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 מהי מוגבלות

החוק מגדיר אדם עם מוגבלות כך: "אדם עם מוגבלות הינו אדם עם לקות המגבילה את תפקודו 

 פשית, שכלית או קוגניטיבית".באופן מהותי. לקות זו יכולה להיות פיסית, חושית, נ

מוגבלות אינה רק דבר הטבוע באדם, אלא היא תולדה של פער בין מאפייני האדם לבין מאפייני 

סביבתו. לדוגמא: אם אדם בכיסא גלגלים אינו יכול להגיע ללחצן במעלית, לא ניתן לייחס את 

הליך של התאמת הקושי למוגבלותו אלא גם לתכנון לא מתאים של המעלית. הנגשה הינה ת

הסביבה ליכולותיו של האדם עם המוגבלות, כך ייעלם או יצטמצם הקושי התפקודי. ספקי 

שירות נדרשים להיות ערים למאפייניהם ולצרכיהם המיוחדים של אנשים עם מוגבלות, ולספק 

 להם סביבה שתאפשר להם להתנהל בסביבה ולצרוך שירות ללא קושי ובאופן עצמאי ואיכותי.

 

 עובדות על אנשים עם מוגבלות

מיליון אנשים עם מוגבלות המפריעה לתפקודם. כמחציתם בגילאי  1.5-בישראל כ •

ילדים וכרבע בגיל זקנה. מכאן, שכרבע מהאנשים להם נותן העובד  20%-עבודה, כ

 שירות )לקוחות קיימים או פוטנציאליים( הם אנשים עם מוגבלות.

עם מוגבלות, אלא רכשו אותה במהלך חייהם  מהאנשים עם מוגבלות לא נולדו 80% •

 ( כתוצאה מפציעה, מחלה או זקנה.18הבוגרים )בהיותם מעל גיל 

 מהאוכלוסייה בני משפחה עם מוגבלות. 48%-ל •

 אנשים עם מוגבלות הם בני משפחה, חברים ומכרים של כולנו או אנחנו עצמנו. •

 15%י שמיעה, המהווים איש לקוי 760,000-בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל יש כ •

 מהאוכלוסייה הבוגרת.

מהאוכלוסייה הבוגרת, מתקשים לראות גם  17%איש בישראל שהם  830,000-כ •

 כאשר הם מרכיבים משקפיים

 איש בישראל מתקשים ללכת ללא תמיכת אדם אחר או אביזר עזר. 500,000 •

 איש. 440,000-שהם כ 9%שיעור האנשים עם מוגבלויות נפשיות הוא  •

 

 אנשים עם מוגבלות הם הלקוחות שלנו!

 

 

 ותשנגישני היבטים ל

 ישנה הפרדה בין נגישות פיזית של הסביבה הבנויה, לבין נגישות השירות הניתן במקום. 
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דלת  מדרגות, סף בכניסה, חניית נכים, – מקוםהכוונה לרכיבים הבנויים של ה נגישות פיזית

כל הפריטים הללו צריכים להיות מתוכננים  כניסה, גובה דלפק הקופה ומידות תאי ההלבשה.

 כמו כולם. מקוםכך שאנשים עם מוגבלויות יוכלו להתנייד במרחב ולהגיע ל

כך שיתאים לכולם, למשל: מכשיר  מקוםהכוונה להתאמת השירות הניתן ב נגישות השירות

יקוי שמיעה להקשיב לדברי המוכרן, אתר אינטרנט עזר לשמיעה המאפשר לאנשים עם ל

המאפשר לאנשים על ליקוי ראיה להשתמש בו ולקבל מידע כמו כל הציבור, שילוט הכוונה 

 ועוד. מקוםמתאים ב

 משרדי רנה קאסןבנגישות 

 הלקוחחוויית 

חווית הלקוח מוגדרת כחיבור )לא לוגי ולא הגיוני( של סך הרגשות 

)חיוביים ושליליים( שהלקוח הרגיש במהלך התהליך הכולל של 

. כשאנו או שימוש בספרייה, השתתפות בחוג, צפייה בהצגה הביקור:

טובה אנו מדברים על אוירה, עיצוב, שירות,  ביקורמדברים על חוויית 

ועוד. יהיה חבל אם אחרי כל המאמץ הזה נציב ריחות, סטייל, נוחות 

משרד שאי אפשר להיכנס מחסום כגון סטנד שחוסם את הכניסה או 

. אולם, במקרים רבים, בגלל חוסר ידיעה או אליו עם כיסא גלגלים

חוסר תשומת לב, מציבים חסמים בפני לקוחות עם מוגבלות ובכך 

בהתחשב בעובדה כמו כולם וליהנות מהחוויה.   מונעים מהם לקנות

מהציבור, הצבת חסמים אינה  20%שאנשים עם מוגבלות מהווים 

 נבונה מבחינה עסקית... 

בחוברת שלפניכם, תוכלו ללמוד כיצד לתת שירות מצויין לאנשים עם 

 מוגבלות.

