
 

  

 שם הנוהל: הנגשה לאנשים בעלי מוגבלות 

 

 ת הנוהלרטמ .1

 

 דלתאר את מחויבות התאגיד והפעולות המבוצעות להנגשת השירות והתשתיות בתאגי

 .עיינות הדרוםמ

 

 תורהגד .2

 

 בע״מעיינות הדרום תאגיד מ -החברה/התאגיד  .2.1

    עובדים המספקים שירות לציבור במישרין והבאים במגע עם  -עובדים נותני שירות  .2.2

 .אתר האינטרנטהציבור פנים אל פנים או באמצעי שירות אחרים כגון טלפון או            

 

 הנוהל כןתו      . 3

 כללי

 

  מחויב לפעול בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  מעיינות הדרוםתאגיד  .3.1

 ותקנותיו. 1988תשנ״ח,            

 

  )מוקד  הלקוחות שירות שרדימחויב להתאים את הסביבה בממעיינות הדרום תאגיד  .3.2

 לצרוך שירות. לכשיופרונטלי וטלפוני( ליכולות של הלקוח על מנת            

 

 כז נגישותר

 

 .אסף שני –מנהל תפעול דימונה מונה רכז נגישות: מעיינות הדרום בתאגיד  .3.3

 

 יביא לידיעת הציבור ולידיעת העובדים את שמו של רכז הנגישות מעיינות הדרום תאגיד  .3.4

 שמינה, מקום משרדו ודרכי הפניה אליו.           

 

 רכז הנגישות: יתפקיד .3.5

ת הציבורי או המקום שבו הוא ניתן, רוהשי אודות נגישותו של ימסור מידע לציבור על .3.5.1

על אמצעי עזר ושירותי עזר שניתן  ת ובמקום,רועל התאמות הנגישות שבוצעו בשי

 .לקבל בשירות לפי בקשה, ועל התאמות נגישות חלופיות

ויון לפי פרק הנגישות בחוק שו, ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי .3.5.2

 זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 

 עובדיםהדרכות 

 

 ידריך את כל עובדיו בנושא נגישות.מעיינות הדרום תאגיד  .3.6



 

  

 

   אנשים עם מוגבלות בשל מוגבלותם,  כל עובדי התאגיד ייודעו בדבר איסור ההפליה של .3.7

  דעם בדבר חובות ייש לי וסף,נחובת מתן שירות שוויוני ומכיל ועיקרי החוק והתקנות. ב           

 ת על נותן השירות.לוהנגישות הספציפיות הח           

 

 אים:בהשת המרכיבים לותכלול את ש ,ת באופן ישיררוהדרכת עובדים המעניקים שי .3.8

 .םמרכיבים חווייתיים והתנסותיי כוללותסדנאות נגישות ה .3.8.1

 הכשרה פרטנית לביצוע פעולות הדורשות תפעול של אמצעי עזר ו/או שירותי  .3.8.2

 עזר והפקה של מסמכים נגישים.           

  כגון לומדות או )וכן באמצעים דיגיטאליים  םהדרכה באמצעות חומרים כתובי .3.8.3

 סרטי וידאו(.           

החוק, מידע  גון הוראותהדרכה תכלול, בעיקר חלקים העוסקים במידע כה .3.8.3.1

 על אנשים עם מוגבלות או מידע על נהלי נגישות בארגון.

 הדרכה זו תינתן באופן שנתי.  .3.8.3.2

 

 בתאגיד: outsourcingחוץ  -הדרכת עובדים המעניקים שיחתי מיקור  3.9

יש ליידע את החברות המעניקות שירותי מיקור חוץ לחברה בנושא שירות לקוחות  .3.9.1

 המעניק שירות טלפוני עבור פניות תושבים. מגערלדוגמא, מוקד  נגיש.

