
  לימור זיו עדן אדריכלות ועיצוב פנים הצהרת הנגישות של אתר  

  

  על פי תיקון לתקנות העוסקות בנגישות האינטרנט אתר זה פטור מחובת נגישות. 

  

להנגשת אתרי   5568, ת.י. 35בנייתו. האתר מונגש לחלוטין בהתאם לתקנה ו האתר הושקע זמן ומאמץ רב בהנגשת 
. דף זה יפרט על הכלים והשיטות בהן בוצע שימוש להנגשת האתר וכן  AA. נבחרה הנגשה בתקן Wcag 2.0אינטרנט ו 

  הסבר כיצד לפנות אם יש צורך בתיקון תקלה או שיפור הנגישות. 

  האתר הונגש באופן הבא:  

  תר לכל סוגי הדפדפנים המודרניים (כלומר כולם חוץ מאינטרנט אקספלורר). . התאמת הא1

  מובייל, טבלטים ודסקטופים.  –. התאמת האתר לכל סוגי הפלטפורמות 2

  . התאמת האתר מבחינת שימוש במקלדת בלבד. 3

  . התאמת האתר לאנשים עם לקות ראיה חלקית או מלאה.4

  קות שמיעתית חלקית או מלאה. . התאמת האתר והתכנים באתר לאנשים עם ל 5

  

  על מנת להנגיש את האתר ותכניו, נעשו השינויים הבאים: 

  . שינויים ובדיקות באתר על מנת שיתאים לכל הדפדפנים ולכל הפלטפורמות (רספונסיביות). 1

עם  באופן שלא יסתור את פעולות המקלדת הטבעיות ווידוא שניתן להגיע לכל חלקי האתר   access keys. הוספת 2
  מקלדת בלבד. 

בטפסים   label. בדיקת ניגודיות בצבעים, הוספת טקסט הסבר לכל תמונה באתר כולל במדריכים השונים, הוספת 3
  שונים. 

  מכיל.  ו שהווידא. הוספת כתוביות במדריכי הוידאו השונים או הסבר טקסטואלי של מה 4

  

  הכלים בהם בוצע שימוש לבדיקת הנגישות הם:  

  . W3C-מו כפי שמפורט באתר ה. תקן הנגישות עצ1

  . קריטריוני הבדיקה כפי שמופיעים באתר הנגישות הישראלי . 2

  . סריקה ידנית של קוד המקור של האתר. 3

  . WCAG2לבדיקת הניגודיות באתר, לבדיקת מבנה האתר ולסריקה כללית לפי תקן  -  WAVE-. שימוש ב 4

  ר וחלקיו השונים. לקבלת ולידציה סופית של האת  AC Checker. שימוש בכלי 5

  לבדיקה ידנית של הנקודות השונות.   Evaluera. שימוש בכלי 6

  

  הינו אתר עם מאמרים ותכנים וייתכן שפספסנו משהו.  פנים לימור זיו עדן אדריכלות ועיצוב שאתר יש לציין   

  . limorziveden@gmail.comבמידה ויש בעיות נגישות, נשמח מאוד אם תועבר אלינו פניה באמצעות המייל: 

 