 

 דרכים נגישות ורצף נגישות

 הדרךבטיחות, על בבעצמאות ו מקום התנייד ולהגיע לכלכדי ל

 –לכל סוגי המוגבלויות  נגישהלהיות  נקודות הענייןאל  המובילה

לדוגמא, אנשים עם מוגבלות בניידות הנעזרים בכיסאות גלגלים 

רגילים או ממונעים, בקלנועיות, בהליכונים וקביים, זקוקים למרחב 

גדול כדי לתמרן וכן לאמצעים המאפשרים להם לעלות ולרדת בין 

לות ראיה, חשוב שיבחינו מוגב אנשים עם -מפלסים. דוגמא נוספת 
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כלו להתמצא ובדברים שעלולים לסכן אותם כגון מדרגות או עמודים וי

 במרחב בעזרת שילוט ותאורה מתאימים.

 

כדי שהמקום יהיה נגיש, חייב להיות רצף של נגישות לאורך כל הדרך אליו ובתוכו, כלומר 

דרך המעברים בשונים ואל  ,כניסותאל ה החניהמ  -מעבר חופשי ורצוף בין כל החלקים 

 . המקום המבוקש

 

 

 מספיק חסם במקום אחד כדי למנוע הגעה ליעד

 

 

בתהליך הנגשה שיאפשר שירות וגישה לאנשים עם  אלובימים  החלה אגודהההנהלת 

עשה על פי הנחיות אנשי מקצוע. ית מקוםהמוגבלויות בהתאם לחוק. הנגישות הפיזית של 

אם אין לדוגמא,  –מוטל לשמר את הנגישות ולא לייצר חסמים חדשים  , העובדים,אולם עליכם

פגעתם  –לכיסא גלגלים  מעבר באופן כזה שלא נשאר)אפילו באופן זמני(,  גישה למשרד הנגיש

אם מערכת העזר לשמיעה לא מוצגת במקום בולט ואדם הנזקק לכך לא  .הפיזית בנגישות

 פגעתם בשירות הנגיש. –עושה בה שימוש 

 ?על מה צריך להקפיד

 מקוםב כדי שיהיה אפשר לעבור עם כיסא גלגלים, רוחב כל המעברים – פנויהדרך  •

ס"מ. צריך לשים לב במיוחד לסטנדים או למוצרים  90 -לא פחות מצריך להיות 

 שבולטים מהמדף לתוך המעבר.

 

( או פרטי ריהוטהדרך תהיה פנויה ממכשולים קבועים )כגון  – דרך ללא מכשולים •

( שעלולים להכשיל אדם עם מוגבלות ראייה או לחסום מעבר סטנדיםזמניים )כגון 

בליטות מקירות, חפצים בדרך, עמודים, וכל כסאות גלגלים. מכשולים יכולים לכלול 

דבר אשר לא ניתן לזיהוי מספיק מוקדם באמצעות מקל נחייה או שרידי הראייה של 

 .אדם עם מוגבלות ראייה

 

תקינה ומחוברת , משרדים ובעמדות הנגישותבמקום בולט ב -  לולאת השראה •

לפני כל מופע,  בשמיעה.לחשמל כל העת, על מנת לאפשר תקשורת לאדם המוגבל 

 יעמדו לרשות המבקרים מכשירי עזר לשמיעה.
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בעמדה בולטת בכניסה לאולם יוכלו המבקרים להשאיל  -מערכת עזר לשמיעה  •

 מקלטים המיועדים לסייע לאנשים עם מוגבלות שמיעה.

 

 מקוםבהשירות 

 .שירות נגיש הינו שירות המותאם לצרכים של אנשים עם מוגבלות 

תקשורת ישירה בין הלקוח לנותן השירות היא חלק מרכזי במגע עם 

הלקוחות ואחד הגורמים המשפיעים ביותר על חווית השירות של 

נדרשת רגישות רבה ועל כן , הלקוח. יש הרבה סוגים של מוגבלויות

מצד העובד והתאמה "תוך כדי תנועה" של השירות שהוא נותן לאדם 

 מולו.

 

 על מה צריך להקפיד?

אדם עם מוגבלות יודע הכי טוב איך צריך לעזור לו. הקשבה וסבלנות  –הקשבה  •

 לצרכיו תסייע לנו לתת לו את השירות הטוב שאנחנו נותנים לכלל הלקוחות.

להיות משוחררים מדעות קדומות. אנשים עם מוגבלות הם אנשים רגילים בעלי אותם  •

 רצונות, הנאות, שמחה ומחשבות כמו של כולם.

 הניתן לאנשים עם מוגבלות יינתן מתוך יחס אדיב ומכבד. השירות  •

או מידע עמוס בפרטים ישנם אנשים המתקשים בהבנה. מבצעים "מסובכים"  •

 מבלבלים אותם. צריך להסביר להם בסבלנות ובשקט. 

השירות לאנשים עם מוגבלות יינתן באותה רמת איכות ובאותה רמת זמינות כמו  •

 לכולם. 

, כמו למשל אדם קיימים מצבים בהם יש להתאים את השירות לאנשים עם מוגבלות •

. ההתאמות יעשו לבקשתו של שלא שומע טוב ומבקש לתקשר באמצעות לוח כתיבה

 אדם עם מוגבלות ובתאום איתו.

 לאדם המסתייע בחיית שירות, כגון כלב נחייה. מקוםה לחובה לאפשר כניס •

חובה לאפשר לאנשים עם מוגבלות קוגנטיבית מסוימת כגון אוטיזם, פטור מעמידה  •

ת ע"י ביטוח לאומי או משרד מונפק בתור, כנגד הצגת תעודה מתאימה. התעודה

 הביטחון. 