 נגישות, כזכלומר, בחברה פועל ר ת מקיימות את לשון החוק.רויש לוודא כי החב .3.9.2

נציגיה מודעים לחוק וקיימת תוכנית הדרכה לעובדים עפ״י דרישות התקנות 

 ובהתאם לאחות הזמנים הקבועים בחוק.

 

 שים עם מוגבלותנבוד אום עריחוי בנפי

 

ת, בנוחות ובבטיחות ותוך רועם מוגבלות ייעשה במהי אנשים שליש להבטיח שפינויים  .3.10

 שמירה על כבודו של האדם.

 נוהל מסודר בשעת חירום לפינויים של אנשים עם  םקיייש להבטיח כי   3.10.1

 יות.לומוגב            

   יש להבטיח כי קיים מרחב מוגן ״נגיש״ לאנשים עם מוגבלויות העומד בכללים   3.10.2

 .6המפורטים במסמך ישים             

 

 ריפהוע שרעם מוגבלות בעת אי שיםנאוי נפי

 

אנשים עם מוגבלות ייעשה במהירות, בנוחות ובבטיחות ותוך שמירה  . יש להבטיח שפינויים של3.11

 על כבודו של האדם

  םיש להבטיח כי קיים נוהל מסודר בשעת שריפה לפינויים של אנשים ע .3.11.1

 יות.לומוגב            

  מד בכלליםושים עם מוגבלויות העלאנכי קיים מרחב מוגן ״נגיש״  הבטיחל יש .3.11.2

 5המפורטים במסמך ישים             



 

  

 ותרנגישות שי

 

 שירותי אינטרנט באתר התאגיד

 

 .5568אתר האינטרנט של התאגיד יהיה נגיש עפ״י תקן ישראלי  .3.12

 ת המעניקות שירותים לאתר האינטרנט על החובה כי רויש ליידע את כלל החב .3.12.1

 .5568ישראלי קן ת כלל האתרים מחויבים להיות נגישים עפ״י             

 

 ות״ריית שיח״

ובעיקר עיוורים המסתייעים בחיית שירות כגון כלב ת לוהנחיות למתן שירות לאנשים עם מוגב .3.13

 נחייה:

 הלקוח זכאי להיכנס עם חיית השרות. .3.13.1

 נציגי התאגיד, רשאים לבקש הצגת תעודה או סימן המעיד על היות בעל החיים .3.13.2

 ת״.רו״חיית שי

 ס״מ מתחת לכיסא או לצידו של הלקוח. 110*60ו ינהשטח הפנוי לכלב נחייה ה .3.13.3

 לטף את כלב הנחיה ללא רשות.לאין  .3.13.4

 

 לאנשים בעלי מוגבלויות רמהמתנה בתו רפטו

 

)ראה דוגמא  מזכה את האוחז בה לפטור מהמתנה בתורים ,תעודת נכה סל הביטוח הקיומי .3.14

 (.1לתעודה בנספח 

 

 אים תעודת נכה:נושמוגבלות הים עם שת לאנשירוהנחיות למתן  .3.15

את הצגתה  רושהצגת תעודת נכה. אך המלצתנו אינה לד שלדרועפ״י החוק ניתן  .3.15.1

 ר.בתוה לאי עמידה שבמידה ונציג התאגיד קיבל בק

לא שוה את האדם עם המוגבלות לעמדה הנגישה הפנויה, בכדי לונציג התאגיד י .3.15.2

 ימתין בתור.

להמתין עם  שפנויה. ישונו לעמדה אחרת כוי ,ה תפוסהשהנגי במידה והעמדה .3.15.3

 ירות אכן סופק.שת התפנה ולוודא כי הרוישנותן השת עד לוהאדם עם המוגב

יות לויש להדגיש כי תעודת נכה לפטור מעמידה בתור ״ניתנת גם לאנשים עם מוגב .3.15.4

 ״בלתי נראות״ כגון: אוטיסטים, נכים נפשית ובעלי פיגור שכלי.

