
 הצהרת נגישות
 

מרב המאמצים ומשקיע משאבים רבים על מנת לספק לבאים בשעריו שירות בנוקט ד"ר דורי 

(. אנו שואפים לאפשר לכל אדם 1998-ברוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תשנ"ח

 באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ומקצועי.  נגישות מיטבית בקבלת שירותי בריאות

 
 הסדרי נגישות מבנית

"בית הרופאים" ברח הברזל. בבניין הושקעו, למיטב ידיעתנו,  ןבבנייהקליניקה ממוקדת 

. להלן פירוט ים ושטחי החוץ לאנשים עם מוגבלותמשאבים רבים כדי להנגיש את הבניינ

 בבניין "בית הרופאים" למיטב ידיעתנו: הסדרי הנגישות 

  ות . בכל חניון מוקצים מקומברח הברזל והרחובות הסמוכיםישנם מספר חניונים

 השמורים לבעלי תו נכה. החונים עם תו נכה פטורים מתשלום לחניה.

 לקליניקה ועד  , המעליותהמודיעין , דרך הכניסה, לדלפקמהרחובגישה רציפה  קיימת

 .של ד"ר דורי

  תאימיםיש שילוט והכוונה מושירותי נכים נגישים בכל קומה קיימים. 

  גלגלים וכיסאות חשמליים. תאולכיסהמסדרונות רחבים ומותאמים 

  לצורכי מנוחה. נמצאים למול המעליות בכל קומהספסלים 

  

 נגישות השירות

 אנו עושים את מיטב יכולתנו לספק שרות מותם ומונגש, ורואים בכך חשיבות רבה.

 :זימון תורים במגוון אמצעים 

o  בעזרת קישור באתר האינטרנט למערכת התורים של ד"ר דורי 

o  בהשארת הודעה טלפונית למזכירות של ד"ר דורי )אנו חוזרים אל המתקשרים

 .077-275-9002פעמיים בשבוע( בטלפון 

 ה, הקליניקה ודלת הכניסה לחדרו של ד"ר דורי רחבות יסה לקליניקכנדלת ה

 כיסאות חשמליים.ומאפשרות מעבר כיסאות גלגלים ו

 .אין לנו מידע על הכנסת כלבי שירות לבניין 

  

  



 

 אתר אינטרנט

 טרנט לאנשים עם צרכים מיוחדים.ננעשו מאמצים להתאים את אתר האי

 

 ראיה ללקוייהתאמה 

 צבעי האתר בעלי ניגודיות גבוהה לשיפור הקריאות לאנשים עם לקות ראייה.

של הדפדפן. לחיצה בו זמנים  Zoom ניתן להגדיל ולהקטין את התצוגה באמצעות אפשרות ה

ופלוס תגדיל את התצוגה )לחצו מספר פעמים כדי להגדיל לגודל הרצוי(.   Ctrl על המקשים

 ומינוס. Ctrl ית על המקשיםניתן להקטין על ידי לחיצה בו זמנ

מעבירה  Tab הפעולות באתר ניתנות לביצוע באמצעות מקלדת באופן הבא: לחיצה על מקש

 מפעילה את הקישור. Enter לקישור הבא ולחיצה על מקש

 מעבירה לקישור הקודם. Shift-Tab לחיצה על

 

 אם נתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, 

 .פתרון מתאים כםכל מאמץ למצוא בעבורעל כך ונעשה נשמח לדעת 

 


