
 

                                                         

 הצהרת נגישות 

גדרתן להלן( משתמש בשירותי רכיב ההנגשה לאתרי אינטרנט, למשתמשים עם מגבלות בשם  אתר זה )כה

wordpress-accessibility.org. 

מאפשר לאתר להשתמש ברכיבי הנגשה אשר עוזרים לאתר    wordpress-accessibility.orgרכיב ההנגשה של 

, ולקיים את הנדרש בהתייחס לסעיף  W3Cשנערך ע”י הארגון הבינלאומי   AAברמה  WCAG 2.0לעמוד בתקן 

הנך יכול לתאם את   ,wordpress-accessibility.orgהאינטרנט בתקנות הנגישות לשירות, ולפי מגבלות היצרן 

 הגדרות הצפיה באתר כדי לעמוד בצרכים האישיים וכתוצאה מכך לשפר את החוויה המקוונת שלך. 

לדוגמא, אתה יכול להתאים את הגדרות הצבע ולהגדיל את התצוגה באתר.אנו ממליצים שהדפדפנים שלך יהיו  

התכנים יהיו נגישים יותר. חלק מן הדרכים   עדכניים. בדרך כלל דפדפנים חדישים מספקים יותר אופציות תצוגה ולך

 שבהן אנו משיגים נגישות מקוונות מכילה: 

 ניווט האתר באמצעות מקלדת המאפשרת לגולשים לנווט באתר דרך המקלדת. 

)גיליון סגנונות מדורג( בדפדפן  CSS (Cascade Style Sheets)בניית דפי אתר באופן המאפשר לך לנטרל את 

 גודל הטקסט תוך שילוט של הדפדפן במידה והצבעים או פונטים מקשה עליך לקרוא את התכנים. שלך או לשנות את 

יצירת דפי אתר שמאפשרים לאנשים עם מוגבלויות בראייה לנווט את האתר בצורה יעילה על ידי כלי עזר על מנת  

מקובלים על מנת לספק את  עושה שימוש במאפייני נגישות   wordpress-accessibility.orgלקרוא את המצג. רכיב 

הרמה הגבוהה ביותר של נגישות לגולשים באתר זה, הכוללים בין היתר, פונקציות לניווט באמצעות מקלדת ועזרים 

חזותיים הכוללים, ניגוד צבעים גבוה וכלים לצפייה בשחור ולבן, כלים להגדלת פונטים וחסימת אורות מהבהבים, 

 יאת התכנים. וכיו”ב, וכל זאת על מנת להקל על קר

 .העדכנית ביותר NVDA לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים על שימוש בתוכנת 

 .ונדאג לכך בהקדם  במידה ונדרש לכם מסמך המופיע באתר והוא אינו נגיש, אנא פנו אלינו עם קישור למקום 

 ם תפנו אלינו ואנחנו נדאג לתקן בהקד ם במידה ומצאתם רכיב או עמוד שלא נגיש באתר נשמח א 

 

 



 

                                                         

 

 נגישות המקום 

 . אתר ל האם ישנה גישה לאנשים עם מוגבלויות:  האתר בבנייה, כעת אין גישה .1

 , רמת השרון 10כתובת האתר: רח' בועז  .2

  37, בני ברק, קומה 9כתובת משרד המכירות: מגדל הכשרת הישוב, רח'  ז'בוטינסקי  .3

 (37, קומה , בני ברק 9חניית נכים: כן )מגדל הכשרת הישוב, רח'  ז'בוטינסקי  .4

 ( 37, בני ברק, קומה 9דרכי גישה לבניין: כן )מגדל הכשרת הישוב, רח'  ז'בוטינסקי  .5

 שירותים נכים: אין  .6

 (37, בני ברק, קומה 9מעברים רחבים: כן )מגדל הכשרת הישוב, רח'  ז'בוטינסקי  .7

 ( 37ק, קומה , בני בר 9שילוט הכוונה: כן )מגדל הכשרת הישוב, רח'  ז'בוטינסקי  .8

 ( 37, בני ברק, קומה 9מעלית: כן )מגדל הכשרת הישוב, רח'  ז'בוטינסקי  .9

 פרטים של רכז נגישות בארגון 

 .אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח אם תדווחו לנו ואנחנו נדאג לתקן בהקדם 

 שם: לינוי אברהמי 

 03-6123965טלפון: 

 linoy@sufrin.ioאימייל: 