 

 וניפמוקד טל

 

 ות הטלפוני כדלהלן:רשת השיגיפעל להנעיינות הדרום יד מגתא .3.16

 הקלטה, בשפה פשוטה ובקצב איטי. .3.16.1

 הקלטה בלא מוסיקת רקע. .3.16.2

  ההקלטה תושמע עם תחילת מסירת המידע המוקלט ובכל השפות שניתן בהן .3.16.3

 המידע לכלל הציבור.            



 

  

 

 שות למידעגיהתאמות נ

 

 יפעל בהתאם לתקנת ״התאמות נגישות למידע״, בתקנות נגישות עיינות הדרוםתאגיד מ .3.17

נשים עם מוגבלויות, לפיכך יוכל תושב עפ״י חוק לבקש התאמות פרטניות למידע לאהשירות            

 עבור טפסים, חוזים, מידע, חשבונות ועוד.

 המידע: להלן הכללים הנדרשים להנגשת .3.17.1

 יד, כתיבה במחשב. מתן מידע בדפוס, כתב .3.17.1.1

דפוס נגיש: בפונט פשוט וקל לקריאה ובאותיות גדולות. מסמך בדפוס  .3.17.1.2

נגיש יודפס על גבי ניירות שאינם מבריקים, ללא תמונות רקע ובצבע 

 טקסט בולט יחסית לצבע הנייר.

שניתן להשמעה באמצעות תוכנת קול מתן מידע בקובץ קול  קול: בץקו .3.17.1.3

ת שהוא אדם עם מוגבלות או באמצעות רושבידי מקבל השי

אך לא יאוחר משלושה שבועות  האינטרנט, בתוך זמן סביר לפי העניין,

 אחר הגשת הבקשה.ל

 ץ הניתן להקראה באמצעות תוכנת הקראה או ניתן להמרה לבריילבקו .3.17.1.4

 שבועות. 4מן מסיר ה עד ז באמצעות מדפסת או צג ברייל.

באמצעות הקראה מיד עם הגשת הבקשה. היה המידע כתוב על גבי  .3.17.1.5

 ש בועות. 4עמודים זמן אספקה בתיאום מראש ועד  4יותר מ 

 4זמן אספקה בתיאום מ ראש ועד , כתב ברייל: באמצעות כתב ברייל .3.17.1.6

 שבועות.

יעה או מערכת להגברת שמע אישית ר קבועה או ניידת לשמזמערכת ע .3.17.1.7

 ר האדם עם המוגבלות.זשבה נע

שפת הסימנים באמצעות שיחת תרגום לשפת הסימנים, על ידי אדם  . 3.17.1.8

המיומן בשפת הסימנים, באחת השפות הרשמיות שחבר בה האדם 

 עם המוגבלות, למעט אנגלית.

האדם עם המוגבלות ר זאו שיחת עור שבו נע ורזע אמצעי . באמצעות כל3.17.1.9

דרך קבע  לודרך קבע, בסיוע של אדם המלווה אותו ומסייע 

 בתקשורת.

   תנו יינ דם המסתייע באמצעי תקשורת תומכת וחליפית אישיים,לא. 3.17.1.10

   ת או מידע על אודות השירות תוך הסתייעות באמצעים רושי                 

  וה אותו ומסייע לו דרך לוהסתייעות באדם המלרבות תוך  כאמור,                 

 קבע בתקשורת.                 

מלול לפי תר וברוניתן פטור לארגון מהצורך בביצוע של ״פישוט לשוני בעיצוב ב .3.17.2

 עבור חוזים וטפסים בעל היבט משפטי והווי. ,העניין״

ור תרגום שפת הסימנים יכינו מראש רשימת ספקים עב ורכז נגישות או מי מטעמ .3.17.3

 ועבור כתב בריל.

 



 

  

לי רונטוהפת הלקוחות הטלפוני רויש לפרסם את הנהלים להתאמות נגישות למידע במוקדי שי .3.18

 שקיימים בחברה.

