
הצהרת נגישות לאתר האינטרנט של חברת תיווך שלי 

 בע"מ 

 באתר אינטרנט זה תוכלו לקבל מידע אודות חברת תיווך שלי בע"מ , והפרויקטים שלה.

מטרתנו בהנגשת האתר היא יצירת שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לאנשים עם לקויות 
 בעת גלישה ברשת האינטרנטמגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיות מסייעות שונות 

 התאמות הנגישות באתר האינטרנט

( 5568י ”באתר אינטרנט זה בוצעו התאמות נגישות בהתאם להמלצות התקן הישראלי )ת
שפורסם באמצעות  WCAG2.0בשילוב המלצות מסמך  AAולנגישות תכנים באינטרנט ברמת 

 העוסק בתקינה ברשת האינטרנט W3Cהארגון הבינלאומי. 

ת שבוצעו באתר נבדקו באמצעות הדפדפנים הנפוצים ביותר: גוגל כרום ואינטרנט ההתאמו
אקספלורר. לשם קבלת חווית גלישה נעימה ומיטבית עם תוכנה להקראת מסך אנו ממליצים 

 בגרסה העדכנית ביותר NVDAלהשתמש בתוכנת. 

 :לצורך הנגשת האתר לאנשים עם מוגבלות בוצעו מספר פעולות, בניהן

י חזותי בולט וברור בעת ריחוף מעל האלמנטים הקליקבילים )הלחיצים( * שינו  ●
 המופיעים באתר, לדוגמה: התפריט העליון, תמונות לחיצות, קישורים וכפתורים.

 התאמת האתר לניווט קל ונוח באמצעות המקלדת*    ●

שימוש מסגרת ברורה ובולטת בעת קבלת פוקוס כאשר המשתמש מנווט באמצעות  ●
 המקלדת

 ש בניגודיות חזותית מתאימה בין צבע הטקסט לצבע הרקע.שימו ●

 הוספת מנגנון חיפוש להתמצאות טובה יותר בכל עמודי האתר. ●

 .TABמתן אפשרות מהירה למעבר לתוכן המרכזי בעמוד בעת לחיצה על המקש  ●

שימוש בתוסף נגישות המכיל מגוון רחב של אפשרויות לצורך התאמת הנראות  ●
 לצרכיי המשתמש.והשימוש באתר בהתאם 

 התאמות שבוצעו באתר לגולשים המשתמשים בתוכנה להקראת מסך:

לצורך התאמת המידע המופיע באתר האינטרנט לאנשים  Aria Labelשימוש בפקודת  ●
 המסתייעים באמצעות תוכנה להקראת מסך.

 שימוש בכותרות מתאימות ותיוגן בהתאם למידע המופיע בהן ולמבנה העמוד. ●

 מתאימים וברורים לכל השדות המופיעים במסגרת טופס יצירת קשר.הוספת לייבלים  ●

 שימוש בשפה פשוטה ובהירה בכל עמודי האתר. ●

 שימוש ברכיב ההנגשה )תוסף נגישות(



במסגרת תהליך הנגשת האתר הוטמע תוסף שהינו רכיב נגישות המאפשר שימוש נוח ושיפור 
 חווית המשתמש באתר והתאמתו לאנשים עם מוגבלות.

ישה באתר בעזרת שימוש בתוסף הנגישות מומלצת באמצעות דפדפן גוגל כרום בגרסתו הגל
העדכנית ביותר. בעת שימוש בדפדפנים אחרים שאינם מעודכנים יתכנו בעיות התאמה בין 

 הפעולה הנדרשת לביצוע השינוי בפועל במסגרת האתר.

 מדריך למשתמש ברכיב ההנגשה )תוסף הנגישות( המותקן באתר:

( במקלדת ניתן לעבור לתוכן המרכזי באתר וכך לדלג TABחיצה אחת על כפתור הטאב )בעת ל
 על התפריט העליון בהתאם לרצון המשתמש.

 ( במקלדת נפתח תפריט הנגישות של התוסף.TABלאחר שתי לחיצות על כפתור הטאב )

 תפריט הנגישות כולל את ההתאמות הבאות לפי הסדר הבא:

 המופיע באתר כפתור להגדלת גודל הטקסט .1
 כפתור להקטנת גודל הטקסט המופיע באתר. .2
 שינוי צבעי האתר לגווני אפור. .3
 שימוש בניגודיות צבעים גבוה בכל חלקי האתר. .4
 שימוש בניגודיות צבעים נמוכה בכל חלקי האתר. .5
 שימוש ברקע בהיר במסגרת האתר. .6
 הדגשת כל הקישורים. .7
 ר.החלפת הפונט )גופן( האתר לפונט קריא ונגיש יות .8
 כפתור לאיפוס כל ההתאמות שבוצעו באמצעות התוסף. .9

 

 :תיווך שלי בע"מהסדרי נגישות למשרד המכירות של חברת 

 משרד המכירות של החברה נמצא באתרי בניה שונים, יש לתאם פגישה.

 

 המשרד  הראשי מונגש

 המעלית נגישה

 המדרגות בעלות מאחז יד נגיש

 



 

מוגבלות צריכה להיות היכולת להשתמש ולרכוש את בחברת //// מאמינים כי לאדם עם 
 השירותים המוצעים באתר האינטרנט בצורה שווה, מהנה וחווייתית

באתר זה בוצעו שינויים והתאמות מיוחדות באמצעות הטכנולוגיה העדכנית והמתאימה ביותר 
 לצרכי לקוחותינו והגולשים באתר.

סוימים שאינם מונגשים בצורה מלאה או עם זאת חשוב לציין כי ייתכן וימצאו אלמנטים מ
 נמצאים בתהליכי הנגשה לאנשים עם מוגבלות.

נתקלתם ברכיב שאינו נגיש באתר? פנו אלינו ואנו מבטיחים לבדוק לשפר אותו בהקדם 
האפשרי וכמובן להעניק לכם את השירות הטוב ביותר בצורה מהירה, אישית ובהתאם לשביעות 

 רצונכם.

 פניות בנושא נגישות
לבירורים נוספים, שאלות או בקשות מיוחדות בנושא נגישות האתר ונגישות משרדי המכירות 

 ניתן ליצור קשר עם רכזת הנגישות של החברה באמצעים הבאים:

 : תיווך שלי בע"מ שם

  shellylevine2000@yahoo.comדואר אלקטרוני:

 

 025662499 :טלפון במשרד

 
 18.08.22הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 
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