל לדוגמה באופן ישות . מיאודות נג בכלל המקומות בהם מפורט בר הסדרי הנגישותבד  יתןככל הנ

 הבא:

 נכים חניית  -

 שמיעה כבדיאמצעי עזר ל -

 ( קס וכו'  רוני, פקטדואר אל  יד ,לנושא הנגישות ) שם, טלפון , ניקשר  יצירת -

 :  פן מיידיבאו רשותהשל  ר האינטרנטום באתפרסהמומלץ לנוסח הלהלן  .ג

 הצהרת נגישות 

 יבנה"  "עיריית לאתר נגישות הצהרת
 XXXXXתאריך עדכון 

 
מחויבת ליצירת חוויית שירות חיובית לכלל לקוחותיה בכל ערוצי הפעילות. בהתאם למחויבות זו ובהתאם להוראות חוק  הרשות המקומית 
האינטרנט שלה בליוויי יועצי נגישות התאמות נגישות באתר  רשותותקנותיו, מבצעת ה ,1998-שים עם מוגבלות, תשנ"חשוויון זכויות לאנ

 .ועוד גורמים מקצועיים, על מנת לאפשר שירות מלא, מהיר ויעיל באמצעות אתר האינטרנט גם ללקוחות בעלי מוגבלות
 
 

 הסדרי נגישות 
ומזמינה   אתר האינטרנט ,הטלפון , מחלקות העירייהבאמצעות  -וון ערוצי תקשורת מונגשים גמקה את השירותים ללקוחותיה במעני הרשות 

 .את השירותים בערוץ הנוח והמתאים ביותר לכל לקוח רת אלה ולקבלנות אליה באחד מערוצי תקשואת כל לקוחותיה לפ
 

 שות המקומית במבני הרהסדרי נגישות 

 לפירוט הסדרי הנגישות במבני הרשות לחץ כאן 

 

 

 

 

tel:039005355
http://www.idigital.co.il/
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 שירות לקוחות נגיש 

 
לות , עברו הדרכה והכשרה בהיבטים של מתן שירות לאנשים עם מוגב העיריהמעניקים שירות ללקוחות אשר רשות המקומית כל עובדי ה •

 יש רות נגוקיבלו כלים בקשר למתן שירות נגיש ואופן טיפול בפניות של לקוחות בקשר עם שי
 .יםישות מבנהסדרי נג  •
 .את השראהלשמיעה מסוג לול דלפקי שירות מונגשים ומערכות עזר יש במחלקות העיריה •
במכשיר השמיעה. כדי ליהנות  T יעה או שאין מצביש מערכות עזר לשמיעה עם לולאת השראה וגם אוזניה למי שאין מכשיר שמחלקות מב •

 ש באוזניה הרגילה.  השתמאו ל T שמיעה למצבממערכת העזר יש להעביר את מכשיר ה
 .המענה הקולי הונגש כך שהמידע מוקלט בשפה ברורה וללא מוסיקת רקע •
בכתובת דעה באמצעות דואר אלקטרוני  וה לשלוח XXXXX, בטלפון להלן אמצעים חלופיים ליצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות •

XXXXXX יש לציין דרכי התקשרות למענה חוזר. 
 

 אתר אינטרנט נגיש 
 

ביצעה התאמות נגישות באתר האינטרנט באופן שיאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה הרשות 
 .ככל הגולשים

 
 :האתר ותנגיש על מידע

 
 :, בכפוף לסייגים שלהלן2013-ות לשירות(, התשע"גשים עם מוגבלות )התאמות נגישלאנ  ויותאתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכ •
 .הבינלאומי  WCAG2.0 ומסמך AA ( לנגישות תכנים באינטרנט ברמת5568התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי )ת"י   •
 .הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור הדפדפן •
 -ו Enter ,מנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיציםנה סק מבהאתר מספ •

Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה. 
 .אמור לעילפנים הנפוצים כמותאם לתצוגה בדפד •
 .NVDA מותאם לתוכנת קורא מסך •

 .AA ברמה WCAG 2.1תוכנת הנגשת אתרים. תוכנה הנגישות מאפשרת לאתר לעמוד בתקינה  –אתר זה מופעל על ידי תוכנת "נגיש בקליק" 
התוכנה כפופה למגבלות ולתנאי השימוש של היצרן. אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג  

 .למגבלות ולתנאי השימוש בתוכנה באתר בכפוף
  

 ?כיצד עובדת ההנגשה באתר
 

 .באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף
 .הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן כרום .לתנאי היצרן בכפוף Chrome, Firefox, Safari, Opera :נה פועלת בדפדפנים הפופולרייםהתוכ

  
 ?מה בתפריט

 .רכיב נגישות מלא -מתן אפשרות לניווט ע"י מקלדת  •

 .רכיב נגישות מלא– NVDA התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות •
 .רכיב נגישות מלא -עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים  •
 .גדלים שונים 4-הגדלת פונט האתר ל •
 .קע כההשינוי ניגודיות צבעים על בסיס ר •

 .שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר •
 .התאמת האתר לעיוורי צבעים •
 .שינוי הפונט לקריא יותר •
 .הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן •

 .200%-הגדלת התצוגה לכ •
 .הדגשת קישורים באתר •
 .הדגשת כותרות באתר •
 .הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות •

 הצהרת נגישות  •
 שליחת משוב נגישות  •

 
 

 נושא הנגשת אתר האינטרנט לשיפור בעות והצ דרכי פניה לבקשות
 

 .את כל רכיבי האתר בצורה המיטבית ובאופן שיאפשר גלישה באיכות טובה לכל המשתמשים אנו עושים את כל המאמצים להנגיש
 XXXXXX הדוא"ל בכך באמצעות הי בנושא הנגישות, נשמח שתעדכן אותנואם בכל זאת נתקלת בבעיה או בתקלה כלש

 .פתרון מתאים ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתןואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך  רשותישות של האו דרך רכז הנג
 הנגישות  רכז קשר פרטי

 שם:  

 טלפון: 

 מייל:  

mailto:cs@gentleman.co.il
https://www.nagich.co.il/html5/sbs.py?_id=8684&did=5905&G=8684
https://www.nagich.co.il/html5/sbs.py?_id=8684&did=5905&G=8684
https://www.nagich.co.il/html5/sbs.py?_id=8684&did=5905&G=8684
https://www.nagich.co.il/html5/sbs.py?_id=8684&did=5905&G=8684
https://www.nagich.co.il/html5/sbs.py?_id=8684&did=5905&G=8684
https://www.nagich.co.il/html5/sbs.py?_id=8684&did=5905&G=8684
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 מינוי רכז נגישות בארגון  .3

נגישות  /רכז   וקייםבמידה   וה  ברשותת  "  רשותהחלטת  יש לתעד את כתב המינוי  הנגבנושא  מצורפת ישות"  בתיק 
 .  נספח א'בוי המלצתנו לכתב מינ

  

 נגישות בארגון  ת/מינוי רכז 3.1
 

ת  כויוקנות שוויון זבת 92, ותקנה 1998נ"ח שמ"ב בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ת19סעיף עפ"י  .א

ת ציבורי חראי לאספקת שירוקק כי מי שא, קבע המחו1012לאנשים עם מוגבלות )נגישות השירות( תשע"א 

ת. מוצע  רכז נגישו בלן, למנות מקרב עובדיות כוח אדם או קצעות חברת באמלרבו עובדים לפחות 25המעסיק 

וככל האפשר הוא עצמו   בלותלאנשים עם מוגיא בתחום הנגישות הבק ישאותו אדם יהיה עובד בתפקיד מנהל

 יהיה אדם עם מוגבלות.  

ום  מינה, מקשות שהנגי ר ולידיעת העובדים את שמו של רכזלהביא לידיעת הציבולת החובה ארגון מוטה על .ב

  2.3סעיף שא בו) ראה התייחסות בנ ום תהיה נגישה לאנשים עם מוגבלותהפניה אליו. צורת הפרס משרדו ודרכי

 ' (. א

לההרכ  25.10.16  עד .ג יכול  בתז/ת  ניסיון  או  הכשרה  בעל  שאינו  אדם  מיכחויות  לאחר  לעבור  ם.  יש  הכשרה ן 
 בנושא(. שמעותית שרה מאו הכות ו/תחום ) כגון קורס רכזי נגישמשמעותית ב

 

 

 הנגישות זכר  תפקיד 3.2
 

 ת. ו של רכז הנגישודיר מה הם תפקידיהמחוקק הוסיף והג 

  התאמות המקום שבו הוא ניתן, עלורי או גישותו של השירות הציבבור על אודות נימסור מידע לצי .א

ועל    בקשה, לפי בשירות לקבל שניתן עזר תי ושירו עזר צעיעל אמ, ובמקום  רותבשי ושבוצע הנגישות

 ת;  חלופיו שותנגי התאמות

שים עם  יון זכויות לאנ ת בחוק שווגישוק הנלפי פר ובותיו של השירות הציבוריייתן ייעוץ והדרכה בדבר ח .ב

 מוגבלות.

 בדים  ת עו הדרכ  .4

 הדרכת כלל העובדים בארגון  4.1

  
  יש ליידע את. להדריך את עובדיו בנושא נגישותדרש המספק שירות נת השירות, כל גוף גישונעל פי תקנות   .א

ובת מתן  ם, חבלותבשל מוגליה של אנשים עם מוגבלות תן השירות בדבר איסור ההפל נוהעובדים ש כל

 חלותהת הנגישות הספציפיות יש ליידעם בדבר חובוות. בנוסף,  כיל ועיקרי החוק והתקנרות שוויוני ומשי

 עים  אמצבדפוס ו/או בובדים המעניקים שירות ת עבור כלל העיש לבצע הדרכו .על נותן השירות 

ם, ניתן  עובדי  25-פחות מקים מועסבגופים נותני שירות בהם (.  ידאו)כגון לומדות או סרטי ו  אלייםדיגיט

 .2014עד נובמבר ת כלל ההדרכות  בצע איש ל .בעל פההדריך גם ל

נכנסו לתוקף תקנות   2013" באוקטובר : כותגון בנושא הדרחת המייל לכלל הארלשלי ן נוסח מומלץלהל .ב

יו  קוחותכארגון הרואה לפניו את טובת כלל ל  ," ית יבנהעירי" יות.עם מוגבלו רות לאנשיםלשינגישות 
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  ום ישו, מבצע היערכות ליובהתאם לאחריות החברתית שלקח על עצמלהם , השירות ש תלחווייודואג 

 החוק והתקנות. 