עים מנוגדים בעת פרסום מבצע, יש להשתמש בכתב נגיש עם פונטים גדולים ובצב •

 לרקע.

מתן שירות נגיש  -כללי התנהגות   
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   _______       שמירה על קשר עין

אחד הכללים החשובים בתקשורת עם לקוחות בכלל ועם לקוחות עם 

מוגבלות בפרט היא   מבט ישיר ושמירה על קשר עין עם הלקוח. חלק 

משרתים מנותני השירות עלולים לחוש מבוכה או אי נוחות, כאשר הם 

אדם עם מוגבלות. תחושות אלו עלולות לגרום לנותן השירות להסיט 

את המבט מהלקוח, מעבר לנדרש לצורך ביצוע משימות השירות. 

כאשר נותן השירות נמנע מלהסתכל את הלקוח, הלקוח עלול לפרש 

זאת כהתעלמות או כהתנשאות. תחושות אלו מאוד לא נעימות 

ירות קשה. מודעות של נותני ומותירות את הלקוח עם חווית ש

 השירות לנושא תשפר באופן משמעותי את חווית השירות של הלקוח.

 

 

  _       להקשיב ללקוח בסבלנות

מוגבלות דיבור, זיכרון ואף מוגבלות שמיעה עלולים להקשות על 

הלקוח לנהל שיחה. חשוב מאוד להקשיב ללקוח בסבלנות ולתת לו 

לסיים את דבריו ללא הפרעה. אין להשלים משפטים או מילים עבור 

לקוח מגמגם, אדם המתבטא באיטיות, או לקוח שחוזר על דבריו. יש 

 הקשיב עד הסוף. לתת לו את הזמן הנחוץ לו ול

הקשבה סבלנית ומקבלת מאפשרת ללקוחות לחוש בנוח ולספר לנותן 

 השירות בדרך ישירה או עקיפה מהם צרכי הנגישות שלו.

אם נותן השירות אינו מבין את דברי הלקוח, ניתן לבקש מהלקוח 

לחזור על דבריו. נותן השירות יכול גם לחזור על דברי הלקוח, כדי 

ם או לתקנם, אם לא הובן כהלכה. לדוגמא, "אני לאפשר ללקוח לאשר

 , הבנתי נכון?".לרשום את הבת שלך לחוג ריקודמבין שאתה מעוניין 

 

 

 

        להתבטא בטבעיות ובפשטות

אנשים רבים חוששים לפגוע באדם עם מוגבלות אם יזכירו את 

"שקופה" המוגבלות במישרין או בעקיפין. הדבר מותיר את המוגבלות 
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כאשר שני הצדדים משקיעים מאמץ בהתנהלות תוך כדי התעלמות 

ממנה )כאילו המוגבלות אינה קיימת(. לדוגמא, נותן השירות יימנע 

מלומר לאדם עיוור "תראה, זה תלוי בסכום שאתה מוכן להשקיע", 

לאדם גידם "אני מקווה שנוכל לפתור את הסוגיה הזו וללחוץ יד", 

מעת על המבצע שלנו?" וכד'. החשש מפגיעה לאדם לקוי שמיעה "ש

בלקוח גורמת לנותן השירות להשקיע מאמץ בברירת המילים, דבר 

המשפיע על זרם השיחה וגורם לה להישמע מאולצת. לכן מומלץ 

 לדבר בטבעיות ולעשות שימוש חופשי בביטויים ומטבעות לשון.

 

    לדבר בקצב, בעוצמה ובטון רגילים ולהתנסח בפשטות כשצריך

כאשר נותני שירות באים במגע עם לקוח עם מוגבלות )בעיקר אם  

לשייך ללקוח מוגבלויות נוספות   המוגבלות נראית לעין(, הם עשויים

ן , כגון ייחוס של מוגבלות שכלית או מוגבלות  על זו הנראית לעי

שמיעה. לדוגמא, אנשים הנעזרים בכיסאות גלגלים מתלוננים על כך 

מדברים אליהם כאילו הם אינם מסוגלים להבין. לכן יש שנותני שירות 

לדבר אל לקוח כזה עם מוגבלות באותו קצב, באותן תנועות שפתיים 

  ובאותו טון וכמו אל שאר הלקוחות.

 כללים שכדאי לזכור

הישר מבט את הלקוח. אל תסתכל על המחשב או על ניירת, כאשר אתה משוחח עם  •

 הלקוח. 

 מקם את עצמך בגובה של הלקוח ודאג שאין חפץ או רהיט המסתירים את פניך. •

הקשב ללקוח ותן לו לסיים את דבריו. אם לא הבנת, בקש מהלקוח לחזור על דבריו או  •

 דבריך. אמור לו מה הבנת ובקש את אישורו לנכונות

 דבר בטבעיות. אל תחשוש להשמיע מילים או ביטויים הקשורים למוגבלות של הלקוח. •

 דבר ישירות אל הלקוח ולא אל האדם המתלווה אליו. •

 הקפד שהלקוח הוא שיחליט לגבי השירות אותו הוא מקבל. •

עזרי נגישות אישיים )הליכון, כיסא גלגלים( הם רכושו של הלקוח וכך עליך לנהוג בהם  •

 אל תיגעו ותזיזו אותם ואל תעשו בהם שימוש ללא אישור הלקוח. –

 תקשורת ושירות ללקוחות עם מוגבלות

שירות איכותי לאנשים עם מוגבלות מצריך מנותן השירות לגלות 

רגישות לצרכיו של הלקוח עם המוגבלות. הדבר נכון במיוחד במצבים 
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פעולה מסוימת. בהם קיים מכשול המונע או מקשה על הלקוח לבצע 