 

ראה נוסח  ,. יש לפרסם באתר האינטרנט תחת ״לשונית נגישות״ בדבר מחויבות החברה לנושא3.19

 .2בנספח  לץמומ

 

 יותתשתגישות נ

 

 שילוט. 3.20 

שא נגישות בנושלט המציין כי במקום קיימים אמצעים  יותקן עינות הדרוםאגיד מבת .3.20.1

 לדוגמא:

בכיסא  םעזרינת נגיש לכבדי שמיעה, כבדי ראייה, לרושלט המציין שי .3.20.1.1

 גלגלים ועוד.

התאגיד יתדרך את הצוות/השומר במתן שיחת נגיש , ראה פרק  .3.20.1.2

 ובדים.לעהנחיות 

 

 רכישת אביזרים. 3.21

ת רושי שרדייצטייד באביזרים עבור אנשים עם מוגבלויות במ עיינות הדרום. תאגיד מ3.21.1

 כדלהלן: ,לקוחותה

גרים לצורך קריאת בור כבדי ראייה ואנשים מבוזכוכית מגדלת ע .3.21.1.1

 הטפסים השונים.

עם מגבלת שמיעה  את השראה ניידת: על מנת לאפשר ללקוחולל .3.21.1.2

לשמוע ולהבין את דברי נותן השירות, תוך סינון רעשי הרקע 

 וההפרעות האקוסטיות.

 

 

 

 

 ריהוט נגיש  . 3.22

 לקוחות יוצב ריהוט נגיש להלן:הת רובמשרדי שי .3.22.1

יאפשר שרות הלקוחות שולחן נגיש. שולחן י: יש להציב בששולחן נגיש .3.22.1.1

 גלגלים מתחת.סא יסה נוחה של ככני

 : כיסאות נגישים בעמדות ובאזור ההמתנה.א נגישסיכ .3.22.1.2

 

 עמדה נגישה. 3.23

 שתכלול: ות של התאגיד תוקם עמדה נגישההלקוחשירות  יבמרכז .3.23.1

 מידות העמדה. .3.23.1.1

 סא נגישיכ .3.23.1.2

 שולחן נגיש .3.23.1.3



 

  

 20 הדרך הנגישה תהיה ברוחב שלדרך נגישה המובילה לחדר/עמדה.  .3.23.1.4

 עציצים וכד. שולחנות, ס״מ לפחות ופנויה ממכשולים כגון:

 לאת השראה וזכוכית מגדלת מוצבים במקום.לו .3.23.1.5

 ה.דשלט עמדה נגישה שיתלה מעל העמדה או בצ .3.23.2

 

 ים נגישיםרותשי .3.24

אמו לתקנות גודל התא בתאי שירותי הנכים במשרדי שירות לקוחות והגישה אליהם יות

ומבנהו, דלת התא ואופן פתיחתה, מאחזי יד, כיורי רחצה שמתחתם משטח פנוי המאפשר 

 גישה עם כיסא גלגלים.

 

 ניית נכיםח. 3.25

 , קיימות חניות נכים תקינות.משרדי שירות הלקוחותב         

 

 יות:נחהו נהלים ספר .3.26

ת לאנשים עם רוהנחיות לעובדים למתן שיונהלים  שירות הלקוחות ספררכזי יש להציב במ

 מוגבלויות בהתאם למפורט כדלהלן.

