הצהרת נגישות
ברוכים הבאים לאתר עו"ד רונית טלאור – משרד עורכי דין ליזמות אימפקט וטכנולוגיה ( www.ronittalor.co.ilלהלן" :החברה"
ו/או "האתר").
אנו מחויבים למתן שוויון הזדמנויות לאנשים עם צרכים מיוחדים .ולפיכך עיצבנו ותכננו את האתר שלנו לעמוד בהנחיות
הנגישות הבינלאומיות של ה World Wide Web Consortium -ברמהAA.

הסדרי נגישות
דרכי ההתקשרות איתנו באמצעות –מייל ,וטלפון ,המשרד ממוקם במבנה נגיש.
הערות והצעות לשיפור נושא הנגישות באתר .וכמובן אם מצאתם אזורים לא תקינים או שאינם עונים על דרישות הנגישות אנא
פנו אלינו אלOffice@RonitTalor.co.il -

עמידה בתקנים
.1
.2
.3
.4
.5

כל העמודים באתר זה כתובים בקוד תקין  .HTML5כתיבה בקוד תקין מבטיחה עבודה תקינה של טכנולוגיות
מסייעות בהם משתמשים אנשים עם מוגבלות (כגון קוראי-מסך לשימושם של עיוורים).
האתר עוצב בצבעים ניגודיים המאפשרים שימוש מיטבי לכבדי ראייה ועוורי צבעים.
התוכן באתר סמנטי .מכיל כותרות ,טבלאות מידע ,רשימות ,פסקאות ,קישורים תקניים ,פקדים לטפסים
ותיאורי תמונות אם הן בעלות משמעות.
באתר ישנם אזורי תוכן מאתרים אחרים .אזורים אלה מוגדרים באמצעות כותרת  .titleנגישותם ,עם זאת,
תלויה באתר המתארח .למשל – פייסבוק באזור הצד בעמודי התוכן .ועל כן איננו אחראים לנגישות זו.
הטפסים באתר נגישים לקוראי מסך ומשתמשי מקלדת.

התצוגה באתר
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אפשר לשנות את גודל הטקסטים באתר באמצעות שימוש במקלדת  CTRL +או בשימוש בתפריט.
הגדלת הטקסט ב 200%-תציג את האתר כפי שמוצג במכשירי מובייל – זאת לשם תצוגה מיטבית של התוכן.
הרזולוציה המינימלית המומלצת לצפייה באתר היא רוחב  980פיקסלים .יצוין כי גם ברזולוציה נמוכה מזו
האתר ניתן לצפייה.
האתר מותאם לצפייה במכשירים ניידים (רספונסיבי)
הפונטים באתר הנם סן-סריפיים – ) (sans serifsכלומר אינם מכילים קצוות המפריעים לרצף הקריאה.
ניתן לגלוש באתר ללא  CSSולקבל תוצאה ראויה.
קרוסלות המידע הדינמיות ניתנות לעצירה והפעלה באמצעות מקלדת  /עכבר.
אם אתם רוצים לבצע שינויים אחרים בגודל הטקסטים ובצבעים באתר ,תוכלו לעשות זאת באמצעות
הדפדפן.
אתם מוזמנים לפעול על פי ההנחיות לשינוי צבעים וגופנים בדפדפן  .שינויים אלה ישפיעו על כל האתרים
שבהם תצפו באמצעות הדפדפן שלכם .ייתכן שחלק מהאתרים לא יגיבו לשינויים משום שהם אינם נגישים.

כיצד להפעיל את האתר באמצעות מקלדת
לחיצה חוזרת ונשנית על המקש  Tabתעביר אתכם בין הקישורים השונים בעמוד .לחיצה על  Enterתפעיל את הקישור .שימו
לב ,לחיצה על  Tabתעביר אתכם לקישור הבא ולחיצה על  Shift + Tabתחזיר אתכם לקישור הקודם.
בנוסף לכך ,האתר מאפשר שימוש במקשי קיצור המאפשרים לכם להגיע במהירות לעמודים או לאזורים חשובים באתר.
הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן בו אתם משתמשים:
•

ב -Internet Explorer,וב -Chromeובגרסאות ישנות של  Firefox:לחצו על מקש  Altועל מקש המספר או
האות על-פי הרשימה .לדוגמה ,אם תרצו להגיע לעמוד הבית ,לחצוAlt+1.

•
•

ב -Firefox 3ומעלה :לחצו על המקשים  Alt + Shift +המספר או האות על פי הרשימה .לדוגמא לחצו על
Alt+shift+1כדי להגיע לעמוד הבית.
לפניכם רשימת מקשי קיצור הפעילים באתר "נגיש":
 oמקש קיצור  2משמש עבור תוכן העמוד
 oמקש קיצור  1משמש עבור עמוד הבית
 oמקש קיצור  5משמש עבור תפריט נושאים
 oמקש קיצור  0משמש להצהרת נגישות

כיצד לגלוש באתר באמצעות קורא-מסך
מידע זה מיועד לגולשים עיוורים או כבדי-ראייה המשתמשים בתוכנת קורא-מסך .באתר מצוינים  Landmarksלסימון אזורי תוכן
עיקריים באתר וכן נעשה שימוש ב -ARIAלעזרה ביישומים מורכבים כגון קרוסלת מידע בדפים ראשיים ,תפריט נפתח , modal
להצגת תמונות ,אקורדיון תוכן וטאבים.
מבנה כל העמודים באתר זהה והוא כולל את היחידות הבאות:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קישורים לקיצורי מקלדת
תפריט עילי ראשון – מידע אודות האתר
חיפוש
חיפוש שמות מתחם
תפריט ראשי – מכיל קישורים עיקריים לעמודי לובי ולנושאים ראשיים
כותרת העמוד וכותרת משנה
Breadcrumbs
תוכן העמוד
אזור תוכן משלים בחלק מן העמודים
תפריט תחתי
יצירת קשר
הצהרות פרטיות ותנאי שימוש

כל התפריטים בנויים באמצעות רשימות כדי לאפשר התמצאות נוחה.
כל האזורים בעמודי האתר מוגדרים באמצעות כותרות ו Landmarks-כאמור.

סרטונים
•
•

בחלק מן הסרטונים הוספנו בכתוביות ,אך לא בכולם .אנו עובדים כדי להוסיף כתוביות לתוכן הנשמע באתר.
הסרטונים מוצגים בפורמט  HTML5להקלת השימוש במקלדת.

למידע נוסף על הנגשת אתרי אינטרנט:
www.nagish.org.il
המלצות הנגשת תכני אתר אינטרנט -תקינה בינלאומית:
https://www.isoc.org.il/files/w3c-wai/guidelines.html
למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים ,באתר ,ייתכן ויתגלו חלקים או יכולות באתר שטרם הונגשו .אנו ממשיכים במאמצים
לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר
שימוש באתר לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם מוגבלויות .אם מצאתם אזורים לא תקינים או שאינם עונים על דרישות
הנגישות אנא פנו אלינו אלOffice@RonitTalor.co.il -

