הצהרת נגישות
רקע כללי
חברתנו "סאל שוקי הון" שואפת לספק חווית שימוש מרבית באתר לכלל הציבור לרבות ציבור אנשים
עם מוגבלויות ,השקענו מאמצים רבים במטרה לאפשר ,להקל ולייעל את השימוש באתר בדגש על צרכי
ציבור זה.
הנגשת האתר בוצעה לרמה  AAלפי תקן ישראלי ( 5568המבוסס על התקן העולמי .)2.0 WCAG

כיצד הנגישות באה לידי ביטוי באתר?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

אפשרות ניווט באמצעות מקלדת בלבד וזיהוי קל של האזור אשר בפוקוס
שינוי ניגודיות צבעים (צבע רקע כהה)
כפתורי עצירה והפעלה של גלריות
הדגשת קישורים (מופעל בעת שינוי ניגודיות צבעים)
שינוי צבע טקסט וצבע רקע עבור לקוי ראיה ועיוורי צבעים (מופעל בעת שינוי ניגודיות צבעים)
תיאור טקסטואלי לתמונות ואייקונים עבור טכנולוגיות מסייעות
הנגשת תפריטים ,טפסים ,היררכיית כותרות ,רכיב טאבים ,חלונות קופצים ועוד
[מפת אתר  /מנגנון חיפוש] עבור גישה קלה ומהירה לדפי האתר השונים
הצהרת נגישות עם הסבר על תאימות ,פערים ואחראי נגישות

התאמת הנגישות נבדקה באמצעי עזר כגון מסכים ומכשירים שונים ,וכללה שימוש טכנולוגיות מסייעות
מסוג קורא מסך )(NVDA, JAWS, VOICE OVER
הערה:
שינוי גודל הגופן מתבצע באמצעות המקלדת,
עבור הגדלת הגופן יש ללחוץ על המקשים ,+ ctrl
עבור הקטנת הגופן יש ללחוץ על המקשים - ctrl

כיצד להשתמש בתוסף הנגישות?
תוסף הנגישות פעיל כל הזמן באתר ואין צורך בפעולה מיוחד כלשהי ע"מ להפעילו,
לחיצה על כפתור שינוי הצבעים בתוסף מבצע שינוי צבע רקע ,שינוי צבע טקסט והדגשת קישורים.
ניווט באמצעות מקלדת ע"י שימוש בכפתור  TABלדילוג לאזורי תוכן שונים.

תאימות דפדפנים ומערכות הפעלה
האתר נבדק בדפדפנים:
כרום ( )google chrome 63.0.3ומוזילה פיירפוקס ( )mozilla firefox 57.0.4בגרסאות האחרונות
שלהם.
האתר נבדק במערכות הפעלה :חלונות  ,7חלונות  ,10אנדרואיד ואייפון.

רכיבים ואזורים לא נגישים
אנו מודעים לעובדה כי ישנם מספר רכיבים באתר אשר אינם נגישים באופן חלקי או מלא ,לצערנו אין
באפשרותנו להנגיש רכיבים ואזורים אלו ואנו עושים מאמצים לאתר חלופות נגישות ,עד אשר נאתר
חלופות אלו ניתן לפנות לאחראי הנגישות אשר פרטיו רשומים בהמשך עמוד זה לקבלת שירות נגיש
עבור אזורים ורכיבים אלו.
להן רשימת הרכיבים והאזורים אשר לא נגישים באתר:
● רכיבי צד ג'  -מפת גוגלfacebook block ,
● סליידר

פרטי אחראי נגישות בחברה
אחראית הנגישות מטעמנו הוא יאיר טהר
yair@salinv.com
03-9104646

הצהרת הנגישות עודכנה לאחרונה בפברואר 2018

הבהרה
לצערנו למרות המאמצים והמשאבים הרבים שהשקענו בהנגשת האתר ייתכן ועדיין חלק מהתכנים
פחות מונגשים ,ולכן אם בכל זאת נתקלתם בפער בהנגשה אשר מפריע ומקשה על גלישה תקינה וקלה
באתר – נשמח לקבל פנייתכם בנושא .עמכם הסליחה מראש.