 

 ות נגישרשי ןמתבעניין יות לעובדים חהנ

 

 לויות:מוגבנהלים למתן שירות נגיש לאנשים בעלי  .3.27

 א לקוח ככל לקוח אחר.הולקוח עם מוגבלות  .3.27.1

 בצרכיו. בותאלא להתחש מיוחד,לקוח עם מוגבלות אינו מצפה ליחס  .3.27.2

 ישנם מקרים בהם המוגבלות נראית לעין וישנם מקרים בהם המוגבלות סמויה. .3.27.3

 דבר לאט וברור. הצע באדיבות עזרה ללקוח עם מוגבלות. .3.27.4

 במידה והלקוח זקוק לעזרה, אל תכפה את עזרתך. המתן עד שהלקוח ינחה אותך. .3.27.5

 את סוג העזרה לה הוא זקוק.המתן עד שיסביר לך 

 .רוי אתה תדע יותר טוב מה נדרש עבוכ תצא מנקודת הנחה, אל .3.27.6

 הקשב לכל בקשה של הלקוח והשתדל להיענות לה ככל האפשר.  3.27.7

 וה. דבר תמיד אליו ולא אל המלווה.ולקוח עם מוגבלות מגיע לעיתים עם מל  3.27.8

האישי של הלקוח. אל תיגע, תישען או תזיז אותם ללא . העזרים הם חלק מהמרחב 3.27.9

 רשות.

 .העזרים הנפוצים הינם: כסאות גלגלים, הליכונים, קביים וכלבי נחיה .3.27.10

 במידה והעזרים מפריעים במעבר, הפנה את תשומת לנו. .3.27.10.1

 

 אייה:רות ענוד עיוורים וכבדי רי ההתנהגות ומתן שיכלל      3.28

 של האדם. וחיה משמש כעיניהנכלב  יד.הכניסה לכלבי נחייה מותרת תמ .3.28.1

 אל תיגע בלקוח ללא רשות. ,שאל את הלקוח אם הוא צריך עזרה  3.28.2

  י העדפתו על בעוניין בליווי, שאל את הלקוח לגהוא משאל את הלקוח האם   3.28.3

 צורת הליווי.            



 

  

 ר לא לדבר עם תנועות ידיים ורמיזות.כובליווי, זרתך עזכאשר הלקוח זקוק ל  3.28.4

 כעת פונים ימינה. אר ללקוח את הדרך, כגון: לפניך שתי מדרגות,ת  3.28.5

 ה והמקל מפריעידבמ אל תאחז במקל. ה לקוח עם מקל,וכאשר אתה מלו  3.28.6

 במעבר הפנה את תשומת ליבו.            

   כל לכוון וכיסא, תוך כדי הסבר, על מגת שיכוון את ידו של הלקוח למסעד ה .3.28.7

 את עצמו.            

 את הטפסים. בורוקוח להקריא עלהצע ל .3.28.8

   כל הזמן מה אתה עושה בהתייחס לקשור  לוהקפד לתקשר עם הלקוח אמור  .3.28.9

 אליו כדי שידע מה קורה סבים.            

 רשות.א לאל תלטף את כלב הנחיה ל .3.28.10

 הצע ללקוח ללוותו בדרכו ליציאה. .3.28.11

 

 די שמיעה:כבות לאנשים חרשים ורגות לנותן שיהנהת לליכ .3.29

  הצע ללקוח לשבת במקום שקט ומואר ככל שניתן, על מנת לצמצם את כמות  .3.29.1

 הרעשים ולאפשר תאורה נוחה לקריאת שפתיים.            

 גלויות, אל תוריד/ תסתיר את פניך במהלך השיחה. דבר אל הלקוח כשפניך .3.29.2

 כבד שמיעה נעזר בקריאת שפתיים.            

 דבר לאט ובחר ואל תשתמש במימיקות מוגזמות. .3.29.3

 הקפד כי פניך יהיו תמיד באור. .3.29.4

 ת ואף גורמות לכאב עקב מכשיר השמיעה.רוהצעקות אינן ברו אל תצעק, .3.29.5

 ניתן לכתוב בכתב יד על פנקס/דף.            

