הצהרת נגישות
אנו באשנב מכירים בחשיבות הנגשת המרחב הדיגיטלי לאנשים עם לקויות ורואים בכך חלק
בלתי נפרד מתפישת השירות והאחריות החברתית שלנו .אתר זה הונגש בתשומת לב רבה
על פי התקן הישראלי  – 5568ברמה  ,AAהרמה הנדרשת בחוק .האתר הונגש על ידי
חברת ____א.ח אשנב בע"מ____ בליווי וייעוץ של מגדל אור ,מרכז רב שירותי לעיוורים
ולקויי ראיה .לאחר ההנגשה ,נבדקה נגישות האתר לכל סוגי הלקויות בשני קוראי מסך
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על אף מאמצינו לאפשר גלישה נגישה בכל דפי האתר ,ייתכן שיתגלו אלמנטים שאינם
מונגשים די הצורך ,למשל בדפים שעקב התעדכנות גרסאות הדפדפנים וקוראי המסך ,או
העלאת תכנים חדשים ,נפגמה רמת הנגישות שלהם .חשוב לנו לשמר את נגישות האתר
ולכן אם נתקלתם בבעיה כלשהי נשמח שתיידעו אותנו באחת מהדרכים הבאות:
לינק לטופס צור קשר באתר
פניה ישירה לרכז הנגישות
שם ___ענבל סמואל___________ מייל info@eshnav-ltd.co.ilטלפון 03-7444941
ההנגשה של האתר באה לידי ביטוי בנושאים הבאים:

עיצוב
•
•
•

ניתן להגדיל את הגופן.
המידע באתר מאורגן באופן היררכי ופשוט.
אין באתר אנימציות .ניתן לעצור את גלריית התמונות באמצעות ניווט מקלדת.

ניווט באתר
•
•
•

האתר מותאם לקורא מסך
ניתן להפעיל את האתר באופן מלא באמצעות המקלדת ולא רק באמצעות העכבר.
האתר תוכנן כך שהניווט בו יהיה עקבי ומובן.

תוכן
הוספנו טקסט חלופי לתמונות ,כפתורים וקישורים כך שניתן יהיה לקבל חיווי קולי על כל
התכנים החזותיים באתר.

התאמות נגישות באמצעות תוסף הנגישות
באתר זה מוטמע תוסף הנגישות  enableהמסייע בהנגשת האתר לבעלי מוגבלויות.
מדריך למשתמש בתפריט:
 .1כפתור התאמת האתר ותגיות האתר עבור מכשירי עזר וטכנולוגיות עבור בעלי
מוגבלויות
 .2כפתור איפשור ניווט בעזרת מקשי המקלדת בין הקישורים שבאתר
 .3כפתור השבתת הבהובים ו/או אלמנטים נעים על המסך

 .4כפתור איפשור מצב מונוכרום שחור לבן עבור עיוורי צבעים
 .5כפתור ספיה (גוון חום)
 .6כפתור שינוי ניגודיות גבוהה
 .7כפתור שחור צהוב
 .8כפתור היפוך צבעים
 .9כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל תגי הכותרות המופיעים באתר
 .10כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל הקישורים המופיעים באתר
 .11כפתור המציג את התיאור החלופי של כל התמונות המופיעות באתר במעבר עכבר
 .12כפתור המציג תיאור קבוע של התמונות באתר
 .13כפתור ביטול שימוש בגופן קריא
 .14כפתור הגדלת גודל הגופנים באתר
 .15כפתור הקטנת גודל הגופנים באתר
 .16כפתור הגדלת כל התצוגה לכ־200%
 .17כפתור הקטנת כל התצוגה לכ־70%
 .18כפתור הגדלת סמן העכבר
 .19כפתור הגדלת סמן העכבר ושינוי צבעו לשחור
 .20כפתור מצב קריאת האתר
 .21כפתור המציג את הצהרת הנגישות
 .22כפתור איפוס המבטל את הנגישות
 .23כפתור שליחת משוב נגישות
 .24כפתור שינוי שפת הסרגל והצהרת הנגישות בהתאם
בסרגל הנגישות יש  2סוגים של הגדלות לנוחיותכם ,אך אם תרצו להגדיל עוד את
האותיות תוכלו להשתמש בפונקציות המקלדת הבאות:
 .1מקש  Escיפתח ויסגור את סרגל הנגישות
 .2מקש  Ctrl +יגדיל את הטקסט באתר
 .3מקש –  Ctrlיקטין את הטקסט באתר
 .4מקש  Ctrl 0יחזיר את האתר לגדלו המקורי
 .5מקש רווח ) (SPACEיוריד את האתר כלפי מטה.
 .6מקש  F11יגדיל את המסך לגודל מלא  -לחיצה נוספת תקטין אותו חזרה.

נגישות מבנים
פירוט המבנים של החברה/ארגון וסידורי הנגישות במקום( .אם לא רלוונטי – תמחקו את
חלק זה)

מוקד שירות ותמיכה מונגשים
המוקד הטלפוני של הארגון מספק שירות ותמיכה מונגשים לאנשים עם לקויות חושיות (ראיה
ושמיעה) – .אם לא רלוונטי תמחקו חלק זה

רכז נגישות
פרטי קשר של רכז נגישות.
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