מכשולים אלו יכולים להיות זמניים כגון עגלה החוסמת את המעבר 

, אליו בספרייה בסופרמרקט, או מכשולים קבועים כמו מדף גבוה

מתקשה אדם נמוך קומה להגיע, טופס שאינו נגיש לקוח עם 

דיסלקציה או קושי של אדם עם מוגבלות מוטורית לסחוב חבילה 

 לאוטו. 

לשירות מחייבות מתן שירותי עזר מסוימים, כאשר תקנות הנגישות 

אלו ניתנים לפי בקשה של אדם עם מוגבלות. אדם עם מוגבלות יכול 

לפנות לכל עובד במקום מתן השירות, ולבקש אחת מהתאמות 

הנגישות המנויות בתקנות: הקראת מסמכים, סיוע במילוי טפסים 

יוע סביר לבקשת ועוד. בשירותי מסחר, חייב נותן השירות לספק כל ס

אדם עם מוגבלות. לדוגמא, סיוע בהורדת מוצר מהמדף, סיוע 

 בהכוונה למקום או לשירות המבוקש וכדומה. 

יחד עם זאת, רצוי גם שנותני השירות יגלו רגישות ויבררו כיצד לשרת 

בצורה הטובה ביותר לקוח עם מוגבלות. ניתן לשאול את הלקוח כיצד 

 ותר ולהציע לו סיוע.ניתן לשרתו בצורה הטובה בי

 כללים שכדאי לזכור

 לא באופן מקטין ומתנשא ולא באופן מרוחק.  -דברו עם הלקוח כאחד האדם  •

כאשר לקוח מבקש התאמת נגישות, היענו מייד לבקשתו וזכרו שאסור לכם לדרוש  •

 מהלקוח להציג תעודה המעידה על מוגבלות.

 את באדיבות ובכבוד.שאלו את הלקוח האם וכיצד תוכלו לסייע לו. עשו ז •

 אין לבצע פעולה עבור הלקוח, אם לא קיבלתם את הסכמתו המפורשת לכך.  •

 שהלקוח הוא שיחליט לגבי השירות אותו הוא מקבל.  ודיהקפ •

בכל מצב בו קיים קושי בתקשורת מילולית )מוגבלות  -השתמשו בכתיבה בעת הצורך  •

ללקוח לזכור( מומלץ לכתוב את עיקרי שמיעה או דיבור, או שהמידע מורכב או שקשה 

 הדברים על דף.

 

 בעת מתן שירות סוגי מוגבלויות שניתקל בהן

 לקוחות המתקשים בהתמצאות
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 גדולות ועמוסות קהל. חנויותללקוחות רבים קשה להתמצא ב

התמצאות עשויה להיות קשה עוד יותר לאנשים עם לקות ראיה, בעיה 

בזיכרון, קושי בהתמצאות וכן אנשים עם מוגבלות נפשית או לחץ נפשי 

המשפיעים על הריכוז שלהם ועל יכולת ההתמצאות. לכן, על 

עובדים להיות מודעים לקשיים אלו וללמוד כיצד לתת הכוונה ה

 .איכותית לאנשים עם מוגבלות

 כללים למצויינות בשירות:

 שהוא מחפש.  קוםכוונו את הלקוח בצורה ברורה למ •

כאשר אתם מדברים עם הלקוח מקמו את עצמכם מולו, וודאו שהוא רואה את פניכם  •

 תנועות השפתיים, העיניים והידיים שלכם יסייעו לו לקלוט את הוראותיכם. –

 לשלוח אותו לחפש לבד.ככל שניתן, מומלץ ללוות לקוח למבוקשו ולא  •

מותר ואף רצוי להשתמש בתנועות ידיים כדי להצביע על הכיוון ובמראי מקום, אולם  •

 יש להעביר את כל המידע גם בדיבור, שכן חלק מהלקוחות לא רואים היטב.

 ניתן לרשום או לשרטט את ההסבר על נייר ואפשר להציע ליווי.  •

 

 שמיעה חירשים ולקויילקוחות 

מלקות קלה  -לקות שמיעה היא פגיעה ביכולת לשמוע בדרגות שונות 

ועד לחירשות.  מוגבלות שמיעה נפוצה מאוד ושיעורה עולה בגילאי 

זקנה. לא כל האנשים עם מוגבלות שמיעה נעזרים במכשירי שמיעה. 

בישראל וגם אלו הנעזרים בהם מתקשים לשמוע בסביבה רועשת. 

ם עם דרגה מסוימת של לקות שמיעה, אלף בני אד 650-חיים כיום כ

 מתוכם חירשים. 8,000-כ

אנשים עם מוגבלות שמיעה מרבים לבקש לחזור על הדברים )מה? 

לא הבנתי. לא שמעתי(, שמים יד ליד האוזן כדי להיטיב לשמוע 

 ומוטרדים מרעשי רקע. 