יוסף    מר נגישות רכזבארגון ה השירות מונ ערכות ובהתאם לתקנות נגישותלצורך ההי לידיעתכם, 

 זמנם לפנות באחת מהדרכים הבאות: מו נכםה . קבורטני

 
 XXXXX  : טלפון -

    XXXXX    פקס:  -
   yosefhb@yavne.muni.il: טרוניבדאר אלק          -
  

 מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בנושא נגישות ובכל עת.כם הנ 

 בכבוד רב.............. 

 נגיש. ר את עקרי השירות ההמסבין גו ובדים בארהעבץ אותו יש לשלוח לכלל קו הרף למסמך זוסף, מצונב
 

 הדרכת עובדים המעניקים שירות באופן ישיר  4.2

 
אל פנים  ם ניעם הציבור פבמישרין, והבאים במגע  ורת לציבם שירודים המספקיעובדים נותני שירות הם עוב

 יבים הבאים:מרכ ת הוששלהדרכה זאת תכלול את  .  צ'אטטלפון או  אחרים כגון תאמצעי שירואו ב

  והתנסותיים. הדרכה םחווייתייהכוונה היא לסדנאות נגישות הכוללות מרכיבים  - תחווייתיהתנסות  .א

  .1620מבר עד נובזו תבוצע 

מסמכים   והפקה של עזרו שירותי אי עזר ו/תפעול של אמצע ותרשהדו פעולות לביצוע הכשרה פרטנית .ב

  .2014אפריל חר מחודש יאוע לא הדרכה זו תתבצ. נגישים 

  -  ( )כגון לומדות או סרטי וידאו ן באמצעים דיגיטאלייםומרים כתובים וכהדרכה באמצעות ח  .ג

גבלות,  שים עם מואנל ק, מידע עחוה ים במידע כגון הוראותים העוסקר החלק, בעיק לולתכ ההדרכה

 .2014נובמבר ל מחודש הח לשנה הדרכה זו תינתן לעובדים אחת. ןת בארגועל נהלי נגישו עאו מיד

 

   ברשות  outsourcing –  חוץ-מיקור - מעניקים שירותיהדרכת עובדים ה .5

 נגיש.   ת לקוחותשירו  בנושא, יש ליידע אותם רשותלץ חו מיקורשירותי   המעניקיםספקים  םבמידה וקיימי .א

ק  ת, נציגיה מודעים לחוושפועל רכז נגי רשותמר, בלוכ לשון החוק. ברות מקיימות אתא כי החיש לווד .ב

 .עים בחוקישות התקנות ובהתאם ללוחות הזמנים הקבודר עפ"י לעובדיםוקיימת תוכנית הדרכה 
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 טבלת מעקב עבור תוכנית הדרכות  5.1
 

 :"י המועדים שקבועים בחוקפע משרדנית ההדרכה לכלל עובדי הכושום תך מעקב ורילהלן טבלה מרכזת, לצור 

 לו"ז לביצוע  תדירות  להק אמצעי  רישת התקנות ד
יש  ) סטטוס

 ( סמן ל

 יידוע כלל העובדים 
  מכתב/מייל
 חד פעמי םכלל עובדי ניארגו

) הדרישה בחוק   מיידי
 (  25.10.2014עד ל 

טרם  בוצע/ 
 בוצע 

  הדרכה לכלל
 םידהעוב

/ סרטים/לומדה
 מצגות

 שנתי  ןוריענ םכלל עובדי
  ק) הדרישה בחו מיידי
 (  25.10.2014ל  מהנה 

טרם  בוצע/ 
 בוצע

על   הדרכה פרטנית
) הדרישה בחוק   מיידי ן שנתי נורע שרות לקוחות  הכשרה פרטנית ההשראה  ולאתל

 (   04.2014ל  מהנה 
טרם  בוצע/ 

 בוצע
הדרכה לעובדים 

ת נותני שירו
   אליטנפרו

+התנסות  לומדה
 ת יתיחווי

 25.10.2016ל  עד חד פעמי ות חוקלשרות 
טרם  בוצע/ 

 בוצע

ה לעובדים רכהד
 חדשים

   מצגת/לומדה
 סותהתנו

 ת חווייתי

עובדים 
חדשים ביצוע 

חודשים  3ד ע
 טה מיום הקלי

 רענון שנתי 

חודשים מיום   3 
הקליטה להדרכה  

השלמת   ,אחת
תוך   רכה הנותרתההד 

 הנש

טרם  בוצע/ 
 בוצע

 חד פעמי רכז נגישות  ה קורס / הכשר  רכז נגישות
טרם 25.10.2016 לעד    בוצע/ 

 בוצע
בתחום  עובדי קבלן

נה  ת )מעהשירו
 לפוני וכד'( ט

הכשרה יחד עם 
מן  עובדי שירות

 המניין  
עפ"י דרישות   עובדי קבלן

 עפ"י דרישות החוק החוק
טרם  בוצע/ 

 עבוצ
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 ד שר המ בקרב עובדייש  נג  ירותבר ש ם בדפרסו 5.2
 

בור יצובו פירוט כלל "כללי הזהב" במתן שירות נגיש עבור  ארגוןב שרות הלקוחותבעמדת הציב "סטנד" ן לנית

 ה: דוגמ  "ברצ ריםהמבק

 

 ות רגישלות לג  חשוב לנונגישות, כי 

 דום וליצירת נגישות קי, אנו פועלים ל"עיריית יבנה" 

 שירות טובה ונעימה לכולם  תלחוויי

  
 ת הדרך ממכשולים ה אנפנ

* 
 חשב בצרכיו בלי לגרום לו למבוכה תנ

* 
 יה לא כפיתיו ולנחיולהם  התאנציע עזרה ב 

* 
 ולא אל המלווה אליו נדבר 

* 
 שלו נכבד את המרחב האישי 

* 
 על אדיבות וסובלנות יד נקפ

 לקויות שמיעה 
 ככל שניתן  שקט ומואר במקום בתנציע לש

 את שפתיים פשר קריכדי לא  לאט וברור, בפנים גלויות נדבר
 ה()צעקות אף גורמות לכאב לנעזרים במכשירי שמיע  קעלא נצ 

 כף היד על השכם או על גב דינהטפיחה ע "ילב עתשומת ה   ך אתשונמ
 הצורךבשעת  היב כת  נתקשר ע"י

 שהבנו  פניםד ולא נעמי נבקש מהלקוח שיחזור על דבריו

  
 מוגבלות בראייה 

 את כלב הנחייה ללא רשות  לא נלטף
 או מתחת לשולחן   נה לו מקום משמאל ללקוחונפ

 ם ורמיזות י ייד ותועתנ  ללא תיאורים מילוליים נקפיד על
 כף הידעל השכם או על גב  נהטפיחה עדי ומת הלב ע"ימשוך את תשנ

  את מעשנו לאורך כל המפגש ר ונתארבינס
 בדרך ליציאה  יוו לי נציע

  
 מוגבלות תקשורתית או קוגניטיבית 

 שובים סבלניים וק  נהיה
 לאט וברור  נדבר

 לתפיסת הלקוח  א דרכי תיאור וניסוח המתאימותצמנ
  מכבד יחס עלד יקפנ

 נו שהוב נוודא

  
 מוגבלות בתנועה 

 בפתיחת הדלת  נעזור
 פתוח  ברמע נוודא

 בעמדה נגישה  ע את השירותצינ
 סמויה מהעין  בלותוג נזכור שלעיתים המ
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   הפתוחים לקהלשירותי אינטרנט  .6

,  לויותמוגב עםים ירות לאנשהש שותינגת וקנ בת " , אינטרנט" התאמות נגישות בשירותי ה 35 הנתק

 תראיש להנגיש את . אינטרנטה המסופק באמצעותבור ת לציבשירו לבצעגישות שיש  בהתאמות בנ  דנה

) אתר חדש נדרש  חוקקמה"י לוחות הזמנים שקבע פע  הארגוןשל   אתר "מותאם למובייל"/אפליקציות/האינטרנט

  תיברות המעניקים שירויש ליידע את כלל החף, . בנוס (  25.10.17ל מה ים החי ק אתר 25.10.16 להנגיש החל מה

יש לוודא כי  .  5568תקן ישראלי  להיות נגישים עפ"י מחויבי יםעל החובה כי כלל האתר  משרדל  טטרנאינ תריא

 :שו לרבותג נאתר יוהתכנים המועלים בכלל 

 מסמכים  -

 טפסים  -

 מצגות   -

 ניוזלטר  -

 . 'וכוו דאוי קטעי -

  Web Contentרנטנטאי לתכני הנחיות נגישות -מיות אוימוץ של הנחיות בינלאאלי הינו התקן הישר

 Accessibility Guidelinesל ארגון הש W3C ישים  התקן כלל האתרים מחויבים להיות נג. עפ"י הבינלאומי

 .   .7125.10עד  AA ברמה

 

   אנשים עם מוגבלות רנוהלי פינוי בחירום עבו  .7

לנוהל פינוי בחירום ם לימוגבלויות, דנה בכל עם השירות לאנשיםנגישות בתקנות  , "  והלי פינוי בחירום" נ 12תקנה 

  .גוןראול רכז הביטחון במי נוהל זה מתקיים א כדויש לו. רדיםיש לוודא כי נהלים הללו מתקיימים בכל המש. 

