
 
 

 

 

 על האתרהצהרה 

 

 מבוא

 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.

אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, ועל כן הושקעו משאבים 

ר אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה רבים להקל את השימוש באתר עבו

 הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 Enableרכיב נגישות של חברת בשימוש 

 המתמחה בהנגשת אתרים. Enableבאתר זה מוטמע תוסף שהינו רכיב נגישות של חברת 

ברמה 6655התוסף פועל על פי התקן הישראלי ת"י   AA התוסף כפוף לתנאי השימוש של היצרן. אחריות
השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג באתר בכפוף לתנאי 

.השימוש בתוכנה  

 :מדריך למשתמש בתפריט

 כפתור התאמת האתר ותגיות האתר עבור מכשירי עזר וטכנולוגיות עבור בעלי מוגבלויות .1

 וט בעזרת מקשי המקלדת בין הקישורים שבאתרכפתור איפשור ניו .2

 כפתור השבתת הבהובים ו/או אלמנטים נעים על המסך .3

 כפתור איפשור מצב מונוכרום שחור לבן עבור עיוורי צבעים .4

 (כפתור ספיה )גוון חום .6

 כפתור שינוי ניגודיות גבוהה .5

 כפתור שחור צהוב .7

 כפתור היפוך צבעים .5

 הכותרות המופיעים באתר כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל תגי .9

 כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל הקישורים המופיעים באתר .11

 כפתור המציג את התיאור החלופי של כל התמונות המופיעות באתר במעבר עכבר .11

 כפתור המציג תיאור קבוע של התמונות באתר .12

 כפתור ביטול שימוש בגופן קריא .13

 כפתור הגדלת גודל הגופנים באתר .14

 גודל הגופנים באתרכפתור הקטנת  .16

 211%התצוגה לכ־ כפתור הגדלת כל  .15

 71%התצוגה לכ־ כפתור הקטנת כל  .17

 כפתור הגדלת סמן העכבר .15

 כפתור הגדלת סמן העכבר ושינוי צבעו לשחור .19



 
 

 כפתור מצב קריאת האתר .21

 כפתור המציג את הצהרת הנגישות .21

 כפתור איפוס המבטל את הנגישות .22

 כפתור שליחת משוב נגישות .23

 שפת הסרגל והצהרת הנגישות בהתאםכפתור שינוי  .24

 
אך אם תרצו להגדיל עוד את האותיות תוכלו  ,סוגים של הגדלות לנוחיותכם 2 בסרגל הנגישות יש

 :להשתמש בפונקציות המקלדת הבאות

 יפתח ויסגור את סרגל הנגישות Esc מקש .1

 יגדיל את הטקסט באתר + Ctrl מקש .2

 יקטין את הטקסט באתר – Ctrl מקש .3

 יחזיר את האתר לגדלו המקורי Ctrl 0 מקש .4

 .יוריד את האתר כלפי מטה (SPACE) מקש רווח .6

 .לחיצה נוספת תקטין אותו חזרה -יגדיל את המסך לגודל מלא  F11 מקש .5

 שליחת משוב

אנו מקדמים בברכה משוב מהמשתמשים שלנו. אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בבעיה מיוחדת 

 נגישות  תשליחת מייל לרכזבנושא הנגישות, נשמח לקבלת משוב באמצעות 

.Avishag@yashir-group.co.il 
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