 כללים למצויינות בשירות:

 דבר לאט וברור.  •

 ה לא ברור ומפריע לאנשים עם מכשיר שמיעה.הגבר מעט את הקול, אל תצעק כי ז •

 היה נכון לחזור על דבריך. •

אל תסתיר את השפתיים ואל  –הלקוחות נעזרים בקריאת שפתיים ותנועות ידיים  •

 תסתובב לאחור תוך כדי שיחה. אל תדבר בטלפון או עם אנשים אחרים.
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 שפתך(.השתדל לנהל את השיחה במקום שקט ומואר )כדי שיוכל לקרוא את  •

 ודא שהלקוח הבין אותך ואם לא חזור על הדברים. נסה לנסח אחרת את הדברים.  •

 העזר בכתיבה בעת הצורך. •

 כדי להסב את תשומת ליבו של לקוח עם מוגבלות שמיעה גע בכתפו בעדינות. •

 

 כיצד לתפעל מערכת שמע?

מערכת לולאת השראה מאפשרת ללקוח כבד השמיעה לשמוע את דברי נותן השירות  ✓

 שלו בסינון רעשי הרקע. השמיעהישירות אל מכשיר 

דבר אל המיקרופון ואת לולאת ההשראה עם סימן האוזן מקם מול האדם כבד  ✓

 השמיעה.

ודא ו –עוצמת השידור של המערכת הינה לטווח של מטר לשמירה על פרטיות  ✓

 ס"מ. 40-100ק של הלקוח מהמכשיר הוא בין שהמרח

לקוחות ללא מכשיר שמיעה יכולים לשמוע באמצעות האפרכסת או אזניות אישיות.  ✓

 ניתן לכוון את עוצמת השמע של יציאת האזניות.

 המערכת עובדת באמצעות חשמל או סוללות נטענות וניתנת לניוד מעמדה לעמדה.  ✓

 

 עיוורים ולקויי ראיהלקוחות 

מהאוכלוסייה הבוגרת,  17%איש בישראל שהם  830,000-כ

מתוכם  175,000מתקשים לראות גם כאשר הם מרכיבים משקפיים. 

מוגדרים  24,000-מדווחים כי יש להם מוגבלות ראייה חמורה מהם כ

 מהם עיוורים מוחלטים(.  7000-כעיוורים )כ

ם קשה לזהות כבדי ראיה. לא כל כבדי הראיה והעיוורים נעזרי

 במקלות או בכלבי נחיה.

בדרך כלל הם יקרבו מאוד חפצים לעיניים כשהם רוצים לראותם או 

 לקרוא ויעזרו רבות במישוש.

 

 

 

 :כללים למצויינות בשירות

 אין לשחק עם כלב נחיה, ללטף או להאכיל אותו ללא רשות בעליו. •
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 מוצרים וכדומה(.יש לשאול את הלקוח אם הוא מעוניין בעזרה כלשהי )ליווי, נשיאת  •

לבקשת לקוח עיוור או לקוי ראיה, הובילו אותו למחוז חפצו. אל תתפסו לו את היד או  •

המקל אלא אפשרו לו לאחוז בכם. תארו היכן אתם נמצאים ושינויים במהלך כגון 

 .פניות בדרךמדרגות או 

מה  ובמילים, אל תעבירו מידע באמצעות תנועות ידיים ומחוות גוף. תאר אמרו הכל •

 .אתם עושיםמתרחש סביב ומה 

לו את  ואת ידו על משענת הכיסא ותאר שימולעיוור להתיישב  יםמסייע םכשאת •

 גם למקום לכלב בצד הכיסא. והסביבה )איפה השולחן, ליד מי הוא יושב וכדומה(. דאג

 

 בלות בידייםמוגבלות בניידות ומוג

אנשים עם מוגבלות בניידות הם אנשים שעשויים להתקשות  ללכת, 

לעמוד, לעלות ולרדת במדרגות או ברמפה, להתיישב ולקום, לשאת 

כמיליון ישראלים מתקשים בהליכה. חצי משאות, לפתוח דלתות ועוד. 

מיליון מתקשים ללכת ללא תמיכת אדם או אביזר עזר )כגון מקל, 

נשים אלו מסתייעים פעמים רבות בעזרים אהליכון או כיסא גלגלים(. 

דות, ליציבות או לישיבה, כגון כיסא גלגלים )רגיל או ממונע(, להתניי

קלנועית, הליכון, קביים, מקל, מושב לכיסא או אדם המלווה ותומך. 

אנשים המתניידים באמצעות כסא גלגלים מתקשים להגיע למקומות 

למוצרים על מדפים  מטר לכן יתקשו להגיע 1.20-הגבוהים יותר מ

 גבוהים יותר.

 

 :כללים למצויינות בשירות

 מעברים רחבים וללא מכשולים. –שמרו על סביבה נגישה  •

 סמוך לרצפה. מוצרים שנמצאיםשנמצאים בגובה או  ספרים א חפציםלסייעו להגיע  •

עזרי נגישות )כגון הליכון( מצריכים שימוש בידיים. הציעו סיוע בפתיחת דלתות, נשיאה,  •

 הורדת מוצרים ממדפים וכדומה. 

בעת שמשוחחים איתו רצוי לשבת. אם אתם עומדים  –אם הלקוח בכיסא גלגלים  •

 מאחורי דלפק גבוה רצוי לגשת לקדמת הדלפק.

