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 ישוב המוסדשם  תאריך הבדיקה שם הבודק/ת

    

 

 באספקת מידע אודות ההכשרההתאמות 

 

)מספר  ושאנ

 -עם האות ש

תקנות התקנה ב

נגישות 

שירות, מספר 

 -עם האות ה

בתקנות התקנה 

 הכשרה

 מקצועית(

 

 קיימות להעברת המידע:אפשרויות 
 תוצאה 

 )קיים/ לא קיים

 לא רלוונטי(

 פטורים ותנאים

מידע בעל   .1

פה )כגון זה 

הניתן פנים 

מול פנים או 

 טלפונית(

ש , 11ה)

92) 

המידע מסופק, לבקשת אדם עם מוגבלות, תוך 

התייעצות עמו והפעלת שיקול דעת נותן השירות 

באשר לסבירות ההתאמה ולחלופות אפשריות, 

בהתאם לנסיבות המקרה וסוג המידע, באופנים 

 הבאים:  

 בכתב יד 

  בדפוס נגישבדפוס או  

  ,בסיוע מערכת עזר לשמיעה 

 ם לשפת באמצעות תרגום לשפת סימנים, או תרגו

 סימנים במגע

 כגון  בשפה הולמת בהתאם למוגבלותו של האדם(

 שפה פשוטה(

  באמצעות אמצעי תקשורת תומכת וחליפית של

 האדם.

  בכל אמצעי סביר אחר 

   הדרישה אינה חלה

 על פרסומות.

מידע כתוב   .9

)כגון 

טפסים, 

מכתבים, 

חוברות 

מידע, 

עלונים 

ופרסומים 

הניתנים 

לכלל 

הציבור או 

לאדם 

 ספציפי(

ש , 11ה)

92) 

אופנים בהמידע מסופק, לבקשת אדם עם מוגבלות, 

 הבאים:

  דפוס נגיש:  )עם וללא פישוט לשוני(בדפוס נגיש(

ובניגוד חזותי  91-99גופן פשוט, מעובה שגודלו 

 לרקע(

 )למשל  בקובץ קול )עם וללא פישוט לשוני(

בקובץ דיגיטלי הניתן להקראה  תקליטור(, 

 הקראה או המרה לבריילצעות תכנת באמ

 בהקראה 

 בכתב ברייל  

  בכל אמצעי סביר אחר 

   הדרישה אינה חלה

 על פרסומות. 

  הדרישה לדפוס

נגיש תוך שימוש 

בפישוט לשוני 

ולקובץ קול תוך 

שימוש בפישוט 

לשוני אינה חלה על 

מידע המנוסח 

בלשון משפטית 

כגון חוזים 

וחיקוקים, או 

מקצועית כגון 

דוחות מדעיים 

יטים ותשר

 אדריכליים.

 ל יותר הקראה ש

משלושה עמודים 

  שבוע.תסופק תוך 

  קובץ קול, קובץ

דיגיטלי וכתב ברייל 

-יסופקו לא יאוחר מ

שבועות מיום  3

 הגשת הבקשה. 
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)מספר  ושאנ

 -עם האות ש

תקנות התקנה ב

נגישות 

שירות, מספר 

 -עם האות ה

בתקנות התקנה 

 הכשרה

 מקצועית(

 

 קיימות להעברת המידע:אפשרויות 
 תוצאה 

 )קיים/ לא קיים

 לא רלוונטי(

 פטורים ותנאים

סיוע במילוי   .3

 טפסים

ש , 11ה)

31.) 

מסופק על פי בקשת אדם עם מוגבלות אשר אינו יכול 

 לכתוב או להקליד )לפי העניין(

  

התמצאות   .4

, 11ה)

 (31ש

המוסד מספק, לבקשת אדם עם מוגבלות, סיור 

 הכרות במוסד.

  

מסירת   .5

מידע 

באמצעי 

 תקשורת 

ה ) נוספים

 (39ש , 11

בנוסף על הנ"ל, מידע מסופק לבקשת אדם עם 

מוגבלות גם באמצעות טלפון, פקסימיליה, מסרון, 

 דואר, דוא"ל או אמצעי דיגיטלי אחר. 

