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נספח א'  -סוגי התאמות נגישות
להלן יפורטו סוגי התאמות נגישות אישיות ,אשר ניתן לבקש לצורך הנגשת שירותי ההשכלה בטכניון
מכוח התקנות:
 .1הרצאה פרונטלית תונגש באמצעות אחד מאלה ,לפי העניין ובמידת הצורך:
 .1.1באמצעות מערכת להגברת שמע אישית אלחוטית ,לרבות מערכת שמע אישית שנעזר בה
הסטודנט.
א .בחדרי לימוד לרבות מעבדות וחדרי תרגול ובאולמות שבהם עד  100מקומות ישיבה ולא
נעשה בהם דרך קבע שימוש באמצעי הגברת קול ,זכאי הסטודנט לשאול מערכת להגברת
שמע אישית אלחוטית.
אם נעזר הסטודנט באופן קבוע במערכת שמע אישית אלחוטית ,ההרצאות יסופקו
באופן נגיש באמצעות מערכת זו ,לפי הצורך.
ב .בחדרי לימוד ,לרבות מעבדות וחדרי תרגול ,ובאולמות שבהם מעל  100מקומות ישיבה
ונעשה בהם דרך קבע שימוש באמצעי הגברת קול ,הטכניון יספק מקלטי אוזניות לפי
הצורך.
 .1.2בדפוס.
 .1.3בשירות תמלול.
(אם הסטודנט משתמש דרך קבע ,במחשבו הפרטי ללימודים ,יינתן שירות התמלול על גבי
מחשב זה ,ואולם בבחינות יינתן שירות התמלול על גבי מחשב של הטכניון).
 .1.4בתרגום לשפת הסימנים.
 .1.5בתיאור קולי של אמצעי המחשה ויזואליים שנעשה בהם שימוש בהרצאה.
 .1.6בפישוט לשוני (למעט אם ביצוע ההתאמה מהווה שינוי מהותי באופיו של השירות).
 .1.7הסתייעות במנורה המספקת תאורה מוגברת וככל האפשר תוך אפשרות לוויסות עוצמה.
 .1.8אם נדרש מן המשתתפים במפגש להפעיל מתקן ,הסטודנט זכאי לקבל סיוע בהפעלתו.
 .1.9בכיסא מתכוונן( .אם ניתנה הרצאה במקום שבו מושבים קבועים שאינם ניתנים לכיוונון,
הטכניון יהיה פטור מביצוע התאמה זו).
 .1.10בשולחן שניתן לכוון את גובהו.
 .1.11באפשרות להקליט את ההרצאה בהקלטה קולית( .יכול שההקלטה תיעשה באמצעות
עזרים הנמצאים בשימושו האישי של הסטודנט בכפוף להתחייבותו כי ההקלטה נעשית
לצורכי לימוד אישי בלבד ולא תופץ לאנשים אחרים ,ובלבד שההקלטה תיעשה תוך
שמירה על פרטיות המדריכים והמשתתפים האחרים).
 .1.12באפשרות לצלם את מהלך ההרצאה( .יכול שהצילום יעשה באמצעות עזרים המצויים
בשימושו האישי של הסטודנט ,בכפוף להתחייבותו כי הצילום נעשה לצורכי לימוד אישי
בלבד ולא יופץ לאנשים אחרים ,ובלבד שהצילום יעשה תוך שמירה על פרטיות המדריכים
והמשתתפים האחרים – או שיסופק תצלום של מידע ויזואלי המוצג במהלך השיעור ,כגון
מידע שנכתב על לוח או המוצג לכלל המשתתפים).
 .1.13באספקת כל אמצעי עזר או שירות עזר סביר אחר ,לפי מוגבלותו של הסטודנט ,לפי
האמצעים הטכנולוגיים המצויים בידי הטכניון ובידי הסטודנט ,ולמעט אם ההתאמה
הנדרשת מהווה פגיעה מהותית בשירות.
 .2חומר לימודים כתוב יונגש באחד מהאמצעים הבאים ,לפי העניין ובמידת הצורך:
 .2.1בשירות הקראה או באמצעות קובץ דיגיטלי.
 .2.2בדפוס נגיש ,תוך שימוש בפישוט לשוני.
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 .2.3בקובץ קול ,עם פישוט לשוני ,למעט אם ביצוע התאמת הנגישות כאמור מהווה פגיעה
מהותית באופיו של השירות.
 .3הנגשת לימודים באינטרנט שהם מדיה תלוית זמן ומסמכים סרוקים ,שאין להם קובץ דיגיטלי
תעשה באחד מהאמצעים שלהלן ,לפי העניין ובמידת הצורך:
 .3.1דפוס או כתב יד ,לרבות כתיבה במחשב.
 .3.2דפוס נגיש.
 .3.3פישוט לשוני.
 .3.4קובץ קול (כגון ,)mp3 :כקובץ על גבי  cdאו  dvdאו מדיה נפוצה אחרת שניתנת להשמעה
באמצעות תוכנת קול שבידי התלמיד או באמצעות האינטרנט.