 

 בשעת חירום בים מוגניםפינוי למרח  7.1
 

 : ות שיונהגו רי הדרישלהלן עיק

של אנשים עם מוגבלות ייעשה במהירות, בנוחות ובבטיחות ותוך   יםי יש  להבטיח שפינו .א

 על כבודו של האדם. שמירה

ים עם  נוי של אנשעל הליך הפי   משרדבטיח כי הצוות תורגל ע"י ממונה הבטיחות בהליש  .ב

 רום.מוגבלות בשעת חי

זה עומד  ב קיים במתחם וכי מרחאת המרחב המוגן "הנגיש" הוות מכיר יש להבטיח כי הצ .ג

 בכללים הבאים:

ושקעים וללא   תואין בה בליטו ומר קשיחעשויה מח"מ הס 130וחב קיימת דרך נגישה בר  (1

 . מכשולים

"מ או  ס 1לא עולה על כניסה בה להרח הפרש ביןמר ה לוכ ,שההכניסה למרחב המוגן נגי (2

  130ס"מ או  X 150ס"מ  150 ת לפני הכניסה שלכושטח הער, קיים יש רמפה תקנית ש

 ס"מ.  80רוחב הכניסה הוא לפחות ס"מ ו X 170מ ס"

 ךבמהל השהיה  המאפשר בטוח מוצא משמשו מוגן  רגותד מ בחדר  חלליש לוודא כי ה (3

 הבא:  בתרשים ארתוכמ וטלימה
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 בעת אירוע שריפה ת פינוי אנשים עם מוגבלו 7.2

 :, בהתאם לסוג המוגבלותם מוגבלותעועובדים  למבקריםזור הצוות יע חירום עתבש

 לופות הבאות:חה: יש לפעול באחת מ גליםנכה המרותק לכיסא גל  .א

 אש  ן וגה מפינוי לאזור מחס –חלופה ראשונה  (1

 והנמצא ,מטיתטואו אש יבוכי מערכת ידי על כולו המוגן בבניין לעשן וםחס חללנו, אזור מחסה הי -

 הבא: בתרשים כמתואר בטוח מוצא המשמש מחדר מדרגות םמטרי 10 על  עולה שאינו במרחק

 

 

  

 

 ךהלבמ המאפשר השהיה בטוח מוצא המשמש מוגן מדרגות רבחד  חללות גם יכול להו אזור מחסה -

ם  בתרשי וארכמתאוטומטית,  אש יבוכי  מערכת ידי על כולה המוגנת הומבק סגור חדר ילוט.מה

 :הבא
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 של תפוסה בעבור מחסה אזור יותקן אזור מחסה. שטח תיומוגבלו עם  לאנשים נגישה קומה בכל -

 םאד או גלגלים שטח זה מיועד לאדם בכיסא  X 120 80חלק ממנה  יהיה במידות  או איש 200 כל

 אחרת.  תבלומוג כל םע

 גלגלים מכיסא יותר וםיחס א ן שלבאופ יתוכנן ,אחד ליםגלג מכיסא ליותר יועדמה מחסה ורזא -

 בתרשים הבא:   כמתואר ,מחסה  רוזא באותו הנמצא אחר אחד

 

 
 

 של המרכזי הפיקוד לוח לבין מחסהה ראזו בין סיטרית–דו רתשותק מערכת תותקן מחסה באזור -

 בדבר קבלת הוראות ובו שלט יותקן התקשורת למערכת וךבנוסף, סמ .שוי איבוכ ויהגיל מערכות

 המערכת.  תבאמצעו רהעז
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בחלופה זאת יש לפעול עפ"י הנהלים   -זור מחסה מוגן אש א במידה ולא קיים -חלופה שניה (2

 הבאים:

i. או,עם כיסהעובד /המבקר / אורחמ להרים את הע" ויחדיאנשי הצוות   מספר יחברו  

 .  למתחם המוגן נותולפו

ii. אלא אם  הכיסאללא   ובדהע /אורחהלפנות את ות ייאלץ הצומידי סא כבד באם הכי ,

 .למתחם הקרוב ביותר  אורחם, ואז יפונה היילכיסא מחוברים אמצעי עזר רפוא

iii.   וןכג תאמצעים לחילוץ אנשים עם מוגבלולידיעתכם קיימים : 

 

 

 .  אנשי הביטחון/השרות ותצו "י וון עיכ – עיוור .ב

 אנשי הביטחון . /השרותות וציכוון ע"י  –חרש  .ג

 

 

נסיכום:   .1 הפינוי  ובעת  יעזרו  מצהיה  בעצמם,  להתפנות  יכולים  שאינם  מוגבלות  עם  אנשים  בבניין  נאמני  אים  להם 

דרי מדרגות בהתאם ח יטחון או  ת לחדרי בפנולהת  (  ת"יחו"נאמן בטרשות) יש לוודא כי קיים ב   רשותההבטיחות של  

ייעז ירלא הצורך  ובמידת  נאמני  וע  בכורו  הא הבטיחות  לפנות את  אש  וכיבוי  המוגבלות, הכל נשחות ההצלה  עם  ים 

 בהתאם להוראות כוחות ההצלה. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escape-mobility.co.il/
http://escape-mobility.co.il/
http://escape-mobility.co.il/


 

 14 עמוד ©  שמורות  הזכויות  כל

 

 ת שירות" יי"ח .8

 
 ייה:ב נחן כלירות כגוית שחיב עיםים עם מוגבלות ובעיקר עיוורים המסתייעבור אנש םלהלן הנהלי

  .ותעם חיית השר זכאי להיכנס מבקר/קוחלה .א

כשיר כלבי נחייה, להיכנס שמכלב נחייה או מדריך כלבי נחייה תו של אומן לבל זכותוגלא  .ב

 ,ת עיוור (דו) גם ללא אדם בכל תע יהלמקום ציבורי, בשל היותו מלווה בכלב נחי

 . שירות יתחי ,היות החיה עלהמעיד ימן ס אודה לבקש הצגת תעו ם, רשאינציגי המשרד .ג

 צידו של הלקוח. כיסא או ל מתחת ל 110X60ו הינלכלב נחייה השטח הפנוי  .ד

 ה ללא רשות.חיאין ללטף את כלב הנ .ה

 פטור מעמידה בתור לאנשים עם מוגבלויות דרישות ו .9

 

 עיקרי הדרישות:להלן 

מות קש התאהמבדם וש מאאין לדר :תורה עקיפתלמעט נכה ר דרישת תעודת סואיקיים  .א

ראו  –את התור  ש לעקוףידה ומבק)למעט במבלותו תעודה המעידה על מוגג להצינגישות, 

 .סעיף הבא(

. להלן ה פטור מעמידה בתוריםנושא התעוד מציינות כי הביטוח הלאומי ל בעלי תעודת נכה ש .ב

 : ורינת את נושא הפטוגבלות הנושאים תעודת נכה המציים עם מהנהלים עבור אנש

גתה במידה  לדרוש את הצנה אי המלצתנודת נכה. אך לדרוש הצגת תעו ןוק נית"י החפע (1

 קיבל בקשה לאי עמידה בתור. הרשות נציגו

ימתין  אדם עם המוגבלות לעמדה הנגישה הפנויה, בכדי שלא ילווה את ה תרשונציג ה (2

 בתור.

  דם עםאעם ה  להמתין. יש עמדה אחרת שפנויהשה תפוסה יכוונו לדה הנגיבמידה והעמ (3

 . שירות אכן סופקתפנה ולוודא כי הרות הן השישנות לות עדהמוגב

ויות  שים עם מוגבלטור מעמידה בתור" ניתנת גם לאנ"תעודת נכה לפיש להדגיש כי  (4

 .בעלי פיגור שכליאוטיסטים, נכים נפשית ו "בלתי נראות" כגון:

 עודה:  לתוגמה ראה ד (5
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   המשרדיםפיזית של שה הנג .10

 ות מעברים ישנג 10.1

לנועית / כיסא גלגלים או שמסתייעים  ת העושים שימוש בקתנועה מלאה ללקוחועל מנת לאפשר  •

  יצים,כגון עצ ר מחפצים שוניםיהיו פנויים ככל האפש  משרדים ביש לוודא שהמעבר אחרים, בעזרים 

 ומי קול ועוד. אלחיוג ישיר לל ור, עמדת טלפוןוטומטיים כגון לאומי ת שירים אות ואף מכגזים, כסאאר

 ) במידה ורלוונטי (  שירותי נכים 10.2

נבדלים השירותים  במשרד יקורם לקוחות עם מוגבלות בעת בו להקל על רווחת שירותי נכים נועד •

שירותי נכים  מים קייה וידבמדותיהם ובאביזרי העזר. בהתאם להוראות הדין, משירותים רגילים במי

 : פן הבאקינותם באווודא את תל יש  משרדב

o ציוד, עגלת ניקיון  רגז, גון אנוי מכל חפץ זר, כשירותים נגישה והתא פהדרך לתא הודא שיש לו

 וכו'.

o  את. פשר שימוש לכל לקוח המבקש זל מקרה יש לאאת התא ובכאין לנעול 

o ראית.  ו לא נותי נכים, גם אם מוגבלותבשיר שימושך חל איסור לדרוש הצגה של תעודת נכה לצור 

o משרדם ביקום שירותי הנכיאים המורה על מת מילוט שקיים ש יש לוודא. 