המצויים לפי האמצעים  

בידו של נותן השירות 

ובהתאם לאופי 

 השירות.

מערכת   .6

ניתוב 

שיחות 

ה ) טלפון

 (33ש, 11

המידע ניתן בשפה פשוטה ובקצב איטי, או שקיימת 

 הפניה למוקדן, עם תחילת מסירת המידע המוקלט.

  

פרסום   .7

התאמות 

 הנגישות

, 34ש, 11ה)

79) 

מתבצע בדרכי הפרסום הרגילות של השירות, 

ולבקשת אדם עם מוגבלות, באופן נגיש כמפורט 

לשירות ויידוע הלומד על זכאותו לבקשת  92בתקנה 

 התאמות.

   

שירותי   .8

 אינטרנט

ש , 11ה)

35) 

אתרי אינטרנט, דפי אינטרנט, אפליקציות או מסמכים 

המועברים באמצעות האינטרנט, המספקים שירות או 

של  AAמידע אודות השירות, נבדקו ועומדים ברמה 

 המבוסס על 5568תקן ישראלי 

 Web Content Accessibility Guidelines 2.0 

(WCAG 2.0)  לרשותכם טופס בדיקת נגישות

 באתר הנציבות לאינטרנט

אם התאמת נגישות  

בלתי אפשרית לביצוע 

בשל מגבלה טכנולוגית 

ניתן לקבל  פטור 

באישור של מורשה 

נגישות שירות על סמך 

חוות דעת של איש 

 מקצוע בתחום. 

 במוסדות להכשרה מקצועיתהתאמות בספריות                                          

 

 ושאנ

)מספר עם 

 -האות ש

התקנה 

בשירות, 

מספר עם 

 -האות ה

התקנה 

 [בהכשרה

 מהות הבדיקה

)תקין, לא תוצאה 

תקין או 

לא 

 רלוונטי(

 פטורים ותנאים

התאמות   .2

במחשבים 

 בספריה

, ש 11)ה

68 

  במחשב אחד לפחות תוכנת הגדלה ותוכנת פלט

 קולי.

  אזניות לתלמיד.מסופקות  

  ספריה  חל רק על

מחשבים  5בה 

לשימוש הלומדים 

 לפחות.

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
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 ושאנ

)מספר עם 

 -האות ש

התקנה 

בשירות, 

מספר עם 

 -האות ה

התקנה 

 [בהכשרה

 מהות הבדיקה

)תקין, לא תוצאה 

תקין או 

לא 

 רלוונטי(

 פטורים ותנאים

 ()ג(4)א()

 

 

 התאמת נהלים 

 

 מהות הבדיקה נושא 
 )תקין, לא תוצאה 

 תקין או לא לוונטי(
 פטורים ותנאים

התאמות בנהלי,   .11

נוהגי והליכי 

, 11ה) השירות

 (2ש 

נוהלי, הליכי ונוהגי השירות בכל 

אינם המקומות בהם ניתן השירות 

מונעים מאדם עם מוגבלות לקבל שירות 

באופן שוויוני, מכובד, בטיחותי ועצמאי. 

נהלים  אלה יכולים לבוא לידי ביטוי ב:

כתובים, פרוצדורות מוסדרות למתן 

 השירות, ונוהגים לא פורמליים. 

 

  

 חיית שירות  .11

 (11ש , 11ה)

נהלי השירות אינם מונעים מתן אפשרות 

הסתייעות   לאדם לקבל שירות תוך

אלא אם קבעה הועדה  בחיית שירות

שנוכחות חית השירות פוגעת באופן 

בלתי סביר בשירותי ההכשרה 

הועדה תקבע  –המקצועית. במקרה זה 

התאמה חלופית ויוקצה מתקן שתוחזק 

 בו חיית השירות

   אם על פי דין פטור

קיים איסור על כניסת 

חיות שירות למקום 

מתן השירות )כגון: 

 ות, בתי חולים(;   גני חי

  חיית שירות שאינה

רשאי נותן  –כלב 

השירות לדרוש הצגת 

תעודה או סימן 

המעידים שהחיה היא 

 חיית שירות.

, 11)ה מלווה  .19

 (11ש

נהלי השירות מאפשרים הסתייעות של 

  אדם עם מוגבלות במלווה.

