
 הצהרת נגישות

 

ובהתאם,  ,ללא כל הבדל ,לכל הציבור . מידע זה מיועדמידע לעם חרת על דגלו להנגיש לציבור מידע ציבורי

נעשו מאמצים להתאים את האתר לכל הקהלים, כפי שהוא, בצורתו הגולמית ללא עיבודים, ללא צורך 

בפעולות מתוחכמת או כפתורים מיותרים. בהתאם האתר מותאם כל הניתן לאנשים עם לקויות שונות לרבות 

 לטת. באמצעות תאימות לעזרים חיצוניים והצגת התוכן בצורה פשוטה, ברורה ובו ראיה

יובהר כי התכנים שהתקבלו במסגרת בקשות מידע או נאספו ממקורות רשמיים וציבוריים אינם מונגשים 

-ב לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, תשע"ג35בהתאם להוראות סעיף 

א לנכון למען הנגשה והקלה מי שמעוניין, מוזמן להוסיף בתגובות לפריט תיאור הפריט כפי שהוא מצ. 2013

 על משתמשים אחרים. 

 .  AAרמת הנגישות באתר הינה בהתאם לתקן 

 

 רוט התאמות הנגישות שנעשו באתר:ילהלן פ

 חלופה טקסטואלית: כל תמונה באתר כולל תיאור תמונה בשפה העברית בריחוף העכבר מעל התמונה.  .1

 כל התכנים באתר טקסטואליים ואין הסתמכות על תמונות.  .1.1

 אין באתר מדיה מבוססת זמן .1.2

 כל התכנים באתר מנוסחים בצורה פשוטה, עניינית ובמבנה מתאים .1.3

לצורך העברת מידע כאמצעי יחיד, אלא כעזר נלווה לתוכן אין באתר שימוש בצבע, צורה או קול  .1.4

 מילולי. 

 מהרקע של הטקסט. 5התכנים באתר עם ניגודיות מינימלית בערך של  ככל שעלה בידנו לבדוק, כל .1.5

האתר מותאם למסכים בגדלים שונים ומאפשר הגדלה והקטנה של התוכן מבלי לפגוע במבנה התוכן  .1.6

או  ( של האתרHeaderאו האתר, וזאת בין היתר באמצעות כפתורים מתאימים בשורת הכותרת  )

 אמצעות הגדלת התוכן בדפדפן.ב

 הפעלת ממשק האתר .2

 TABפקוד מלא באמצעות מקלדת וללא שימוש בעכבר, באמצעות לחיצה על כפתור האתר כולל ת .2.1

 בלבד. 

 אין באתר תכנים או שימושיות )פונקציונליות( התלויה בזמן .2.2

 זרז להתקפים, מסכים מרצדים או הבזקים תכופיםאין באתר תכנים הידועים ככאלה שעשויים להוות  .2.3

ד, ממנה ניתן לגשת ישירות לתוכן, בנוסף על איתור הניווט באתר פשוט וכולל שורת חיפוש בכל עמו .2.4

על פי חתכים ומשתנים שונים. כמו כן, בכל שלב ניתן לראות בחלקו העליון של העמוד את מיקום 

 המשתמש ביחס לדף הבית. 

 נהירות ובהירות התוכן באתר .3

 כל התוכן באתר כתוב בשפה פשוטה ומובנת .3.1



 התכנים באתר מופיעים בסדר הגיוני ועקבי .3.2

בעת ניסיון לבצע פעולה לא תקינה באתר לרבות הקלדת מחרוזת לחיפוש, מתקבלות הודעות  .3.3

 שגיאה מתאימות.
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