
 נגישות  הצהרת
 

 מבוא:
  

הזירה האינטרנטית הנה פלטפורמה לביטוי וייצוג עצמי,היא משמשת אותנו כזירה חברתית 
 ופוליטית.

 אנו רוכשים ומוכרים,עובדים ונחשפים באמצעותה כיום יותר מבעבר. 
 וככזו ישנה מחויבות לאפשר לציבור חווית גלישה מהנה וקלה ככל האפשר. 

  
אנו משקיעים משאבים רבים להפוך אתר זה לנגיש בכדי לאפשר את חווית הגלישה לכלל 

 האוכלוסייה ולאנשים עם מוגבלויות בפרט.
נו הנו כבוד האדם וחירותו,שכן מדובר באבן יסוד בחברה הישראלית כי כולנו המוטו שמוביל אות

 שווי זכויות ושווים במהותנו.
 
 

 ההנגשה:  ברכיב שימוש
  

 המסייע בהנגשת האתר לבעלי מוגבלויות.  enableבאתר זה מוטמע תוסף הנגישות 
  

 בתפריט:  למשתמש מדריך
 התאמת האתר ותגיות האתר עבור מכשירי עזר וטכנולוגיות עבור בעלי מוגבלויות  כפתור .1
 כפתור איפשור ניווט בעזרת מקשי המקלדת בין הקישורים שבאתר  .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(  .5
 כפתור שינוי ניגודיות גבוהה .6
 כפתור שחור צהוב  .7
 כפתור היפוך צבעים  .8
 כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל תגי הכותרות המופיעים באתר .9

 כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל הקישורים המופיעים באתר  .10
 יג את התיאור החלופי של כל התמונות המופיעות באתר במעבר עכברכפתור המצ .11
 כפתור המציג תיאור קבוע של התמונות באתר .12
 כפתור ביטול שימוש בגופן קריא  .13
 כפתור הגדלת גודל הגופנים באתר  .14
 כפתור הקטנת גודל הגופנים באתר  .15
 200%התצוגה לכ־ כפתור הגדלת כל  .16
 70%התצוגה לכ־ כפתור הקטנת כל  .17
 דלת סמן העכבר כפתור הג .18
 כפתור הגדלת סמן העכבר ושינוי צבעו לשחור  .19
 כפתור מצב קריאת האתר .20
 כפתור המציג את הצהרת הנגישות  .21
 כפתור איפוס המבטל את הנגישות  .22
 כפתור שליחת משוב נגישות .23
 כפתור שינוי שפת הסרגל והצהרת הנגישות בהתאם  .24

  



 
 

  האותיות את  עוד להגדיל ותרצ אם אך לנוחיותכם, הגדלות של סוגים 2 יש הנגישות בסרגל
 הבאות:  המקלדת בפונקציות להשתמש  תוכלו

  
 יפתח ויסגור את סרגל הנגישות Escמקש  .1
 + יגדיל את הטקסט באתר Ctrlמקש  .2
 יקטין את הטקסט באתר – Ctrlמקש  .3
 יחזיר את האתר לגדלו המקורי  Ctrl 0מקש  .4
 ( יוריד את האתר כלפי מטה. SPACEמקש רווח ) .5
 לחיצה נוספת תקטין אותו חזרה.   -יגדיל את המסך לגודל מלא  F11מקש  .6

  
 ספק: הסר למען

 
אנו בחברת לבן אדריכלים, מאמינים כי האינטרנט צריך להיות זמין ונגיש לכל אחד, ועושים את מירב  

 המאמצים לספק אתר אינטרנט שנגיש לקהל הרחב ביותר, ללא קשר לנסיבות וליכולת. 

למרות המאמצים הטובים ביותר שלנו לאפשר לכל אחד להתאים את האתר לצרכיו, עדיין עשויים  
פיתרון   להם  חסרים  או  הנגשה  בתהליך  נמצאים  במלואם,  נגישים  שאינם  קטעים  או  דפים  להיות 
מוסיפים,   שלנו,  הנגישות  את  הרף  ללא  משפרים  אנו  ועדיין,  אותם.  להנגיש  כדי  הולם  טכנולוגי 

משפרים את האפשרויות והתכונות שלה ופיתוח ואימוץ טכנולוגיות חדשות. כל זה נועד  מעדכנים ו
 להגיע לרמת הנגישות האופטימלית, בעקבות התקדמות טכנולוגית. 

 וכל זה בשבילך ולמענך וכמובן, בהתאם לדרישות החוק המשתנות. 

 

יונות לשיפור,  אם מצאת תקלה, אם אתה מתקשה להשתמש בהיבט כלשהו באתר או אם יש לך רע
באמצעות הטלפון   אלינו  לפנות  תוכל  ממך.  לשמוע  הפעילות שלנו,   054-6818141נשמח  בשעות 

 או באמצעות העמוד צור קשר.  LVN@BEZEQINT.NETבאמצעות הדוא"ל הבא: 

 

של   לעת  מעת  יושבים  אנו  בהם  המונגשים  המשרדים  מן  באחד  מראש,  פגישה  איתנו  לתאם  ניתן 
 חברת פאוורבול. 

 

 ישה מהנה ופוריה,  אשר נגישה לך תמיד, גל

 גדי וטל דלמן, לבן אדריכלים