 וגבלות בדיבורלקוחות עם מ
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מוגבלות בדיבור שיכולה לבוא לידי ביטוי בקושי או ישנם אנשים עם 

באי יכולת לדבר, או בדיבור בלתי ברור או קטוע או מגומגם. לקוח עם 

מוגבלות בדיבור אינו בהכרח לקוח עם מוגבלות בשמיעה או מוגבלות 

 בתפיסה לכן אין צורך לצעוק או לדבר באיטיות.

 

 :כללים למצויינות בשירות

מגמגם או מדבר לאט, המתינו בסבלנות עד שיסיים. אל תפריעו, אל אם  הלקוח  •

 תשלימו מילים ואל תתקנו את דבריו. סבלנות.

אם לא הבנתם את דברי הלקוח אל תעמידו פנים כאילו הבנתם. בקשו מהלקוח לחזור  •

 שהבנתם נכון. ועל דבריו או אמרו לו מה כן הבנתם וודא

 

 התפתחותית ומוגבלויות קוגניטיביותמוגבלות שכלית לקוחות עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית מאופיינת באינטליגנציה נמוכה או 

בהתנהגות שלא על פי הקודים החברתיים. ניתן לזהות אנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית בקושי בהבנת הוראות, ריכוז נמוך, 

ות גם קיימ -דיבור לא ברור ולפעמים מראה חיצוני שונה. בשונה מכך 

מוגבלויות שאינן קשורות ברמה אינטלקטואלית נמוכה אלא רק בקושי 

בתחומים מסוימים כגון ריכוז, זיכרון והתמצאות. תופעות אלו 

 מתרחשות לרוב בגילאי זקנה.

 

 :כללים למצויינות בשירות

 דברו אל הלקוח בצורה מכובדת ולא באופן מזלזל או ילדותי. •

 הלקוח זקוק ליותר זמן להתבטא, להתארגן וכדומה.יש לנהוג בסבלנות כאשר  •

 יש להקשיב ללקוח בסבלנות ולתת לו לסיים את דבריו ללא הפרעה. •

אל תניחו כי הלקוח אינו מבין דבר. ברוב המקרים הוא יוכל להבין אם תסבירו לאט,  •

 במשפטים קצרים ובשפה פשוטה.

 

 

 

 לקוחות שמגיעים עם מלווה
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מגיעים לעיתים לקבל שירות כשהם מלווים באדם אנשים עם מוגבלות 

נוסף. האדם הנוסף יכול להיות בן זוג, בן משפחה, חבר או מטפל 

מקצועי. המלווה מכיר את האדם עם המוגבלות ומסייע לו בהתאם 

לצרכיו. נוכחותו של אדם נוסף במהלך השירות, גורמת לעיתים לנותני 

תקשר ישירות עם שירות להתייחס ולתקשר עם המלווה במקום ל

 למשרדלדוגמא, אישה המתניידת בכיסא גלגלים נכנסה  הלקוח.

פנתה אל החברה ושאלה  פקידהה שירות.בלוויית חברתה וביקשה 

  ?"טופס היא רוצהאיזה סוג "

ביצעה שלוש טעויות: ראשית היא דיברה אל החברה במקום  פקידהה

היא מצפה , פקידהמאחר שהלקוחה היא זו שפנתה אל ה. אל הלקוחה

להיות זו שאיתה תתנהל השיחה. שנית היא דיברה על הלקוחה בגוף 

שלישי כאילו לא הייתה נוכחת במקום. דיבור זה בגוף שלישי נותן 

ללקוחה תחושה שמתעלמים מקיומה או שמתנשאים מעליה. 

שלישית, היא הניחה שהלקוחה אינה יכולה לקבל החלטות ולכן פנתה 

 פותיה האישיות.אל חברתה בשאלה לגבי העד

 

 :כללים למצויינות בשירות

לדבר אל הלקוח ולא אל המלווה )אף אם המלווה הוא מתורגמן לשפת סימנים,  •

 התקשורת צריכה להיעשות במישרין עם הלקוח(. 

הלקוח. לדוגמא, במקום לשאול  אל אין לפנות אל המלווה בשאלות, אלא להפנותן •

 איזה טופס אפשר לתת לך"?הלקוח ולומר "?" יש לפנות אל איזה טופס הוא צריך"

אין לדבר עם המלווה בגוף שלישי על הלקוח. לדוגמא, "הוא צריך להביא את החשבונית  •

ורק אז אוכל להחליף לו את המוצר". יש לדבר ישירות עם הלקוח, ואין לבקש מהמלווה 

 שידבר במקומו. 

למלווה. למשל, אין  לומר  כאשר נותנים הנחיות יש לומר אותם ללקוח ולמלווה ולא רק •

". במקום זאת יש לומר ללקוח, "גשו מדע בדיונילמחלקת למלווה "תיקח אותו בבקשה 

", גם אם הלקוח בכיסא מחלקת מדע בדיוני, שם תמצאו את מבוקשכםבבקשה ל

 ידי המלווה.-גלגלים ומובל על

 יש לשים לב שהלקוח הוא זה שמקבל את החלטות ולא המלווה. •

 

 זרים בעזרי נגישות אישיים או חיות שירותלקוחות שנע
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אנשים עם מוגבלות עושים לעיתים רבות שימוש בעזרי נגישות,  

העזרים האישיים יכולים להיות מסוגים שונים,  המסייעים לתפקודם.