 עמדת שירות נגישה 10.3

  שירות נגישות בכל צוות. דותעמ במשרדיםות, הותקנו  לצורך מתן שירות ראוי ללקוחות עם מוגבלוי •

, משרדהקיימים בל השירותים את כללקבל ת לאפשר ללקוח עם מוגבלו רשותההדין מחייב את 

   שה.בעמדה נגי

לם ללקוחות  , כך שיינתן שירות הויאוישו באופן קבועבמחלקות  ות שירות הנגישדא שעמדות הלוויש  •

   יות.עם מוגבלו

 נגישה: מאפייני עמדה  •

o  קלנועית. צעות כיסא גלגלים/ויציאה מהעמדה באמ  שר כניסהשטח תמרון, המאפ 

o ורה על כך שהעמדה נגישה. יהוי המשילוט ז 

o ומם הזקוק לכך להתר ות לאדםמשענת וידיות אחיזה אשר מאפשרם, הכוללים כסאות נגישי

 קלות.  לעמידה ביתרממצב ישיבה 

o  )לולאת השראה )מכשיר עזר לכבדי שמיעה 

 דשים סים ח ור נכעב חוזים  והתקשרויות  .11

 : יםבאאת הסעיפים ה יש להוסיףרשות החדשים שעורכת הרויות לכלל החוזים וההתקש
 

לחנ .א ובקרבה  צמודות  חניות  עם  יהיה  לעוהמבנה  טובה  נגישות  ובעל  לקהל  ציבורית  תחבורה  י  רקייה 

 רית.ולתחבורה ציבו 

 מוגבלויות.  מלאה לאנשים עם יהיה בעל נגישותנה המב .ב

ת  ור מורשה נגישול אישעם מוגבלויות כולהסכם עבור אנשים  נושא ה  רותיםן השימתהמבנה מאפשר את   .ג

 גבלות. בדרישות תקנות שיווין זכויות לאנשים עם מוה בנעל עמידת המ
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 במידה ורלוונטי   –  וכנסים  אירועים .12

  המשרדאו לחילופין לעובדי  פתוח לכלל הציבורע הירות בקיום אעפ"י התקנו המחויבים ם העיקרייםלהלן הנהלי

 :משרדת בהמתקיימים מעת לע

 ור המופעים המתקיימים. בע עידהמלוני עוב הפורטל הארגוני  /תר האינטרנט ות באהנגיש פרסום הסדרי .א

 :משרדע"י ההמתבצעים  /ים/כנסיםלכלל האירוע המנהזת ביב הנגישושילוב מרכמומלץ ל נוסח להלן 
 

 אישור השתתפות 
 

 .                                    טלפון נייד    הקבנ מין: זכר /                               ישם פרט                                  שם משפחה
 

   :יהדרושים עבור אמצעי הנגשה 
 

 תמלול     
  תרגום לשפת סימנים 
 עי הגברה  אמצע/ מערכת שמ 
  חנייה נגישה 
 רכב גבוהחנייה נגישה ל   
 ( מושב מותאם )עם ידיות 
 (: אחר )פרט/י                                                                                                     

_______חוזר עד ליום ___ן מספר משתתפים  במייל או לפקס: _____צייול אירוע/ת בכנסנא לאשר השתתפו
__________________: ______ 

 

 לי בורר וחיווי של מצבמקלטים עם צג דיגיטלי בע+  (    שלחשנר  ראה פרוט בסקלאולם הכנסים )  מערכת שמע   .ב

 .  בעל האולם ( ) באחריות   יותהסוללה + אוזנ

כות . מערלאוזניות  בורות חיואפשר חיצוני מיקרופון גם הכוללת ,השראה  לאתלו מסוג לשמיעה עזר  מערכת .ג

 גישות.רכז הנצל ו אסנוכ, או לחילופין יאבדלפק הקבלהלו יימצאו זר אע

לאדם עם  סדרן לשם סי .ד במוע  ישיבמוגבלות  הינו    הציאת מקום  (.  חלק מהצוות הקב) הסדרן  וע של האירוע 

 כניסה לאירוע.  א בימצסדרן זה י

 .  שירותי נכיםגישה לדרכי הם הקיימים וות הנגישימוות כולל הסדרנים במקויש להקפיד להדריך את צ (1

 הנגישים. יבה הישות וממקאת המוזמנים ל ללוות יש  (2

 .תנייד בכיסא הגלגליםם המדם ישיבה ליד האיש להסדיר מקו ם מוגבלותמלווה לאדם עבמידה וקיים  (3

 . נהלים למתן שירות נגיש לת חיוההניש לפעול עפ"י  (4

 

 

 ורי ישיבה זא .ה

 לים הבאים: להכל ע ידפ. יש להקאנשים המתניידים בכיסא גלגלים עבור נגיש אזור ישיבה

 אות גלגלים. ים בכיסלאנשים המתניידיישמרו מקומות  (1

 ס"מ.  X 120ס"מ   80של ח שט (2

טובה ובלבד שלא  באופן שתאפשר לאנשים עם מוגבלות ראות    יםברהמקומות המיוחדים יוצבו על יד המע (3

 . ים מאחוריהםלאלה היושביסתירו 

 רשים המציין את מקומות הישיבה המומלצים: ן תלהל (4
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 סאות יכ . ו

לן הכללים  תחם האירוע. להמיסאות נגישים בדא כי קיימים כיש לוו -ים עם מוגבלותכיסאות נגישים עבור אנש

 עבור כיסא נגיש: 

 מ "ס 48 - - 45סא המושב בגובה יכ (1

 .המושב מפני מ"ס 24 – 18 ובה גב ,ותלפח  מ"ס 30 באורך דייםקיימות משענות י,המושב צידי משני (2

   נגיש:א יסכ ורבלהלן תרשים ע (3

 
 
 
 
 
 
 

   :המוזמנים הצפויהת מובהתאם לכמשרד ב אירועים נגישיםת לצורך הכנה לזלהלן טבלה מרכ .ז

 איש  2000עד  ש אי 0010עד  איש   500עד  איש   150עד  נושא 

לי או בעקרו הקרנת בעקרו מוזיקהאם האירוע   1
 סרט ?

נדרשת  אל
 נגשה ה

לא נדרשת 
 הנגשה 

לא נדרשת 
 שה הנג

 לא נדרשת הנגשה 

לי  יטיגמקלטים עם צג ד+  רכת שמע ניידתעמ  2
  לה + אוזניותבעלי בורר וחיווי של מצב הסול

 

ה  לפי בקש
 ת מיוחד

 אוזניות  80 אוזניות  50 ת אוזניו 25

 ,השראה  תלאלו מסוג  לשמיעה עזר מערכת  3

 חיבוררות ואפש חיצוני מיקרופון גם לתולהכ

 לאוזניות 

בקשה  י לפ
 מיוחדת 

בעמדת   1
 לקבלת קה

בעמדת קבלת   1
 קהל

בעמדת קבלת   1
 קהל

ימצא  . ניתן כי המתורגמן ילשפת סימניםם גותר  4
) או  מה/מודיעין דת ההרשעמבתחילת האירוע ב

 הצוות בנושא (.  ניתן להדריך אתלחילופין 

  שהבקלפי 
 מיוחדת 

שה  בק לפי
 מיוחדת 

לפי בקשה  
 מיוחדת 

לפי בקשה  
 מיוחדת 

מציאת  ת בדם עם מוגבלולשם סיוע לא רןסד  5
 ע.רואי. סדרן זה יימצא בכניסה למקום ישיבה

לפי בקשה  
 מיוחדת 

1 1 1 

דים בכיסא המתניי בה נגיש עבור אנשיםישי אזור  6
 לגליםג

 *** 24 *** 16 *** 4 לא נדרש *
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 איש  2000עד  ש אי 0010עד  איש   500עד  איש   150עד  נושא 

 **** 24 **** 16 *** *4 ש לא נדר****   כיסאות נגישים  7

ימים שולחנות  רק במידה וקי נגישים )שולחנות   8
  כלל הציבור ( .ל

מכלל  5% לא נדרש ****
 השולחנות

מכלל  5%
 ותחנולהש

מכלל  5%
 השולחנות

שה  בק לפי ס"מ 85בה נגיש בגו דלפק קבלה  9
 יוחדת מ

1 1 1 

לפי בקשה   ס"מ 85שים בגובה מזנונים נגי  10
 מיוחדת 

 כלל המזנונים  זנונים המ כלל המזנונים  ללכ

לפי בקשה   ס"מ 85פה נגישה בגובה ת קפינ  11
 יוחדת מ

1 2 3 

) במידה וקיים   רותי נכים יבילים נגישיםיש  12
 בפארקים (  ועירא

לפי בקשה  
 מיוחדת 

ות מ  א פחול 1
-1/8  

ם  מהשירותי
 ים הקיימ

-ות מ ולא פח 1
1/8  

רותים  מהשי
 הקיימים 

  1/8-ולא פחות מ  1
תים  רושימה

 ימים הקי

לפי בקשה   חניות נכים   13
 ת מיוחד

לרכב    4)  7
 לגבוה ( 3רגיל, 

לרכב    6)  9
 בוה (לג 3רגיל, 

לרכב רגיל,   14)   19
 לגבוה ( 5

  לפי בקשה בשעת חירום לכלל הציבור ת עוהוד  14
 מיוחדת 

חיווי קולי 
סטואלי  וטק

 ע"ג המסכים

חיווי קולי 
סטואלי  וטק

 כיםע"ג המס

חיווי קולי 
ע"ג  ליואוטקסט

 סכים המ

יים באירוע )  שילוט הכוונה למוקדים עיקר  15
,  םכים, חניית נכיציאה, שירותי נכניסה, י

 מודיעין וכו' ( 

 נדרש   נדרש   נדרש   נדרש  

 תכני האירוע, מידע והזמנות 

  שלטעות באמצ - קרנת הטקסטאו ה תמלול  16
 ו מסךאלקטרוני א

** פטור עפ"י  ש לא נדר**
 אופי האירוע

י פ"ע ** פטור
 ועהאירופי א

** פטור עפ"י אופי 
 האירוע

 נדרש  נדרש  נדרש  נדרש  מצגות נגישות    17

 נדרש  נדרש  נדרש  מומלץ  ה נגישות בהזמנפירוט הסדרי   18

 נדרש  נדרש  נדרש  נדרש  רות לבקשות מיוחדות בהזמנה פשא מתן  19

ן  ות ) מסירת תוכת עפ"י התקנשות נגיהרצאו  20
לדש  ם נילמתמללים, הפסקות, מיקרופוההרצאה 

 (.כו' ד  והבג 

במידה   לא נדרש
ם  ומשתתפי

ם באירוע אנשי
 בלות עם מוג

במידה  
תתפים  ומש
שים רוע אנבאי

 עם מוגבלות 

במידה  
ומשתתפים  
ם  ע יםבאירוע אנש

 מוגבלות 
אפשרות לקבל את  וה עפני האירובוע לעד ש וגבלותדם עם מ"י אלהשתתפות באירוע ע אלא אם התקבלה בקשה*

 .ירועי האביר לפנס מןההתאמה מפורסם ז 
טקסט מעל מסך או שלט   מאפשרות קריאת ורק אם הנסיבותהאירוע בעקרו מוזיקלי , אם מוקרן סרט** פטור  

