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נספח  – 5טופס בקשת התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לדיון בבית דין
(עברית)
טופס זה נועד לאפשר לאנשים עם מוגבלות שמוזמנים לדיון לבקש התאמות נגישות.
יש להגיש את הבקשה עם הגשת כתבי הדין ,זמן סביר לפני הדיון או עם הגשת בקשה אחרת לערכאה בקשר
לעניינו של בעל הדין ולא יאוחר מ 14-ימים לפני הדיון.
לצערנו ,לא נוכל להבטיח היענות לבקשות שיוגשו באיחור.
הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות והוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
פרטי המבקש
שם פרטי:

מספר תעודת זהות:

שם משפחה:

כתובת:
אנא פרט מדוע אתה מבקש התאמות נגישות
פרטי הדיון /דיונים בהם אבקש התאמה
מספר תיק:

מועד הדיון הקרוב אליו מתבקשת ההתאמה:

אבקש התאמה לכל הדיונים בתיק
אני אשתתף בדיון מאחר ואני:

בעל דין

בא כוח

עד

קהל

אם אתה משתתף בדיון כבעל דין ,בא כוח או עד ,אנא פרט את התאמות הנגישות אותן אתה מבקש:
מערכת עזר לשמיעה (הדיון יתקיים באולם בו מותקנת מערכת עזר שמשדרת למכשיר שמיעה או
לאזניות מיוחדות שנמצאות באולם)
תמלול (כתיבה של כל הנאמר על מסך  -מיועד לאנשים שמתקשים לשמוע)
תרגום לשפת סימנים (על ידי מתורגמן מקצועי)
תרגום לשפת סימנים במגע (מתאים לאנשים חרשים-עיוורים)
הקראה של מסמכים (מיועד לאנשים שקשה להם לקרוא)
הסבר מה רואים באולם (מיועד לאנשים שלא רואים או מתקשים לראות)
קבלת הסברים בשפה פשוטה על מה שקורה בדיון או על מסמכים וקבלת זמן להתייעץ בזמן הדיון
(מיועד לאנשים שמתקשים להבין)
אפשרות להקליט את הדיון במכשיר הקלטה שלי

2

מתן זמן להקשיב להערות מוקלטות שהכנתי מראש.

 2בכפוף לפומביות הדיון לפי הוראות סעיף 68ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
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אפשרות להביא איתי לדיון מישהו שיסביר לי בשפה פשוטה את המתרחש  /שיתמוך בי נפשית  /או
איש מקצוע שיסייע לי לתקשר באמצעות תקשורת חלופית
קיום הדיון במקום נגיש
מושב עם ידיות (מתאים לאנשים שמתקשים להתיישב ולקום)
מקום ישיבה מותאם לאנשים הנעזרים הכיסא גלגלים או אנשים הנעזרים בכלב נחיה
התאמת משך הדיון (מיועד לאנשים שלא יכולים להשתתף בדיונים ארוכים)
בשל מוגבלותי או טיפולים שאני מקבל ,איני יכול או אני מתקשה להגיע לדיונים בשעות ובימים הבאים
______________________________________________ אבקש להתחשב בכך ככל האפשר
3
בעת קביעת מועד הדיון.
פרט אם נדרשות לך התאמות נוספות ואנו נעשה מאמץ לסייע:
אם אתה מעוניין לעיין בתיק ,אילו התאמות אתה מבקש שיבוצעו במסמכים:
הקראה או הקראה בשפה פשוטה (על ידי נותן השירות)
דפוס נגיש (אותיות גדולות)
דפוס נגיש בשפה פשוטה (אותיות גדולות ,בשפה פשוטה ובשימוש בסמלים)
קובץ קול עם הקלטה של המסמך
קובץ קול בשפה פשוטה
מסמך בברייל
קובץ דיגיטאלי (כגון word :או  pdfהניתן להקראה באמצעות תוכנת הקראה)
אם אתה משתתף בדיון כקהל אנא פרט את התאמות הנגישות אותן אתה מבקש:
מערכת עזר לשמיעה (הדיון יתקיים באולם בו מותקנת מערכת עזר שמשדרת למכשיר שמיעה או
לאזניות מיוחדות שנמצאות באולם)
תמלול (כתיבה של כל הנאמר על מסך  -מיועד לאנשים שמתקשים לשמוע)
תרגום לשפת סימנים (לקבוצה של יותר מ  10איש)
מושב עם ידיות (מתאים לאנשים שמתקשים להתיישב ולקום)
מקום ישיבה מותאם לישיבה בכיסא גלגלים  /עם כלב נחיה
אנו נרצה ליידע אותך לגבי התאמות הנגישות ויתכן כי נפנה אליך לצורך קבלת מידע נוסף.
כיצד תרצה שניצור אתך קשר?
אנא ציין לפחות אמצעי התקשרות אחד:
שיחת טלפון למספר:
 3מתאים רק לבעלי דין או באי כוח
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משלוח מסרון למספר:
משלוח דואר אלקטרוני:
משלוח פקס למספר:
מכתב לכתובת:
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