 .3.5קובץ דיגיטלי (כגון plain text :או  )pdfהניתן להקראה באמצעות תוכנת הקראה או ניתן
להמרה לברייל באמצעות מדפסת או צג ברייל.
 .3.6הקראה.
 .3.7כתב ברייל.
 .3.8הנגשה בסיוע מערכת עזר ,קבועה או ניידת ,לשמיעה ,או מערכת להגברת שמע אישית,
שבה נעזר הסטודנט ,לפי העניין.
 .3.9תרגום לשפת הסימנים ,ובלבד שהמידע שנדרש לגביו תרגום לשפת הסימנים הוא מורכב,
דורש התדיינות ממושכת ובעל חשיבות גבוהה לענייניו של הסטודנט.
 .3.10באמצעות כל אמצעי עזר או שירות עזר שבו נעזר הסטודנט דרך קבע ,בסיוע של אדם
המלווה אותו ומסייע לו דרך קבע בתקשורת.
 .3.11כתוביות.
 .3.12התאמת נגישות סבירה אחרת.
*ניתן לבקש התאמות אלה גם להנגשת תכנים באתרים של סגל מחקר או מעבדות שאינם מיועדים
לצרכי הוראה
 .4בבחינות או מטלות לימוד אחרות
 .4.1הסטודנט זכאי לבצע את המטלה או לגשת לבחינה ,בסיוע אמצעי העזר ושירותי העזר
המנויים בסעיפים ( 1-2בשינויים המחוייבים) או באמצעות התאמות נגישות סבירות
אחרות לרבות תוספת זמן (כפי שיאושרו) .אולם סטודנט לא זכאי לקבל סיוע מאדם
מלווה מטעמו בבחינות או במטלות.
 .5לימודים מחוץ לחצרי הטכניון
 .5.1לימודים של סטודנט האמורים להתקיים מחוץ לחצרי הטכניון ,יתקיימו ,ככל האפשר,
במקום שבוצעו בו התאמות נגישות .היה ואושרו לסטודנט התאמות אישיות ,הן יועברו,
ככל האפשר ,באמצעים סבירים למקום הלימודים.
 .6בצילום מסמכים בספריה יינתן סיוע בהפעלת מכונת הצילום.
 .7מקומות ישיבה לסטודנט ולמלווה:
 .7.1סטודנט המלווה באדם אחר ,זכאי שיובטח לו מקום ישיבה נוסף בהרצאות למלווה.
 .7.2סטודנט זכאי לבקש שיובטח לו מקום ישיבה בקדמת מקום הלימוד ,ככל האפשר.
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 .8סטודנט המסתייע בחיית שירות:
 .8.1סטודנט המסתייע בחיית שירות יוכל להסתייע בחיית השירות בעת לימודיו ,בכפוף
לכללים הבאים:
 .8.1.1הטכניון לא ייתן טיפול לחיית השירות או יפקח עליה בעת הלימודים.
 .8.1.2אם חיית השירות אינה כלב נחייה ,הסטודנט יציג לאחראי על קביעת ההתאמות,
תעודה או סימן המעיד על היות החיה חיית שירות.
 .8.1.3אם האחראי לקביעת התאמות קבע כי נוכחות חיית השירות פוגעת באופן בלתי
סביר בלימודים או אם כניסת חיית השירות לטכניון נאסרה בדין  -לא יוכל
הסטודנט להסתייע בחיית השירות .במקרה זה ,האחראי לקביעת ההתאמות יקבע
התאמה חלופית ,שתבטיח נגישות סבירה לסטודנט ויוקצה מתקן שתוחזק בו חיית
השירות במהלך הלימודים.
 .9סיורים:
 .9.1הטכניון ישבץ ,ככל האפשר ,את סיורי הלימודים במקומות נגישים.
 .9.2סטודנט המשתתף בסיור במסגרת הלימודים זכאי לפי בקשתו ,להתאמת נגישות מתוך
הבאות:
 9.2.1מערכת עזר לשמיעה המתואמת לשירותי הדרכה.
 9.2.2תמלול
 9.2.3תרגום לשפת סימנים;
 9.2.4תיאור קולי של הסיור ,וככל האפשר באמצעות מישוש;
 9.2.5הסעה בכלי רכב המותאם למוגבלותו של הסטודנט ,ככל שניתנת הסעה לשאר
הסטודנטים על ידי הטכניון;
 9.2.6שימוש בלשון ובאופן המותאמים למוגבלותו של הסטודנט;
 9.2.7מתן הסבר מראש על הצפוי להתרחש בסיור.
 9.2.8נעזר הסטודנט במלווה דרך קבע – אפשרות למלווה השתתף בסיור .אם הסיור
כרוך במתן שירות פרטני למלווה ,כגון הקצאת מושב ,חדר ,מקום או שירות אישי
מסוים ,יגבה תשלום עבור השתתפות המלווה.
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