אדם לא יכול להסתייע  

במלווה מטעמו במהלך 

בחינה אלא באישור 

הוועדה מראש של 

לקביעת התאמות 

אישיות ובתנאי 

שהמלווה אינו בעל ידע 

חיות בתחום מומו

 הנבחן.

  פינוי וחילוץ  .13

בשעת חירום 

 (19, ש 11)ה

קיים נוהל או הליך בשירות לפינוי וחילוץ 

של אנשים עם מוגבלות, במהירות, 

בנוחות ובבטיחות, תוך שמירה על כבוד 

 האדם. 

הנוהל מותאם לפי  

הדינים העוסקים בפינוי 

ותוך התחשבות 

בהוראות הטכניות 

שיפרסם הנציב )באתר 

 הנציבות(. 
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 מהות הבדיקה נושא 
 )תקין, לא תוצאה 

 תקין או לא לוונטי(
 פטורים ותנאים

מתן שירות ללא   .14

המתנה בתור, 

וקביעת תור 

 לבקשת אדם

 (.13, ש11)ה

קיים נוהל לפיו אחראי למתן שירות 

מספק שירות ללא המתנה בתור, 

לבקשת אדם עם מוגבלות נפשית או 

שכלית או מלווהו. ניתן לדרוש מאדם עם 

מוגבלות הצגת תעודת נכה בה מצויינת 

לקבלת שירות ללא המתנה   זכאותו

 בתור. 

   תור בו ההמתנה היא

במכונית )תחנת 

דלק, כניסה 

 לאתרים(, 

  שירות שמועדו מתן

 נקבע מראש

קיים נוהל לפיו מועד מתן שירות לאדם   .15

עם מוגבלות, הנקבע מראש, ייקבע תוך 

  התחשבות   בבקשה של האדם.

  

 

 

 

 ורכז נגישות הדרכת עובדים

 פטורים ותנאים התוצא מהות הבדיקה נושא 

יידוע צוות   .16

העובדים 

בחובות 

על פי 

 החוק

ש  11ה)

87) 

בחובות על  העובדים כליודעו 

איסור אפליה וחובת  -פי החוק

היידוע יתבצע  ביצוע התאמות.

בדפוס או באמצעים 

 דיגיטאליים.

 95-מקום המעסיק פחות מ 

 עובדים יכול ליידע בעל פה.

הדרכת   .17

עובדים 

ומנהלים 

ש , 11ה)

88 ,82 ,

21) 

עובדים הנותנים הודרכו כל ה

לציבור  במישריןשירות 

עובדי )כולל  הישירים מנהליהםו

 .קבלן ומתנדבים(

ההדרכה כוללת מידע באשר 

לסוגי מוגבלויות, כללי התנהגות 

נאותים כלפי אנשים עם 

ההתאמות הנדרשות, ו מוגבלות

ומועברת באמצעות התנסות 

בדפוס או באמצעים    חווייתית

 .דיגיטאליים

  95-המעסיק פחות מ 

עובדים אינו חייב להעביר 

התנסות חווייתית ואינו 

ישור מורשה חייב בא

 לנגישות שירות. 

  אין חובת התנסות

חווייתית במקרה של 

עובד זמני עד שבעה 

 חודשים.

  עובד שכבר עבר התנסות

חווייתית במקום עבודה 

דומה, אין חובה שיעבור 

 אותה שוב.

  מתנדבים אינם חייבים

לעבור סדנא חווייתית אם 

נמצא עימם באופן קבוע 

 עובד שעבר סדנא זו.

תכנית הדרכה קיימת   .18

המאושרת על ידי מורשה 

 לנגישות שירות.

  

נערך רישום של העובדים אשר   .12

 עברו את ההכשרה, ומועדה.

  

עובדים חדשים מוכשרים עם   .91

 תחילת עבודתם

  

עובדים האחראים להפעלת   .91

אמצעי עזר קיבלו הדרכה 

בדבר הפעלת אמצעי פרטנית 
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 פטורים ותנאים התוצא מהות הבדיקה נושא 

 .עזר

רכז   .99

 נגישות

ש  11ה)

21) 

-בשירות המעסיק יותר מקיים 

הרכז הוא עובד של  עובדים. 95

 נותן השירות

בעל ניסיון שמונה הוא הרכז 

מעשי של שנה לפחות בתחום 

הנגישות לאנשים עם מוגבלות 

 שעבר הדרכה והכשרה או

 

ככל האפשר בעל תפקיד  

ניהולי, או עובד שעבר 

הכשרה במיומנויות ניהול 

 וקידום פרוייקטים. 