 א אל המלווה.לדבר תמיד אל הלקוח ו .3.29.6

 שפת הסימנים היא שפה בפני עצמה. אל תנסה לדבר עם ידיך בהגזמה, .3.29.7

 לקוח חרש או כבד שמיעה, אמור לו, ר שלבואתה מתקשה להבין את הדי םא .3.29.8

 על דבריו.אל תעמיד פנים שהבנת. בקש שיחזור             

 

 איטי(: רודיבו ם)גמגו ות לאנשים בעלי מוגבלות בדיבוררות ומתן שיהגללי התנכ   . 3.30

  תר זמן יוחשוב לנהוג בסבלנות מאחר ויש אנשים שלוקח להם  ,היה סבלני .3.30.1

 להתבטא.            

 .לותן ללקוח זמן הקשב  .3.30.2

  אל תתבייש לבקש מאנשים בעלי צורות  יו,בקש מהלקוח לחזור על דבר .3.30.3

 כים מבקשה זו.בורגילים לכך ואינם נ םדבריהם, ה תקשורת שונות לחזור על            

 כדי למנוע אי הבנות, וודא עם הלקוח כי הבנת אותו כראוי. .3.30.4

    עבורו משפטים  ייםהימנע מלהניח הנחות לגבי הלקוח, מלחשוב בשמו, לס .3.30.5

 ולזרז אותו.            

 

גון קביים, הליכון כות פיזית)ל. כללי התנהגות ונותן שידות לאנשים עם כיסא גלגלים ומוגב3.31

 ועוד(:

 פתח לו את הדלת והחזק אותה פתוחה עד שיכנס. .3.31.1



 

  

 וודא מעבר פנוי מבחינת רוחב ומכשולים בדרך אל השולחן. .3.31.2

 .סא עם ידיותיהצע להביא כ ת בהליכה,לומוגבומדובר באדם עם  במידה .3.31.3

 אדם עם מוגבלות הליכה. הצע לתמוך בכיסא בעת תהליך הישיבה של .3.31.4

ס כנתוח שיאפשר לרגליו להיפשולחן  ,סא גלגליםיהקפד לבחור לאדם עם כ .3.31.5

 מתחתיו.

למנוע מצב על מנת  ה עם מעברים רחבים,ינהשתדל לבחור שולחן שהגישה אליו ה .3.31.6

 שנדרש לבקש מכל היושבים בדרך לקום ולפנות מעבר.

 סא הגלגלים.יסא המיותר לפני הגעת כיהזז את הכ .3.31.7

 

 נכסים חדשים רויות עבותקשרוזים והח

 

 יפים הבאים:הסע ף אתוסיש להתאגיד יה ךרוחדשים שעהתקשרויות הוזים והח. לכלל 3.32

 נגישות טובה ובעל ובקרבה לחנייה ציבורית לקהלהמבנה יהיה עם חניות צמודות  .3.32.1

 לעורקי תחבורה ולתחבורה ציבורית.

 המבנה יהיה בעל נגישות מלאה לאנשים עם מוגבלויות. .3.32.2

כולל  ,תים נושא ההסכם עבור אנשים עם מוגבלויותרוהמבנה מאפשר את מתן השי .3.32.3

אישור מורשה נגישות על עמידת המבנה בדרישות תקנות שיווין זכויות לאנשים עם 

 מוגבלות.

 

 סיםכנאירועים ו

 

  ע הפתוח לכלל הציבור או לחילופין לעובדי המשרד המתקיימים מעת לעת רו. בקיום אי3.33

  המופעים  עבור, יפורסמו הסדרי הנגישות באתר האינטרנט ובעלוני המידע ,במשרד         

 ם נגיש ועפ״י כללי הנגישות המחייבים.והמתקיימים. יש לוודא כי כלל האירוע יתקיים במק         

 

 ידותניב המוגבליםנייה לעובדים קומות חמ

 

 עובדי המשרד עפ״י ינם. להלן הכללים בדבר הסדרת מקומות חנייה עבור נכים שה3.34

 )עדיפות במקומות חניה במקום העמדה/ מוגבלותאנשים עם לתקנות שוויון זכויות          

 : 2001 - תשס״ב         

 די של אותו עובד בזמן עבודתו.ע. יש להקצות מקום חניה נגיש לשימושו הבל3.34.1

תפקידו באינה תלויה במעמדו או  ,עובד עם מוגבלות בניידות לחניית נכים . זכותו של3.34.2

 במקום העמדה.