 . אלקטרוני
 .למלווים לים על ידם,בים רגי(, וככל האפשר מושרוחב ס"מ 80-ס"מ אורך ו 120נוי בגודל פ פהשטח רצ ***

 כיסא נגיש כולל מסעד יד. ****

 ם רועייא עריכת   ורךזה לספקי המשרד לצ ניתן להעביר נספח -במסמך זה'  ד פחנסראה ב ם פיפרטים נוס
 

 נגישות לכבדי שמיעה   .13

הכללים "י עפ תשראה ניידה אתללו בלהצירש נד ה ניידת:השרא לולאת מיעה. לכבדי שיימת נגישות ק כייש לוודא 

 הבאים:

בין את דברי נותן השירות,  ולהעה לשמוע מגבלת שמי ר למבקר עםל מנת לאפשלאת השראה עיש להציב לו -

 רקע וההפרעות האקוסטיות. ה שיתוך סינון רע

השמיעה    ות אל מכשירות ישירדברי נותן השיר ו לשמוע את פשרת למאו מבקר אל מול ה מונחת המערכת -

   .ערק רעשי ורחשי שלו ללא

 . נה לטווח של מטרעוצמת השידור של המערכת הי -
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 מוקד טלפוני  .14

 יכלל 14.1

 שים  , בתקנות נגישות השירות לאנ  יחות טלפון "רכת ניתוב ש"התאמות נגישות למע – 33תקנה 

 הלן הכללים:להנגשת שירות טלפוני. לנה בכללים גבלויות, דומעם 

 קצב איטי. בופה פשוטה הקלטה, בש .א

 רקע. א מוסיקתהקלטה בל .ב

 .ן המידע לכלל הציבורידע המוקלט ובכל השפות שניתן בהת המההקלטה תושמע עם תחילת מסיר .ג

 די מוקדן.רות על ייחה לקבלת שיש יה בתחילתנדרשת הפנ .ד

 

 תכנון התפריטים  14.2

 גישים: תפריטים נהמלצות ל ןללה

 ט. תפרי רבע אפשרויות בכלהגדירו מקסימום א .א

 .ות הפופולארית בתחילת התפריטת האפשרהציגו א .ב

 .רמות של תפריטים 3שהיא תכיל עד כך  תכננו את מערכת התפריטים .ג

בים  ם לאפשר להגיע למוקדן גם בשל, אנו ממליציעברה למוקדןבתחילת השיחה יש לתת אפשרות ה .ד

 .פריטיםהת (, שיהיה פעיל בכל0מא ומלץ להגדיר לכך מקש קבוע )לדוגמ ט.של התפרי הבאים

 .התפריטיםבכל אפשרו חזרה לתפריט קודם. מומלץ להגדיר מקש קבוע, שיהיה פעיל  .ה

רה העבירו אותו ביצע אף בחי ם המשתמש לאע בחירה. או שלוש הזדמנויות לבצא  ספקו למשתמש שתיים . ו

 .למרכזן באופן אוטומטי
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 08-9433333 רשותהשל  ישות למוקד הטלפוני ת נג בדיק

 ון: יחות טלפנגישות למערכת ניתוב שות אמהת –הלן הממצאים ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקה ות התוצא ת הבדיקה מהו נושא  

 טי לוונלא ר לא תקין  תקין   

באמצעות מידע  ות ניתן השיר  .1
 מוקלט ומערכת לניתוב שיחות. 

שפה פשוטה  בצעת בבדיקה כי הקלטה מת
 ובקצב איטי.

V   

השירות ניתן באמצעות מידע    .2
 . מוקלט ומערכת לניתוב שיחות

קלטה מתבצעת בלא מוסיקת כי ה  היקבד
 קע.ר

V   

מידע  אמצעות ניתן ב רותהשי  .3
 יחות. רכת לניתוב שט ומעמוקל

בדיקה כי מתבצעת הפניה בתחילת שיחה  
 . לקבלת שירות על ידי מוקדן

V   

האם השירות ניתן במספר   .4
 פות ? ש

 לא רלוונטי     בדיקת השפות במענה הקולי.

פריט קודם. לת זרהאפשרות ח  .5
קבוע, לץ להגדיר מקש מומ

 ים. פריטעיל בכל התשיהיה פ

לתפריט   לחזורמת אפשרות כי קייבדיקה  
 רת. י או לשמיעה חוזהראש

V 
 

 

שילוב מידע קולי על שעות    .6
,  ס פקמספר  פתיחה, כתובות ,

אר  כתובת האתר וכתובת ד
 אלקטרוני. 

בדיקה כי קיים מידע קולי בנושאים שונים.  
חית את הפנייה לנציגי שירות  יפ זה מידע

ויות  בלוגמ  ליאנשים בעיהווה תרומה לו
ו  ר אלקטרוני אס, דאלשלוח פקוניינים המע

 האינטרנט. קבלת מידע באתר 

 לא רלוונטי    



 

 21 עמוד ©  מורות ש זכויות ה כל

 

 "י דרישה בלבד ( ) עפ יה לעובדים המוגבלים בניידותמקומות חני .15

 
תקנות שוויון זכויות  עפ"י   רשותהקומות חנייה עבור נכים שהינם עובדי מ סדרתה הכללים בדברלהלן 

 : 2001-, תשס"בעבודה(ת חניה במקום הם מוגבלות )עדיפות במקומום עלאנשי

 .אותו עובד בזמן עבודתושימושו הבלעדי של מקום חניה נגיש ליש להקצות  .א

בניידות   .ב מוגבלות  עם  עובד  של  נכזכותו  בתפקידו  א  אלה   ים לחניית  או  במעמדו  תלויה  ינה 

 . במקום העבודה

 ם:יה נגיש יוגדר עפ"י הכללים הבאימקום חנ .ג

 .השה למקום העבודה הנגיל האפשר, לכניסמקום חניה ממוקם קרוב, ככ .א

  גיע באופן עצמאי, מכובד ובטיחותיוגבלות בניידות להמיקומו מאפשר לעובד עם מ .ב

 ו.ותוגבלבמלמקום העבודה ולחזור ממנו בהתחשב  

 החנייה עפ"י התקנות.  ( את מקום 43-תמרור ג) כולל הצבת ט  שלמן, לסיש ל .ג

 

 רשות עם מוגבלויות ב  שים העסקת אנ .16

מעצו   מחייב  עסיקים  הרחבה  עובדים  נפשי לקלוט  או  פיסיות  מוגבלויות  בחברותם   משרדים /ות 

עובדים אלה תחול על המגז  100לפחות    יםהמעסיק חובת ההעסקה של  ועל המגזר  י  הפרטר  עובדים. 

והממשלתי,   יק  2016בשנת  הציבורי  בהיקף  המעסיקים  מוגבלויות  עם  עובדים  מכלל    5%של  לטו 

 . העובדים

עם  אנשי משמם  כבעלעותימוגבלות  מוגדרים  נכות  ת  דרגת  תעוד40%י  בעלי  לקו,  בעלי  עיוור,  ת  ת 

תאם לעובד עם  מום  נימושמיעה הזכאים לשירותי תמיכה לתקשורת, זכאים לשיקום, ומקבלי שכר מי

 מוגבלות. 

 

  מות(תפות המדינה במימון התא)השת יון זכויות לאנשים עם מוגבלותתקנות שוויש להדגיש כי עפ"י 

ובד עם ע העסקת כל ד בעד ת כל ההתאמות שנשא בהן מעביינה תשתתף בעלוהמד , 2006-תשס"ו

 כמפורט להלן: מוגבלות בסכומים 

שקלים חדשים לעובד עם מוגבלות, ובלבד   19,000 –ם עובדי 25מעביד המעסיק עד  ( 1)

 . בגין אותן התאמות פחות שקלים חדשים ל  1,000בעלות של שהמעביד נשא 

שקלים חדשים   17,000 –עובדים  200-יותר מעובדים ולא  25-ר ממעביד המעסיק יות ( 2)

ן  ותא בגיןשקלים חדשים לפחות  3,000ד עם מוגבלות, ובלבד שהמעביד נשא בעלות של לעוב

 . התאמות

ובלבד לות, שקלים חדשים לעובד עם מוגב  15,000 –עובדים  200-מעביד המעסיק יותר מ ( 3)

 אותן התאמות. ים לפחות בגין חדש שקלים  5,000ת של שהמעביד נשא בעלו

 

 חבה:המרכזיים בצו ההר להלן הנושאים

ייעודי  עות  להיויכול  העובד    .מינוי אחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות מטעם המעסיק .א בד 

אבי  ום משכאשר רצוי למנותו מתח  ם תפקידהממלא גהעובדים  לנושא זה או עובד אחר מבין  

 אנוש. 
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בקשה   בלות המועסקים באמצעותו ע"יהאנשים עם מוג  אחוז ערוך בחינה בדבר  המשרד יכול ל .ב

 . לא דווחו על מוגבלותם באופן וולונטרי תוך ציון המטרה שלשמה מתבקש המידעכי עובדים י

 .יות לפי החוקבכל מקרה יש לשמור על זכותם לפרטן לחייבם לעשות זאת ויתנ

שמבקש לקלוט   עסיקעם מוגבלות או מ מעסיק של עובד  -העבודהמקום מימון התאמות ב .ג

ילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה בבקשה לפנות אל המטה לש דם עם מוגבלות בעבודה, יכולא

ות בשל מוגבלותו של העובד ומאפייניה  רשנדות הלהשתתפות של המדינה במימון התאמ

ה ככלל ידו ולתפקד במקום העבודת תפקהעובד, זאת כדי שיוכל לבצע א ובהתאם לצרכיו של

  .העובדים

  בהליך הקבלהשל ההתאמות   מונןלקבלת השתתפות המדינה במי  יהיה זכאי  סיקהמע

על ידי  אחר אישורןולם עצמ ליכי הקבלהלעבודה לכל עובד שנקלט וההתאמות הנדרשות בתה

ת המדינה שתתפוזכויות לאנשים עם מוגבלות )ה והכל לפי תקנות שוויון  מנהל המטה,

 .2006-(, התשס"ובמימון התאמות

 

