
 

 

 

 

 הצהרת נגישות  

תקוה בע"מ רואה חשיבות עליונה במתן שירות שוויוני  - החברה לפתוח פתח

לכולם. מאמצים ומשאבים רבים הושקעו בהנגשת אתר האינטרנט, על מנת  

מתקדמות המאפשרות :   לאפשר גלישה בנוחות ובקלות תוך שימוש בטכנולגיות

כפתורי הגדלה/הקטנה של הטקסט, תמיכה בתפעול באמצעות המקלדת ועוד,  

דרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות  בהתאם ל

   .2013לשירות(, התשע”ג 

 AA.( ברמה 5568האתר נבנה בהתאם להוראות הנגישות בתקן הישראלי )ת"י 

 

 הנגישות באתר: אמצעי   להלן  

   .הגדלת מלל באמצעות תפריט הנגישות •

הצגת עמודים בניגודיות גבוהה וצבעי נגטיב )טקסט בהיר על רקע כהה(   •

   .באמצעות תפריט הנגישות

 המשמש גולשים עיוורים. , קורא מסךבאפשרות לשימוש  •

 (Enter-, חיצים וTABניווט באתר ללא שימוש בעכבר )באמצעות מקש  •

 .  התאמה לכל סוגי הדפדפנים הנפוצים )כרום, אקספלורר, ספארי(  •

 . התאמה למכשירים ניידים •

 . הימנעות משימוש במרכיבים כגון הבהובים ותכנים בתנועה מהירה •

כותרות  תכני האתר כתובים בשפה פשוטה ומאורגנים היטב באמצעות  •

 ורשימות. 

 הקישורים באתר ברורים ומכילים הסבר לאן הם מובילים.  •

 

 סייגים לנגישות     

יתכן שעמודים או תכנים מסוימים באתר  ,  היות והאתר מתעדכן באופן תדיר  

, תקן  5568לא יימצאו מתאימים במלואם להנחיות התקן הישראלי לנגישות 

- של גוף התקינה הבין Web Content Accessibility Guidelines 2.0  -המפנה ל

 עקב טעויות הנובעות מתום לב.   W3C World Wide Web Consortiumאומי ל

ה ניתן ואף רצוי לפנות ל"רכז הנגישות" כמוגדר בכל בעיה או תקללפיכך,  

 בהמשך.

 

 הבהרה 

במידה  . כל דפי האתרבאנו משקיעים מאמצים רבים לאפשר גלישה נגישה 

ומצאתם דף שאינו נגיש, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נדאג לטפל בנושא  

 במהירות האפשרית. 

 



 

 

 

 

 לנוחיותכם הנחיות הנגישות  

 : 2.0להלן הנחיות הנגשת אתרי אינטרנט 

    wai/guidelines.html-http://www.isoc.org.il/w3cבעברית: 

    WCAG20-http://www.w3.org/TR/2008/REC-/20081211באנגלית: 

 

 בחברה  נגישותההסדרי 

ישנה כניסה   ,, פתח תקווה( 47)הסיבים  החברה לפיתוח פתח תקווהבמשרדי 

שילוט  נגישה עם רמפה לנכים בקומת הקרקע, כולל שירותי נכים עם 

 לשירותים. 

, פתח תקווה(, ישנן חניות  12באצטדיון "שלמה ביטוח" )דרך שלמה שלמצר 

 נכים, מקומות ישיבה מיוחדים עבור בעלי מוגבלויות וכן שירותי נכים.  

נכים פטורים מתשלום במקומות המסומנים   -בחניון היקב ובחניון היכל התרבות

 לבד( החניה חינם.לנכים בלבד, כאשר לנכים על כסאות גלגלים )ב

כמו כן ישנה מעלית שמסייעת לנכה להגיע לכל קומות המבנה בכלל ופרט  
 לחברה שלנו.

 לכל שאלה או בירור ניתן לפנות לרכז הנגישות. 

   

     

 

 דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור 

 אינג' מאיר בן שושן

 מנהל אגף מבני ציבור 

9782100-03 

meir@ptcom.co.il 
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