גלגלים, הליכון, מקל, מאחזים המסייעים לאנשים עם  כגון: כסא

מוגבלות לאחוז בעצמים כמו למשל להוריד מוצר ממדף, זכוכית 

על נותן  מגדלת ועוד. יש אנשים המסתייעים בחיית שירות כגון כלב.

השירות לאפשר ללקוח לשאת ולעשות שימוש בעזרי הנגישות 

ולהזיז את העזרים האישיים שלו בכל עת  ולהימנע מלגעת, לתפעל 

 ללא בקשה או אישור של הלקוח.

 :כללים למצויינות בשירות

עזרי נגישות אישיים בשימוש לקוחות עם מוגבלות חיוניים לתפקודם ולכן עליך לאפשר  •

 שימוש בהם בכל עת.

אל תיגע ותזיז אותם  –עזרי נגישות אישיים הם רכושו של הלקוח וכך עליך לנהוג בהם  •

 וש ללא אישור הלקוח.ואל תעשה בהם שימ

 כלבי נחייה אינן חיות מחמד. אל תיגע בהן ואל תסיח את דעתן, ללא אישור בעליהן. •

 חשוב לדעת ולזכור

 הדרכת עובדים

עובדי החברה ידעו מה זה שירות נגיש תקנות הנגישות דורשות שכל 

פרונטלית נותני השירות במקום יקבלו הדרכה ומה משמעות החוק. 

למתן שירות נגיש. אנשי הצוות שאמורים לעבור הדרכה הם כל 

 .והממונים עליהםהאנשים הבאים במגע עם הלקוחות 

מטרת ההדרכה היא ללמד את נותני השירות כיצד לספק שירות נגיש 

 לאנשים עם מוגבלות.

 דרכי התקשרות

 עובדי המקוםלקיים קשר עם  יש לאפשר לאנשים עם מוגבלות

טלפון, פקס, מייל ומפגשים פנים אל פנים.  -וההנהלה במגוון אמצעים 

הצעת מגוון אמצעי תקשורת מאפשרת לאנשים עם מוגבלויות שונות 

כגון שמיעה, ראיה, ודיבור לקיים עמנו קשר. לצורך כך יש לפרסם 

י ואת באתר האינטרנט את מספר הטלפון, הפקס, והדואר האלקטרונ

שעות הפעילות של המשרד ודרכי ההגעה אליו וכן את פרטי רכז 

 הנגישות בחברה.

 דרכי טיפול בבקשות ותלונות בנושא נגישות
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בקשות ותלונות מהלקוחות הן הדרך שלנו ללמוד ולהשתפר. לכן, 

חשוב לקבל אותן בהקשבה וברגישות. יש לשתף את רכז הנגישות 

והטמעה בסניפים נוספים. כמו כן, חשוב של הרשת לצורך למידה 

לזכור שכאשר תלונות אינן מטופלות כהלכה והמתלונן זוכה ליחס 

מזלזל ולא אדיב, הן עלולות להתפתח לתביעות משפטיות ולגרום 

  לפגיעה תדמיתית.

 

  כללים שכדאי לזכור

 הקשבה רגישה ומכבדת לתלונות ובקשות של אנשים עם מוגבלות היא קריטית.  •

 לגלות אהדה לקושי של הלקוח ולתסכול אותו הוא מביע. יש  •

מותר ורצוי להתייעץ עם הלקוח לגבי פתרונות אפשריים, על אף שלא תמיד יהיה  •

 ביכולתנו להיענות לכל בקשה. כמו כן ניתן להציע פתרונות ולהגיע להסכמה עם הלקוח. 

מבוצעת אפליה בפתרונות הניתנים יש להקפיד שלא מבוצעת עבירה על החוק ולא  •

כגון פגיעה שלא לצורך בעצמאות או בפרטיות של הלקוח. במתן פתרונות קבועים 

חובה להתייעץ עם יועצת הנגישות של החברה מאחר ויש פתרונות שאולי יהיו מקובלים 

 על הלקוח אך הם אינם חוקיים או אינם תקניים.

אם לא ניתן לבצעו  היה ולבעיה שהלקוח מציג קיים פתרון מידי, יש לבצעו במהרה. •

 מידית ניתן להגיע עם הלקוח להסכמה על פתרון ביניים עד לביצוע הפתרון המלא.

 

 חוק שוויון זכויות

 מדוע צריך את החוק?

אנשים עם מוגבלויות מסוגים שונים, מוצאים עצמם לא פעם מתמודדים עם סטיגמות ודעות 

הם אינם יכולים ללכת למופעים  כי אין שם מקום  –קדומות כלפיהם וגם עם קושי בחיי היום יום 

לכיסא גלגלים, הם אינם יכולים להשתתף במסיבות כיתה של ילדיהם כי אין מעלית בבית 

כולים ללמוד באוניברסיטה כי הקמפוס לא נגיש למוגבלות שמיעה, ולא יכולים הספר, הם אינם י

לשבת במסעדה כי לא מאפשרים להיכנס אליה עם כלב נחיה. לכן, עד לתקופה האחרונה, 

אנשים עם מוגבלות לא יכלו לבלות, לקנות, ללמוד, לעבוד, לטייל ובכלל... להיות חלק 

 עצמכם איך זה מרגיש. מהחברה. אתם בוודאי יכולים לדמיין ל

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נולד מההבנה כי אין צדק בהוצאת אנשים עם מוגבלות 

משנים את הסביבה   -אל מחוץ לחברה וכי בידנו לשנות את פני הדברים. איך עושים זאת 
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ים עם הפיזית והאנושית כך שתתאים למגוון רחב של יכולות וצרכים אנושיים. ההתאמה לאנש

 וזה מה שהחוק דורש. נגישותמוגבלות נקראת 

 

 מהן מטרות החוק?