עבור שנה למענק ההתאמה, והופכת כ תנת כהלוואה עומדת עם ביצועתפות המדינה ניהשת

 .בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות

ך קבלת כלים  לצור " ת בשוק העבודהלשילוב אנשים עם מוגבלומטה המלצתנו לפנות ל" .ד

 . מוגבלות דרכה להעסקת אנשים וה

  ilmateh.shiluv@economy.gov.דוא"ל

 

 6662584-02/  6662501-02  פון:טל

 '.ובנספח  רשותת באיתור וגיוס עובדים עם מוגבלומצורף נוהל עבור כ"א ל .ה

 .משרדדים עם מוגבלות באיתור עוב . ו

 

ים עם מוגבלות לצורך במטרה לאתר אנש רדמשת ב"קל קרא" לכלל עובדי הניתן גם לפנו

אישורה של  את יש לקבל  .םיהישותעמידה בדרישות החוק וכן למתן מענה טוב יותר לדר

ה לכלל עובדי להפצ להלן נוסח מומלץ .  פצת המסמךלה במשרד המחלקה המשפטית וכ"א  

 :המשרד

 ת מוגבלויו  עם תולאוכלוסי "עיריית יבנה" גשתהנ

 - וחומכ  שהותקנו והתקנות 1998-ח"תשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק 

  להשתתפות זכותם את לעגן, מוגבלויות עם אנשים של וחירותם כבודם על  להגן מטרתם

 ,חדיםהמיו לצרכיהם הולם מענה לתת וכן, םחייה תחומי בכל רשותב ופעילה ניתויושו

  מיצוי תוך , ובכבוד בפרטיות, מרבית עצמאותב  חייהם את ותילח להם שיאפשר  באופן

  .יכולותיהם מלוא

 עם אנשים הינם( צי אישוח  כמיליון) מהאוכלוסייה 18% -כ םכיו לראיש במדינת

  ,שמיעה, ראייה, תורימוט , ניידות: זמניות או בועותק  תלקויו - שונות מוגבלויות

 . תונפשי קוגניטיבית

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/A04E0BDF-586A-48EC-B474-C705F8B8D7A3.htm
mailto:mateh.shiluv@economy.gov.il
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  םליישו ותיערכה תמבצע עצמה עלה  שלקח החברתית לאחריות בהתאם ," "עיריית יבנה

 . והתקנות החוק 

 : ערוצים בשני הארגון פועל

  רותהשי שתוהנג בני הארגון והגנים מ של פיזית ההנגש – הנגישות יישום תקנות .א

 . והמידע 

 . בלותמוג םע  אנשים קה של גברת התעסו עידוד ולהל  ההרחבה צויישום  .ב

 

 הנגישות   תקנות .1

והתמצאות בו, שימוש  ם, תנועהלמקו תאפשר לכל אדם הגעה   רשותמשרדי ה הנגשת

  ד מציע שהמשרירותים , קבלת מידע ושימוש בשהמשרדוהנאה ממתקני ושירותי 

 .  יובטיחות יעצמא, מכובד, שוויוני באופןרד משות ה והשתתפות בפעילוי

 הנגישות מתבצעת בארבעה תחומים עיקריים: בנושא נותתק וה  החוק  הוראות הטמעת

,  קהל  קבלת עמדות)כסאות,  ריםואביז וט ריה ,מבנה התאמת: המקום הנגשת •

 '(וכד שילוט 

 כמים וכד'(ב )טפסים, הסובכתהניתן בע"פ  המידע הנגשת •

 י עבודה ם ונהלתהליכי הנגשת •

 עוד. ר ו עז תנהגות, אמצעי ות, כללי ההמוגבלוי על סוגי דיםעוב הדרכות •

   הרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות וצ .2

המשק את הוראות ההסכם הקיבוצי   לה המחיל על כלצו הרחב ורסםלפני כשנה פ

 . תעסוקת אנשים עם מוגבלותיקים, בנושא שנחתם בין ההסתדרות למעס

  דיםעובה  גבלות בקרב כללבדים עם מוהולם לעו ייצוגנדרש  בין השאר, כי ,קובע צו ה

 קום העבודה. במ

 -תשנ"ח וגבלותשים עם מלאנ שוויון זכויות כהגדרתו בחוק  צו מגדיר אדם עם מוגבלותה

או זמנית,  יבית, קבועה "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניט  1988

י החיים  ותר מתחומום אחד או ידו באופן מהותי בתחל תפקואשר בשלה מוגב

  ."יקרייםהע 

לדעת מי   מבקש המשרדוראות הדין וליישם את הוראות הצו כאמור, מוד בהלע  נתעל מ

   כהגדרתו בחוק. מוגבלות עם כאדם עצמו רואה יועובד מקרב 

אך כדי  נועדה לחלוטין ו  תינה וולונטריות של עובד היודגש כי מסירת מידע אודות מוגבל 

 נדרשת. אם , וע העדפה מתקנתההולם וביצת הייצוג בחוב ד עומדשהמשרלוודא 
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עת  ל צנע  הקפדה תוך  המשרדהמידע שיימסר, במתכונת שתפורט להלן, יישמר ע"י 

   .בסודיות מוחלטת ומלאהוהפרט  

  נגישותה רכז לפנות אללעיל, מוזמן כל עובד הרואה עצמו כאדם עם מוגבלות כהגדרתו 

XXXX  העמ רותההתקש רטיפ.  ברשות ק החו יישום את להניע   ותפקיד אשר:         

 XXXXXטלפון:  -
 XXXXפקס:   -
 XXXX: בדאר אלקטרוני          -

  

 בכבוד רב, 

 

 ופתית בקרה תק .17

הגורמים   לוודא כי נשמרת בסניפים באופן שוטף נגישות נאותה, בהתאם להנחיות נוהל זה, על  על מנת

ת  בדיקלבצע  ,ף/ רכז הנגישות האגמנהל באחריות  .לבצע בקרות רבעוניות חראיים בסניפים הא

 משרדהקיימים ב מילוי הטופס. בטופס התייחסות לכלל אמצעי ההנגשהו משרדל הנגישות שוטפת ש

 להנחיות מפורטות עבורו.ד קישור ובכל אח

ת לעמוד בהנחיות לשהו, על מנבמקרה שהבדיקה העלתה כי ישנם חוסרים או שנדרש לבצע טיפול כ

 יקה: הבדופס הלן טל ברשותכז/ת הנגישות יש לפנות לרהנגישות, 

 . במחלקה/אגףע למנהלי הסניפים השונים לבצע בדיקות נגישות נועד לסייטופס זה 

 

 תשתיות וסביבה (:  מבנים, –דיקות הנגישות בנושא הפיזי ) מתו"ס להלן ב

 תוצאה  בדיקה  
 לא רלוונטי  לא תקין  קיןת  
   ? משרדהפתח אפשר להגיע להאם  1

מ'   1.70X1.30דל ה בגו יש רחבה פנוי למחלקהה לפני הכניס
בה אין  -)הרחבה נקייה לגמרי  מ'. 1.50X1.50או  או יותר, 

 חים וכד'(פ זים, מעמדים,רגא
 

  

    הרצפה עשויה מחומר קשיח ואין בה בליטות ושקעים. 
   לפתוח את הדלת בקלות? אפשר האם  2

יכול לפתוח  5רש כוח רב כדי לפתוח את הדלת )ילד בן לא נד
 את הדלת(

   

   האם אפשר להיכנס עם כיסא גלגלים? 3
ס"מ או שיש   1 ה עללא עולש בין המדרכה לכניסה ההפר

 פה תקנית.רמ
   

4 
 

   מספיק רחב? משרדהאם פתח ה
    ס"מ או יותר. 80א רוחב הפתח )כאשר הדלת פתוחה( הו

5 
 

   ? שרות הלקוחותפשר להגיע מהפתח לעמדת אהאם 
ועד עמדת השירות הוא  משרדה ן פתחהאם רוחב המעבר בי

 ס"מ לפחות?   90
   

ודל  ג טח אחד בגודלש פחותר יש להאם לאורך המעבו
1.70X1.30   1.5מ' אוX1.5 מ', המאפשר לאנשים בכיסאות

 ? גלגלים להסתובב

   

   ?נגישים עבריםמ 6
    ? ס"מ  90עבירים ברוחב של מעל האם קיימים מ 

מכיוון   °30גדולה מ־ יתהזוו האם במקום שנדרשת פנייה,

 ידותסכום מ? והאם  חופשי לסיבוביהיה שטח כך ש התנועה
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 תוצאה  בדיקה  
 לא רלוונטי  לא תקין  קיןת  

 ?  ס״מ 210מ־יהיה קטן א ( לa+bרוחב )ה

   דלתות 7

ת בשני צבעים מדבקות גדולוזכוכית יש  ומחיצות על דלתות
 . אחד כהה(שונים )אחד בהיר ו

 

   

  :הבאים נכים במבנה יותאמו לכללים שירותי שירותי נכים: 8

רק ובמידה והשטח   בנהבמנדרש שירותי נכים שימו לב 

 מ"ר 100-מ המיועד לציבור גדול 

 יים שילוט לשירותי נכים. ק -

 ס"מ לפחות.  80 – רוחב מעבר בדלת התא -

 דלת התא נפתחת החוצה.  -

ם עם מוגבלות  שי תקנות שוויון זכויות לאנ עפ"י 

)התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(,  

, ניתן שהדלת תפתח פנימה ומלבד ששטח  2011-שע"בת

או  מ'  1.70X1.30דל בגובתוך השירותים הינו  ההערכות

 מ'.  1.50X1.50או  יותר, 

 מ' מותקנת על הדלת.  1נימית בגובה ידית מנוף פ -

 ס"מ לפחות.  166עומק התא נטו  -

 ס"מ לפחות.  136א נטו התרוחב  -

 ס"מ. 65מרחק קצה האסלה מהקיר שמאחוריה  -

 ס"מ.100רחק ציר האסלה מהקיר המקביל הקרוב מ -

 ס"מ.  75 לצד האסלה מינימום הפנוי הפתח רוחב -

 ס"מ.  50 – 45ה המישור העליון של האסלה גוב -

 של הפנוי בצד יותקן - האסלה לצד מתקפל מאחז -

 של מהקיר מ"ס 80מרחק  ,מ"ס 75-85 בגובה האסלה

 שרכא - תקין ,מ"ס73-90 אורך   ,מ"ס 3-4 קוטר ,הכיור

 יציב.   ומותקן נופל אינו למעלה

 מ"ס    L 60X60מאחז  : ועקב–  האסלה לצד מאחז -

 4  לפחות-מהקיר  מרחק,מ"ס 75-85  אופקיה  המוט  גובה
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 תוצאה  בדיקה  
 לא רלוונטי  לא תקין  קיןת  

