
 הצהרת נגישות

 

 כללי

לשכת ארגוני המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים אנו, ארגוני המהנדסים, ובכלל זאת 

נו שירותי שתהנגרואים חשיבות רבה ב ")ארגוני המהנדסיםהסתדרות המהנדסים בישראל (להלן: "ו בישראל

ולשם כך מושקעים מאמצים ומשאבים רבים גם בהנגשת אתרי האינטרנט השונים  לויות,לציבור אנשים עם מוגב

של ארגוני המהנדסים, באופן שיהיו, ככל הניתן, נגישים, זמינים, נוחים וידידותיים לשימוש גם עבור אנשים עם 

 מוגבלויות שונות. 

 רמת הנגישות

זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות  תקנות שוויוןדין (לרבות בהתאם ל יםעלופ אתרי ארגוני המהנדסים

"קווים מנחים לנגישות תכנים  - 5568הנחיות הנגישות בתקן הישראלי ) ו2013-תשע"ג ,נגישות לשירות)

קווים המנחים של הארגון הבינלאומי עומד בהמלצות והתקן ישראלי זה לידיעתך,  .AAשל רמה ב באינטרנט"

  , כפי שנקבעו במסמך:העוסק בתקינה ברשת

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0    

 אמצעי הנגישות באתר

 :יםאתרהחלק מהפעולות שבוצעו במסגרת הנגשת פירוט של אמצעי הנגישות באתרים ולהלן 

          ית ביותר.נפוצים, בגרסתם העדכנההאתר נתמך ע"י הדפדפנים  - תקינה 

 מבנה האתר מושתת על ניווט נוח וברור ותפריטים הבנויים באמצעות רשימות המאפשרים  - מבנה האתר

 .התמצאות קלה, פשוטה ומהירה באתר

          גולשים המתקשים בראייה ומעוניינים להגדיל את התצוגה באתר יכולים לעשות   - הגדלת התצוגה באתר

" ו "+" (קונטרול ופלוס). כל לחיצה על צמד המקשים האלו "Ctrl המקשיםזאת ע"י לחיצה בו זמנית על 

" -" ו ""Ctrl . כדי להקטין את התצוגה יש ללחוץ בו זמנית על המקשים10%-תגדיל את התצוגה ב

 (קונטרול ומינוס). 

          עות גולשים המתקשים בהפעלת עכבר יכולים לגלוש באתר באמצ - הפעלת האתר באמצעות מקלדת

תעביר בין הקישורים השונים בעמוד. לחיצה  Tab מקלדת. לחיצה חוזרת ונשנית על המקש

 תפעיל את הקישור המסומן. Enter על

          כגון אתר זה הינו אתר נגיש המותאם לצפייה גם לאנשים עם מוגבלות  - תמיכה בטכנולוגיות מסייעות)

ומאפשר תמיכה בתוכנת קריאת מסך. גולשים עיוורים או כבדי ראייה המשתמשים בתוכנת קורא מסך) 

 . NVDAבתוכנת קרא מסך  יםנבדק יםהאתר ים,כדי לוודא את נגישות תוכן האתר

 באתר קיים "כפתור" או אייקון (המלווה את כל עמודי האתר) ומאפשר מגוון  – תפריט נגישות

 ודיים השולטים על מגוון פונקציות נגישות, ובהם: "כפתורים" ייע

 צבעים על בסיס רקע כהה ובהירשינוי ניגודיות  -

 מונוכרום -

 הדגשת קישורים -

 חסימת אנימציה -

https://www.w3.org/TR/WCAG20/


 שינוי לפונט קריא יותר -

 איפוס הגדרות נגישות -

 הצהרת נגישות -

 סייגים לנגישות

 את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים.  יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש

. הנגשת המסמכים יםבעיצומו של תהליך הנגשת מסמכי האתר יםנמצא אתרי ארגוני המהנדסיםיש להדגיש כי 

הניתנים ע"י המחוקק. במידה ונתקלתם בקובץ שאינו נגיש,  יםבכפוף לפטורו דיןמתבצעת בהתאם לדרישות ה

 .לפורמט מונגש, אנא פנו אל רכז/ת הנגישות ונעבירו בהקדם בגרסה נגישהוהנכם זקוקים 

 ,כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה יםאנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר

  .כולל אנשים עם מוגבלויות

י אינטרנט חיצוניים המופעלים לאתר (links)לתשומת ליבך, כי אתרי ארגוני המהנדסים יכולים לכלול קישורים 

ע"י צדדים שלישיים. לארגוני המהנדסים אין שליטה על אתרים חיצוניים אלו, אשר הנגשתם הינה באחריות 

 בעלי ומפעילי אתרים חיצוניים אלו.

 רכז/ת נגישות

 ת/רכזאלינו באמצעות נשמח אם תפנו האתרים מיוחד בנושא נגישות או קושי במידה ונתקלתם/ן בצורך 

 : באחת מהדרכים הבאות, נגישותה

  :ם ארמןרותשם הרכז 

  :03-5205827טלפון 

  :03-5272496פקס 

 אר אלקטרוני: ודrotem@aeai.org.il 

 תאריך עדכון 

 7.12.2017: הנגישות עודכנה ביום הצהרת