 נגיש יוגדר עפ״י הכללים הבאים:מקום חניה  .3.34.3

 דה.בומקום חניה ממוקם קרוב, ככל האפשר, לכניסה הנגישה למקום הע .3.34.3.1

מכובד  מיקומו מאפשר לעובד עם מוגבלות בניידות להגיע באופן עצמאי, .3.34.3.2

 למקום העבודה ולחזור ממנו בהתחשב במוגבלותו. ובטיחותי

( את מקום החנייה עפ״י 43הצבת תמרור ג־)כולל  יש לסמן, לשלט .3.34.3.3

           התקנות.



 

  

 ברהחב עם מוגבלויותת אגשים קהעס

 

מוגבלויות פיסיות או נפשיות בחברות  םצו הרחבה מחייב מעסיקים לקלוט עובדים ע .3.35

ל תחול על המגזר הפרטי וע, עובדים אלה עובדים. חובת ההעסקה של 100לפחות  ותהמעסיק

מכלל  5%י, המעסיקים יקלטו עובדים עם מוגבלויות בהיקף שלתהמגזר הציבורי והממשל

 העובדים.

, בעלי תעודת עיוור, בעלי 40%אנשים עם מוגבלות משמעותית מוגדרים כבעלי דרגת נכות  .3.36

לקות שמיעה הזכאים לשירותי תמיכה לתקשורת, זכאים לשיקום, ומקבלי שכר מינימום 

 עם מוגבלות.מותאם לעובד 

 

 אחריות ביצוע הנוהל .     4

 

 ל התאגיד.נכ״מ .4.1

 .ראשי מינהלים/סמנכ״ל .4.2

 רכז נגישות .4.3

 .מנהלים ועובדי התאגיד .4.4

 המספקות שירות לציבור הלקוחות של התאגיד.   out sourcingחברות   4.5

 

 

 ישימיםמסמכים        .5

 

 .1988 ת תשנ״ח,לואנשים עם מוגבלחוק שוויון זכויות  -1מסמך ישים  .5.1

 ,נגישות השירות( תשע״א) תלוכויות לאנשים עם מוגבז תקנות שוויון - 2מסמך ישים  .5.2

2011. 

 ת.לומידע לעובד בדבר חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגב - 3מסמך ישים  .5.3

 אינטרנט.לנגישות אתר  5568 ישראלי תקן - 4מסמך ישים  .5.4

 .סקר נגישות לנהלים בתאגיד - 5מסמך ישים  .5.5

אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב ) תאגידי מים וביוב ליכל - 6מסמך ישים  .5.6

 .2011-ה(, תשע״אכניתים שעל חברה לתת לצררווהאיכות של השי

חתה אמות מידה ורשימת זכאים להפ) תקנות תאגידי מים וביוב - 7מסמך ישים  .5.7

 .2014-(, תשע״ד2014ם לשנת הכספים לובתש

 

 םינספח      . 6

 

 דוגמא לתעודת נכה -1נספח  .6.1

 .ת החברה לנושא הנגישותבונוסח פרסום לדוגמא בדבר מחוי - 2נספח  .6.2

 

 

 



 

  

 תפוצה      . 7

 

 ׳ל התאגיד.נכ״מ .7.1

 .סמנכ״ל/ראשי מינהלים .7.2

 .רכז נגישות .7.3

 התאגיד. מנהלים ועובדי 7.4

 . קובץ נהלים  7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 כהודת נעדוגמא לת -1נספח 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 ת החברה לנושא הנגישותבונוסח פרסום לדוגמא בדבר מחוי - 2נספח 

 

 