  קוטר ,מ"ס 90-95 מהקיר האחורי הפינה  חקמר ,מ"ס

 וחזק.  תקין ,מ"ס 3-4

 ס"מ. 80-90כיור מהרצפה ה גובה פני -

 ת מהרצפה. ס"מ לפחו 68חלל פנוי מתחת לכיור בגובה  -

 ס"מ.  170 – 90מראה בגובה שבין  -

 בון. וף, מחזיק נייר טואלט וסקיים ברז מנ -

 ס"מ מהרצפה.  140א בגובה קולב בת -

 מ צמוד לכיור ובגובה הכיור ס" 15/30מדף במידה  -

 
 

 השרות: ת בנושא להלן בדיקות הנגישו

 

 תוצאה  בדיקה  
 לא רלוונטי  לא תקין  קיןת  
1 
 

   פק נגיש דל
 יש לוודא כי הכללים הבאים מתקיימים: עמדה קבלת קהל: 

 ס"מ. 90ה ברוחב ביל דרך נגישאל העמדה  תו -

ס"מ   X 150ס"מ  150שטח הערכות לפני העמדה יהיה  -
 ס"מ.  X 170ס"מ  130או 

ות בה מיועד להינתן שהשיר גובה פני עמדת שירות -
״מ ס 105-כאשר מקבל השירות עומד, לא יהיה גדול מ

 מפני הרצפה .

במידה ואין בסמוך לה עמדה נגישה בישיבה ישולב בה   -

ס"מ . בנוסף, יישמר   40ועומק  ס"מ  90רוחב רכיב נגיש ב

  70מתחת למשטח הנמוך חלל ברכיים חופשי  שגובהו  

 מ לפחות. ס״

 ראה דוגמה: -

 

   

   נגיש  שולחן 2
יש להקפיד על  . מחלקהנדרש שולחן אחד נגיש לפחות ב

 הבאים: הכללים
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 תוצאה  בדיקה  
 לא רלוונטי  לא תקין  קיןת  

 כניסה נוחה של כסא גלגלים מתחת.   יאפשר –שולחן ה -

 . ס"מ( 50יד על עומק )להקפיש  -

 . ס"מ מינ'( 80ווח בין הרגליים )מר  -

 (. ס"מ 75גובה מהרצפה עד לתחתית השולחן )  -

ובה מהרצפה עד ס"מ, ג 50 –רדיוס שולחן  -בשולחן עגול  -

 . (ס"מ 75לתחתית השולחן )

ראה דוגמה:   -

 

   כיסא נגיש  3

ובאזור  יש אחד לפחות בעמדה הנגישה סא נגנדרש כי

 בדרישות הבאות:כיסא נגיש יעמוד  ההמתנה.

 מ."ס 48  - 45 כיסא המושב בגובה -

 מ"ס  30 באורך קיימות משענות ידיים,משני צידי המושב -

 המושב. מפני מ"ס 24 – 18 בה בגו ,לפחות

 ראה דוגמה:  -

   

   עזר לכבדי שמיעה   מכשירי 4

)   יר עזר לשמיעה האם קיים מכש
 ? רותבדלפק הש ראהמסוג לולאת הש
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 תוצאה  בדיקה  
 לא רלוונטי  לא תקין  קיןת  
   שילוט 5

 בכניסה  מדבקה/שלט להתקין יש  :" ישנג מקום "שילוט 
 ומי. הבינלא בשלט שימוש לעשות יש .למבנה

  :השלט  קנתלהת כללים להלן
מ "ס 150 קירה על, מינימום מ"ס 205 גובה - תלוי שלט -

 עומד או לפחות
 וא הפונט גובה, מ"ס 15 לפחות השלט גובה מידת -

 טקסט ללא ליםסמ גובה ת.ולפח מ"מ 40 םהסמלי
 .מ"מ 140 ותלפח

 .מ"ס 15ניתן לעשות גם שימוש במדבקה בקוטר של  -
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   לרכז נגישותכתב מינוי    -ספח א' נ .18

 

 

 

 שות רכז נגיב מינוי  כת הנדון:  

 

 XXXX מס' ת"ז, __________  גב'/ע כי מרנקב XXXXמיום:  רשותהעפ"י החלטת 

 

 .רשותרכז נגישות הלמתמנה בזאת 

 

  92, ותקנה 1998 גבלות תשנ"חאנשים עם מושוויון זכויות לק מ"ב בחו19י סעיף עפ"וסמך/ת לפעול הנך מ

 . 2011א ות השירות( תשע"בלות )נגישת לאנשים עם מוגבתקנות שוויון זכויו

 XXXXX םניתן ביו

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
XXXXXXX 
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 ת גישות השרוקריאת תקנות נ אישור   -ב'נספח  .19

 

 " מוגבלות ת לאנשים עםוק שוויון זכויוח קבלת מידע בדבר "ור איש הנדון: 

 

לעובד   דעמיבדבר "  רשותהקראתי את המידע שנמסר ע"י בתאריך________________נני מאשר כי ה
 " וגבלותמ עם אנשים כלפי נאותים התנהגות וכללי ים עם מוגבלותק שוויון זכויות לאנשבדבר חו

 
 רב   בכבוד

 

 חתימה  ד פקית ת.ז  ם משפחה ש םש
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   ופרונטאלית תחווייתיבהדרכה שור השתתפות אי -נספח ג'  .20

 
 ופרונטאלית  תי חווייתה ור השתתפות בהדרכאיש הנדון: 

 

יום:  ב _________ב____ר התקיימה ופרונטאלית אש תחווייתימות המשתתפים בהדרכה להלן ש

 ת השירות(. בלות )נגישוגשוויון זכויות לאנשים עם מו ותבתקנכנדרש   _____________ 

 

 חתימה  תפקיד  ת.ז  שם משפחה  שם 

1)       

2)       

3)       

4)       

5)       

6)       

7)       

8)       

9)       

10)       

 

 שירות ידי מורשה נגישות -אישור תכנית הדרכת הנגישות על
 

דרש  את הנ תתואמ__________________"י ___בוצעה ער אש ההדרכהתכנית  שר בזאת כיהריני לא

רשות  ע"י נציגי הלידי ם עם מוגבלות וכפי שהובא יע בתקנות השירות לאנשינגישות, כמופבהדרכות 

 _______________ ____מתאריך

 

 

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת  מס' תעודה  שם מורשה נגישות השירות
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 מי  פעחד גישות לאירוע נ -ד'    פחנס .21

 
 : הרשות המקומיתעבור  םיאירועלעריכת ת כלליות יומצ"ב הנח

 

 ית נכים חנ .א
 

 פ"י התקן. יימות חניות נכים במקום עיש לוודא כי ק (1

וה מתך סך כל מקומות חניה קיימים לפי  ים לרכב רגיל ולרכב גבקומות חניה נגישמספר מ (2

 טבלה.

 .םדיהישיבה המיוח ותקומגישים ממספר מת החניה הנמספרם של מקומו לא יפחת (3

 ות: המיועד לאנשים עם מוגבללשער הכניסה  הקרוב ביותר מיקום חניות לנכים במקום  (4

 טור א'

 ניה מספר מקומות ח

 טור ב'

 ומות חניה נגישים של מק  י מינימאל  מספר

 לרכב גבוה  לרכב רגיל  ל הכו סך

10-4 1 - 1 

25-11 2 1 1 

50-26 3 2 1 

75-51 3 2 1 

100-76 4 2 2 

150-101 5 3 2 

200-151 6 4 2 

300-201 7 4 3 

400-301 8 5 3 

500-401 9 6 3 

מכלל  2%+  9 1000-501

מקומות החניה 

 500 מעל

רכב גבוה גיש אחד לפחות למקום חניה נ

מקומות חניה  6-או חלק מ 6יוקצה לכל 

 נגישים נוספים 

    
 

 

 הנסיעה :   יצב למסלולת חניה לנכים בנמידו (5

, חניון חדש (  לרכב   . )מבנה4.50x6.00גבוה    , לרכב   3.00x5.00 רכב רגילל  חניון קיים ( , בנה)מ

 . 4.60x6.00בוה   , לרכב ג    3.50x5.00 גילר

 ובר בשטח אז לוודא חומר מהודק שמאפשר. במידה ומד היה סלולהמומלץ שהחניה ת (6

 . לים לנוע עליוגלג אלכיס
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 שה דרך נגי . ב
 

 ציבור . דרך העיקרית המיועדת לשימוש הה לפחות( הינה חת)א דרך נגישה (1

 , לשירותים נגישים  נדרש( , לכניסה נגישה , מחניה נגישה לקופות )אםנגישה תוביל ך דר (2

 מזנון . ישיבה / צפייה נגישה ,  לאזור

 ס"מ לפחות .   130הרוחב החופשי של הדרך:  (3

 . בשת כ ה הדרך באמצעותהי 5% על שיפוע  אורכי : מ (4

 כורכר מהודק,שטח מעץ ,או אפשרות גם למדרך סלולה או מרוצפת .יש -ינהה דרך נגישה (5

 ץ( גומי. )ללא שקעים און חצאו משטחי 

 
 שער כניסה   .ג

 

 .פלס הקרקע ללא מדרגה (נגישה )כניסה נגישה במ ש להגדיר כניסהי (1

 ס"מ נטו.  80מן רוחב שער כניסה לא יהיה קט (2

 
 ון קופה , מזנ . ד

 