 להגן על כבודם ועל חירותם של אנשים עם מוגבלות. •

לאפשר השתתפות שוויונית ופעילה של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים על מנת  •

 שיוכלו למצות את יכולותיהם באופן מלא.

לתת מענה הולם לצרכיהם המיוחדים של אנשים עם מוגבלות, באופן שיאפשר להם  •

 לחיות בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד. 

לעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות לחייהם, על פי רצונם  •

 והעדפותיהם.

 מה אומר החוק?

ל פי החוק החוק אוסר להפלות אדם בשל היותו אדם עם מוגבלות. ע •

אין למנוע מאדם עם מוגבלות לגשת למקומות או לקבל שירותים 

המיועדים לכלל הציבור ואסור לקבוע תנאים שמונעים קבלת שירות 

 או מוצר מאדם עם מוגבלות בשל מוגבלותו. 

לאנשים עם מוגבלות זכות לנגישות ולהתאמות. החוק מדגיש את  •

עם מוגבלות בתוכה.  עיקרון ההכלה: על החברה מוטל להכיל אנשים

לכן, נדרש כי כל מי שפותח דלתותיו לציבור הרחב, חייב לקחת 

בחשבון גם אנשים עם מוגבלות ולהנגיש גם את המקומות וגם את 

 האופן בו ניתן השירות כך שיתאימו לאנשים עם מוגבלות. 

חובת הנגישות חלה על מוסדות של המדינה, רשויות מקומיות ועל  •

ובה לנגישות חלה בין אם השירות או הכניסה עסקים פרטיים. הח

אם  –למקום היא בתשלום ובין אם לא. מדוע? משום הזכות לשוויון 

 כולם יכולים להשתתף, גם אנשים עם מוגבלות צריכים להיות שם.

 

 מדוע צריך להנגיש גם את השירות?

כ"רגיל", אנשים עם מוגבלות שונים ביכולות ובצרכים שלהם ממה שהחברה נוהגת להגדיר 

אולם הם שווים בזכות לקבל יחס אנושי אדיב ומכבד. אנשים עם מוגבלות זכאים לקבל שירות 

באותה איכות וזמינות הניתנת לכלל הלקוחות ועם כלל הציבור. האופן בו ניתן השירות, צריך 

להיות מותאם לצרכיהם של לקוחות עם מוגבלות תוך חתירה לחוויה שירותית שווה. עוד מדגיש 
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חוק כי השירות יינתן כך שהאדם עם מוגבלות יוכל לצרוך את השירות באופן עצמאי ככל ה

לדוגמא: בסניפי הרשת מתקיים מבצע  האפשר כדי למנוע מצב שיהיה תלוי באנשים אחרים.

שבחרה משתתפים במבצע  ספריםאטרקטיבי. לקוחה עם ליקוי שמיעה מבקשת לדעת  האם ה

או לא. אנחנו אמורים להסב את תשומת ליבה למערכת העזר לשמיעה שמוצבת בקופה או 

 להציע תקשורת חלופית, באמצעות כתיבה למשל. 

 

 מהם מנגנוני האכיפה והענישה למי שמפר את החוק?

 מנגנוני האכיפה והענישה של החוק ותקנות הנגישות מעידים על רצינות כוונותיו של המחוקק. 

 קיימים מספר מנגנונים:

הרשויות המקומיות, האחראיות על מתן  – רישיון עסק מותנה באישור נגישות •

רישיונות עסק, מוודאות שהעסק נגיש. בעת בקשה לקבלת רישיון עסק או לחידושו, 

נגיש מההיבט המבני  המקוםנגישות מטעם העירייה אישור על כך ש ידרוש מורשה

 והשירותי כאחד.

קיימים פקחים מטעם משרד המשפטים שעשויים לבקר  - פיקוח של המדינה •

 במקום ולהוציא בעת הצורך צווי נגישות לאלו המפרים אותו.

החוק מטיל אחריות אישית על בעלי החברה והם  - אחריות אישית על הבעלים •

פויים לתביעה פלילית. לכן, חשוב מאוד להקפיד על דרישות החוק ולקיימו צ

 במלואו.

העובר על החוק צפוי לתביעה בגובה של  - תביעה אזרחית ללא הוכחת נזק •

ש"ח ללא הוכחת נזק. במקרים שבהם יוכח נזק התביעה יכולה להיות   61,000עד

יות שעלולות להגיע לסכומים על סכומים גבוהים יותר. כמו כן, יתכנו תביעות ייצוג

 גדולים מאוד.

 העסקים להיות נגישים כי כולנו שווים.כל והעיקר זה לזכור: על 
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