נגישות
נגישות היא רגישות.
נגישות היא התחשבות.
נגישות היא פשטות.
כך אנו בספרייה העירונית פועלים:

חניה  -חניית הספרייה משותפת לקונסרבטוריון ולמשכן
לאמנויות הבמה .קיימים  8חניות נכים.
דרכי גישה – קיימת דרך נגישה ללא מכשולים מהחניה
ועד לכניסה הראשית לספרייה .הדרך הנגישה היא
בשיפוע של עד  5אחוזים .בנוסף ,קצות המדרגות
מסומנות כך שאדם עם מוגבלות בראייה יכול להבחין
בין כל מדרגה .קיים סימן אזהרה בראש גרם המדרגות
ומאחז יד תקין.
שירותים נגישים – נמצאים בקומת הקרקע ,באולם
השאלת ילדים ונוער ,על פי דרישות החוק .אנו מתכננים
להוסיף תא שירותים נגיש נוסף בקומה השנייה .קיים
שילוט נגיש לשירותים אלו.

מעלית  -קיימת מעלית שניתן לפתוח אותה על פי
צורך ,לשם עליה מקומת הקרקע לקומה השנייה ,ללא
מדרגות .ישנה במעלית מערכת כריזה .לחצני המעלית
מבפנים ומבחוץ מונגשים בברייל .לחיץ קומת היציאה
בניגוד חזותי ומובלט משאר הלחיצים.
מדרגות – הותקנו בתי אחיזה משני צדי המדרגות
בגובה  90עד  95סנטימטרים .קיים סימן אזהרה בניגוד
מישושי וחזותי בראש גרם המדרגות.
עזרים – קיימים בספרייה לולאות השראה לטובת
אנשים עם מוגבלות שמיעה.
קיים דלפק נגיש עם מגרעת באולם עיון מבוגרים.
טמ"ס שולחני באולם עיון מאפשר הגדלת טקסטים
לכבדי ראיה.
תוכנת געש – תוכנת קורא מסך לעיוורים הותקנה בשני
מחשבים באולם עיון.
אתר האינטרנט של הספרייה הונגש ברמה הגבוהה
ביותר.
קטלוג הספרייה הונגש ברמה הגבוהה ביותר.
מענה לקהל – באמצעות מגוונים – בטלפון באמצעות
הקלטה בקצב איטי ,בשפה פשוטה ובלא מוסיקת רקע.
אנו מאפשרים מענה טלפוני אנושי.

ניתן לפנות אלינו גם בדואר אלקטרוני .ניתן להשאיר לנו
הודעות בדף הפייסבוק.
הדרכות לשירות נגיש – הצוות עבר הדרכת נגישות
כולל הנגשת טקסטים.
רכז נגישות – בשאלה הנוגעת לנגישות ניתן לפנות
למר ציון כהן בדואר אלקטרוניzionc@br7.org.il :
אוסף הספרים – קיימים תקליטורי שמע וספרים
דיגיטליים אשר יכולים לסייע לאנשים עם מוגבלויות
ראיה.
קיימים ספרים בפישוט לשוני במקום בולט בספרייה.
אנו מרחיבים את אוסף הספרים מתוך מחשבה על
צרכי הנגישות של קהלי היעד שלנו.