 . אל קופה נגישהם ל מחניה לנכיביתו דרך נגישה (1

 . קופה נגישה ( לפני 170X130או  150X150משטח תפקוד ) (2

 . ס"מ 80-105ק גובה הדלפ (3

 .ול עם מערכת הגברהיש להציב רמקכית מפריד דה ויש קיר זכו, במי לולאת השראהיש להציב  (4

 . "עהגישות ללקויי שמי נדרש שלט "קופה נגישה" ושלט "נ (5

 
 

 ם די יוחמות הישיבה הממקו .ה
 . וגבלויותאזור נגיש למשתתפים עם ממראש ן נדרש לתכננ (1

 על מנת שאלה יוכלו , שטח מגודר בקרבת הבמהש לבנות במה מוגבהת או ופעי עמידה יבמ (2

 על מקומות אלה להיות נגישים מבחינת דרכי תירו להם.באירוע / מופע מבלי שיסלהמשיך לצפות 

 .גישה

 ,  גבלות המתנייעים בכיסא גלגליםמום לאנשים עם דייוע, המ המיוחדיםות הישיבה מספר מקומ (3

 פורטים  ות הישיבה הממתוך מקומ

 טור ג' טור ב' טור א'

הי מקומות  כל   שיבהסך 
 ותבמקום להתקהל

  ת הישיבהמספר מקומו 

  : -פחת מהמיוחדים לא י 

 דרישות נוספות 

 ת ישיבה מקומו 150לכל  1   600עד 

 ת מקומו 2-מ ולא פחות

 

מקומות   מסך כל 1%ועוד  4 ות המיוחדים ומות מחצית המקפחל  3,000-601

  

המקומות   לפחות מחצית

-ים, מעל להמיוחדים הנוספ
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-מעל ל  שיבה הנוספיםהי

600 

 בע ו פנויים דרך ק יהי  600

מסך כל   0.5%ועוד  28   10,000-3,001

מקומות הישיבה הנוספים  

 3,000מעל 

אימים  כל המקומות המת

ו  הי י 600-פים מעבר להנוס

 בע ק פנויים דרך

כל  מסך  0.25%ף ובנוס 63   10,000-יותר מ 

שיבה הנוספים  מקומות הי 

 10,000-מעל ל

  כל המקומות המתאימים

יהיו   600-הנוספים מעבר ל

 דרך קבע  פנויים
 ס"מ.  80ס"מ רוחב  120ם ישיבה המיוחדים  : עומק מידות של מקו (4

 קיימת(. ו הידבמח תוצאות )לוש וטובות על המגריות ראייה לקחת בחשבון זוו יש (5

 

 בית שימוש נגיש   .ו
 

 ם נכים. וביל לשירותידרך נגישה ת (1

 לויות אנשים עם מוגב ת המיועדים לישיבתנכים להיות בקרבת המקומועל תא שירותי ה (2

 : ט בטבלה להלןהנגישים על פי מספר מקומות הישיבה המיוחדים וכמפורמספר בתי השימוש  (3

 ים תי שימוש נגיש ב המיוחדים  

 םואחד לנשים או אחד לשני המינים אחד לגברי 12-0

 לשני המינים  משותף 1תוכם שמ 3 24-13

 ים משותף לשני המינ 1מתוכם ש 4 40-25

 י המינים משותפים לשנ 2 שמתוכם 5 60-41

 . 61מקומות מיוחדים נוספים מעל  20לכל  1ועוד  5 ומעלה  61-מ
 
 

 פרט. ה רא  3.1חלק  1981 ם לדרישות ת"ייתאי  1פוס  ת שימוש נגיש מטיבי (4

או   150X150 דשירותים נכים משטח תפקו,לפני הדלת  נפתחות החוצהדלתות של שירותים נכים  (5

130X170 . 

 . ים ובלבד שיהיו תקניים הזמין שירותי נכים ניידתי נכים נדרש לבמידה ואין שירו    (6



 

 35 עמוד ©  מורות ש זכויות ה כל

 

 
 

 1ישים טיפוס פרט שירותים נג       
 

 ה במ . ז
 

 –ח הבמה או המשטוהקהל לוקח חלק בפעילות שעל  , ו משטח מוגבהא במהאירוע על גבי  ערך הנ

 . ועליהם נגישות אל הבמה או המשטחדם עם מוגבלות בניידות תינתן לא

 
 שילוט:  .ח

 . ה נגישהה נמצא שלט המפנה לכניסבכניסה לא נגיש (1

 בינלאומי. כניסה נגישה מחייבת שילוט בסמל הנגישות ה (2

 ים. לשרותי נכ הכוונה (3

 ודיעין.מ מדתהכוונה לע (4

 לקבלת עזרה". ה "הצע (5

 יציאת חירום.  (6

 ".  ם חיות שירותישור כניסה ע"א (7

 

   תאורה: . ט
לך לאדם עם ראיה תקינה ההום מכשול נראים דרך ועצמים שמהווירה אינה מסנוורת, ופני ההתאו

 רי. לת שירות ציבוהמתנה לקב דוכנים( ובאיזוריבדרך נגישה, בעמדות שירות )עליה, במקומות אלה: 

ינו מטיל צל על פניו  בה, באופן שאך קריאה וכתיעוצמת הארה מספקת ואחידה לצורש עמדת שירות יב

 ות אינו מסונוור. מקבל השירונותן השירות  של

 

 מערכת הגברה:  . י
שליש אוזניות    קבועה יש לספק מערכת עזר ניידת לשמיעה הכוללת שני במידה ואין מערכת הגברה

אישיים  לולאת השראה, מסופקים מקלטים ג נת מערכת מסותקומוהשראה, במידה ליש לולאת וש
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ו  עם מוגבלות לבקשת . המקלט ינתן לאדם5% –ש אי  1,000בשיעור של עד  אוזניות בלבדמסוג 

 בכניסה.

 

 ום שפת הסימנים: תרג . יא
 האירוע. ם זמן סביר לפני מוגשת זמן סביר מראש/האפשרות לקבל את ההתאמה מפורסהבקשה 

 

 ט: קסהט מלול או הקרנתת . יב
ט מעל מסך או שלט  ות קריאת טקסנסיבות מאפשרם פתוח בשעות החשיכה ורק אם הקובאירוע במ

 וני. אלקטר

 

 שוני: ס נגיש עם פישוט לתקציר האירוע בדפו  . יג
 שהוגשה זמן סביר מראש. י בקשת אדם עם מוגבלות ינתן עפ"

 

 נט ות ובאתרי האינטרפרסום האירוע ברשתות חברתי  . יד
 

לאנשים  האירוע נגיש באתרי האינטרנט יש לציין כי "ו תות החברתיותרשם ב והאירוע מפורסבמידה 

וא"ל  לציין טלפול, ד) יש "   XXXXה ל ק להתאמות נגישות אנא פנוגבליות במידה והנך זקועם מ

 . ( ,פקס , ושם הנציג 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37 עמוד ©  מורות ש זכויות ה כל

 

 

   עסקת אדם עם מוגבלותנוהל גיוס וה  –' ה   ספחנ .22

 
 מטרה .1
 

 להעסקת עובד עם מוגבלות . הבניית תהליך מוסדר  .1.1

 

 אחריות  .2

 

 נושא ת משאבי/מנהל יותבאחר 

 

 תהליך הגיוס  .3

  

צו  פר תקנים נדרשים עפ"י עבודה שנתית הכוללת מס התאם לתוכניתהגיוס מבוצע בתהליך  3.1

 .  ההרחבה

 

 ויאותרו  בהינתן בלויותמוג עם אנשים סקתהע לקידום לפעול יש תפתחש חדשה משרה בכל3.2

 לכישוריהם  דומים יויה והם למשרה שיםהנדר וניסיון השכלה ,כישורים  בעלי ,כשירים םימועמד 

 :לגורמים  לפנות יש הפרסום בערוצי לפרסום גיוס, במקביל בכל.למשרה חריםא מועמדים של

 לאומי חלביטו במוסד השיקום אגף         •

 הכלכלה  שרדבמ מוגבלות עם אנשים לשילוב המטה -למעסיקים תמיכה  מרכז         •

 התעסוקה שירות         •

 'נגישה ה'עבוד פורטל         •
 

המגייס את פרופיל המשרה עם הדגשת האלמנטים הקריטיים לביצוע   מול המנהל יש לתקף 3.3

 התפקיד. 

 

, אשר מנהלות את כל   מחותדרך עמותות מתסמת המשרה , מפורעם האישור לפתיחת משרה 3.4

 לראיון. מועמד/ת באת התהליך הראשוני עד ה

להעסקת עובדים   ת כי "קיימת העדפהן בהערה נפרדייהשונים , יצורים המשרה באת  במידה ותפורסם

 עם מוגבלות".  

 

אם מועמד  ו, כלומר: א אחריתית כך שכל שלב מעיד על הבתהליך מיון העובדים עובד בצורה הדרג 3.5

 ן טלפוני בהצלחה, יזומן להמשך תהליך. ראיועבר 

 

רה. לאחר מכן לפרופיל המש אםשל קו"ח בהת  שוניך סינון ראני של המיון מבוצע תהלישלב ראשוכ 3.6

הביא מלווה מטעמו.  ן טלפוני וראיון פרונטאלי משאבי אנוש . בראיון הפרונטאלי רשאי המועמד לראיו

 אמות שונות לביצוע התפקיד.  ת התאיון אם נדרשור במעמד הראול כברצוי לש

 הקיימת.  ה  או סוג המגבלבלה י אופי המגהפרונטלי אין לשאול לגבפוני או הטל במהלך הראיון
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 תקבל לעבודה, יש לדאוג לו להתאמות הנדרשות )במידה ויש כאלה(במידה והמועמד ה 3.7

 

ודק סגנון עבודה, יכולות בדק שבמדובר במ  -ישורים מבדקי כגם  ניתן לבצעמהתפקידים  בחלק  3.8

 .  לי / כמותי(ר ורסיות )צורני / מילו ית במספה כלללמידה , אינטילגנצי

 

 ך החלטה נוסף, אנו מבצעים שיחות ממליץ  תהליכים הנ"ל, וכנדבבתום ה –ץ לישיחת ממ  3.9

 

 

 


