
האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים, ומשתמשים 

בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות  

 לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר.
ים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, ועל כן הושקעו  אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטלי

משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי  

 לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

  

 " "נגיש בקליק –הנגשת אתר זה בוצעה על ידי חברת הנגשת אתרים 

טרנט עומד , ככל האפשר, בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות  אתר האינ

 .2013נגישות לשירות(, התשע"ג 

( לנגישות תכנים באינטרנט ברמת  5568התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי )ת"י 

AA  ומסמךWCAG2.0 הבינלאומי. 

מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות 

 . ליציאה מתפריטים וחלונות Esc- ו Enterמקלדת בעזרת מקשי החיצים, 

  NVDAלשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת 

 רהעדכנית ביות

ו לרבות התוכן המוצג באתר  אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמ 

 בכפוף ולתנאי השימוש בתוכנה.

  

 ?כיצד עובדת ההנגשה באתר 

אתר זה מופעל על ידי תוכנת הנגשה של חברת "נגיש בקליק" ומופעלת באמצעות שרת הנגשה 

לרמה  WCAG 2.1ייעודי. התוכנה מאפשרת לאתר להיצמד להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט 

AAנאי השימוש של היצרן.. התוכנה כפופה לת 

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא 

 בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

Chrome, Firefox, Explorer 10+, Safariהתוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים:  , 
Opera . 

 :אפשרויות הנגישות בתפריט 

 .מתן אפשרות לניווט על ידי מקלדת -ת התאמה לניווט מקלד

 NVDA, JAWSהתאמר האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון  -התאמה לקורא מסך 

 םגדלים שוני 5הגדלת פונט האתר ל־

 ם עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובי -חסימת הבהובים 

 ה שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כה  -התאמת נגודויות 

 ר שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהי -התאת ניגודיות 

 םהתאמת אתר לעיוורי צבעי

 רשינוי הפונט לקריא יות

 ןהגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לב

 200%הגדלת התצוגה לכ־

 ר הדגשת קישורים באת

 ר הדגשת כותרות באת

 תהצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונו

 תהצהרת נגישו

 ת שליחת משוב נגישו

 תפניה לרכז הנגישו



אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות הנגישות של החברה עומד לרשותכם  

 במגוון ערוצים לפנייה בנושאי נגישות, נשמח לקבל מכם משוב. 

  

 איש קשר בחברה: 

 ת רכז נגישו –עדי מואדב 

050-5678022 

i l .com-adi@g 

 יפו -, תל אביב13ואר: קהילת סלוניקי כתובת למשלוח ד

  

 אולמות תצוגה: 

 י אולם תצוגה ראש 

 ב , תל אבי 13קהילת סלוניקי 

 7808121-074 טל:

 09:00-17:30ה' -שעות פתיחה: א'

 חניה ושירותי נכים 

 ימגנל -אולם תצוגה לחיפויי רצפה 

 ב , תל אבי 11קהילת סלוניקי 

 09:00-17:00ה' -: א'שעות פתיחה
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