האפשר, אדם עם במידת  -

 מוגבלות

הרכז יכול  95.11.16עד 

להיות אדם שאינו בעל 

 סיון בתחום.יהכשרה או נ

יועץ ומדריך את החייב בדבר   .93

 חובותיו.

  

שמו ודרכי הפניה אליו   .94

מוסר והוא מפורסמים לציבור 

מידע לציבור על התאמות 

 הנגישות בשירות ובמקום

  

תעדכן אחת לשנה לכל מ  .95

בחידושים בתחום על הפחות 

 סמך פרסומי הנציבות

  

 
 

 מקצועית שירותי הדרכה והכשרההתאמות ב
 )לבקשת אדם עם מוגבלות אשר הוגשה זמן סביר מראש(

 

 פטורים ותנאים התוצא מהות הבדיקה נושא 

הכשרה   .96

או הדרכה 

הניתנים 

בכתב 

, ש 11ה)

62) 

  מסופקים בדפוס

, תוך שימוש נגיש

בפישוט לשוני או 

קול עם פישוט  קובץ

 לשוני.

  מסופקים בהקראה או

באמצעות קובץ 

 דיגיטלי.

   למעט אם ביצוע

ההתאמה פוגע 

באופן מהותי באופי 

 השירות.

 .לפי מוגבלות האדם 

הכשרה   .97

או הדרכה 

המסופקי

ם בעל פה 

, ש  11 )ה

62) 

  מערכת עזר אישית

 לשמיעה

  תיאור קולי של אמצעי

 המחשה ויזואליים

  תוך שמירה על מקום

שיאפשר צפיה 

והשתתפות הכשרה 

 או בהדרכה

  בהסתייעות במנורה

או באמצעי תאורה 

 מוגברת

  כסא מתכוונן 

 שולחן מתכוונן גובה 

  מתן אפשרות לצלם

 ו/או להקליט

  נגישות למחשב כגון

שולחן, מסך, תכנת 

הגדלה, תכנת פלט 

   כסא מתכוונן יסופק למעט

אם ההכשרה או ההדרכה 

ניתנים במקום בו 

המושבים קבועים ולא 

 ניתנים לכוונון.

  לא ניתן לצלם ולהקליט

 בבחינה

 בשפה  השירות לא ניתן

פשוטה אם הדבר מהווה 

שינוי מהותי מאופיו של 

 השירות.

  לא ניתן סיוע מהפעלת

זה מתקן אם המתקן הוא 

אשר עליו נבחן התלמיד 

או אם הדבר מהווה 

פגיעה משמעותית באופי 

 השירות.
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 פטורים ותנאים התוצא מהות הבדיקה נושא 

 קול.

 בדפוס 

 בתמלול 

  עם תרגום לשפת

 סימנים

 בשפה פשוטה 

  ניתן סיוע בהפעלת

 מתקן

  

סיורים   .98

 (13)ה

 הסיור מונגש בעזרת:

 מערכת עזר לשמיעה 

 תרגום לשפת סימנים 

 ובמידת  תיאור קולי

האפשר בעזרת 

 מישוש

 רכב נגיש 

 שפה פשוטה 

 במידת האפשר- 

הסיור ייערך במקום 

 נגיש

לבקשת אדם עם מוגבלות  

 .המוגשת עם פרסום הסיור

 

 מרכז תמיכה וועדה לקביעת התאמות אישיות

 פטורים ותנאים התוצא מהות הבדיקה נושא 

במוסד   .92

קיימת 

וועדה 

לקביעת 

התאמות 

 אישיות

 (14) ה 

   האם מונו חברי וועדה.

המוסד   .31

מספק 

שירותי 

מרכז 

 תמיכה

 (8) ה 

המוסד מספק שירותי מרכז 

תמיכה משלו או באמצעות 

 רכישת שירותים אלה.

  

 
 
 


