הצהרת נגישות הספרייה העירונית גבעת שמואל
עיריית גבעת שמואל בכלל והספרייה העירונית בפרט ,מחויבות לנושא הנגישות ,שוויון זכויות ומתן
שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות ורואות בכל חשיבות רבה .הספרייה העירונית פעלה למען הנגשת
אתר האינטרנט של הספרייה והנגשת מבנה הספרייה והשירות שניתן לאנשים עם מוגבלות,
כמפורט להלן:
 .1הנגשת אתר האינטרנט:
הספרייה ביצעה התאמות נגישות בשירות האינטרנט ,לפי תקן נגישות אינטרנט ,תקן ישראלי ,5568
ברמה  AAובכפוף לקבוע בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),
תשע"ג .2013 -מנגנוני הנגישות באתר ,הינם בהתאם להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט והינם
עומדים בתקן .WCAG 2.0
מנגנוני הנגישות באתר מאפשרים גישה לתכני האינטרנט לקהל רחב של אנשים עם מוגבלויות ,כגון
עיוורון ולקויות ראיה ,חירשות וכבדות שמיעה ועוד.
הצהרת נגישות של חברת אייפי דוט ,המפרטת את כל התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואופן
השימוש במנגנוני הנגישות ,מופיעה באתר האינטרנט של הספרייה ,בתחתית העמוד הראשי.
כמו כן ,במידה וימצא באתר האינטרנט דף שלא הונגש ,או כל הערה אחרת בנוגע למנגנוני ההנגשה
באתר ,נשמח לשמוע על כך ולפעול להנגשתו .הפנייה תתבצע באמצעות שימוש בטופס "שאל את
הצוות" ,הקיים בקצהו השמאלי של התפריט העליון בדף השער של אתר הספרייה ,ו/או באמצעות
פנייה טלפונית לספרייה.

 .2פירוט הסדרי הנגישות במבנה הספרייה:
נגישות בתוך מבנה הספרייה
מבנה הספרייה הינו בעל קומה אחת.
בספרייה קיימת עמדת דלפק מונגשת
בספרייה קיימים שרותי נכים.
בנוסף ,הצוות שמח לעמוד לרשות המשתמשים בכל צורך או בקשה.
לבאי הספרייה המגיעים ברכב:
ברחבת החנייה ליד הספרייה סומן מקום חניה לנכים.
החניה והספרייה הינם באותה קומה ועל כן אין בעיית גישה לספרייה מהחניה.

מתן שירות ללקויי ראייה
בספרייה קיים ציוד מותאם ללקויי ראייה :עמדת מחשב מותאמת להגדלה ולהשמעת טקסטים.
מתן שירות לכבדי שמיעה
בספרייה קיימת ערכת שמע לכבדי שמיעה .הערכה נמצאת בדלפק ההשאלה .ערכה זו מאפשרת
לכבדי שמיעה (עם מכשיר שמיעה התומך במצב או ללא מכשיר שמיעה) לתקשר עם צוות הספרייה
בצורה טובה יותר.
נהלי שירות נגישים:
הספרייה רוכשת ספרים בפורמטים נגישים  :ספרים בפישוט לשוני ,ספרים מוקלטים וספרים
אלקטרוניים.
צוות הספרייה שמח ,בכל עת ,לסייע במציאת הספרים ונשיאתם ,לסייע במילוי טפסים ועוד.
ניתן להיכנס עם כלבי נחייה.
צוות הספרייה מספק את השירות בשפה פשוטה ומותאמת.
דרכי קשר עם הספרייה
מערכת "עלי כותרים" מאפשרת לכם לחפש פריטים מהבית ולהזמינם באמצעות שליחת דואר
אלקטרוני וקבלת עדכון חוזר בדואר האלקטרוני ,כשהספרים מוכנים לאיסוף.
קיים מענה טלפוני בשעות פעילות הספרייה.
ניתן לפנות אל הספרייה גם באמצעות הדואר האלקטרוני.
וכמובן ,שניתן גם להגיע לספרייה
רכז הנגישות של הארגון:
רכז הנגישות בעירייה הנו מר אדוארד זירקייב.
ליצירת קשר :פלאפון ,050-2059224 -דוא"לeduard@givat-shmuel.muni.il :

