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 הצהרת נגישות 

 

עבור  אנו מאמינים   כלי  הוא  המשפטי  הידע  ה כי  זכויותיהםכלל  על  לעמוד  פועלים    אזרחים  ואנו 
 .  לבעלי מוגבלויותגם הנגשת האתר ל

 :מידע על נגישות האתר

תקנות שוויון   אתר המשרד פועל כמיטב יכולתו על מנת לעמוד בדרישות החקיקה ותקנות הנגישות 
 2013-זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג

 :הפעולות שננקטו לשם כך כוללות 

 .כתיבת תכנים בשפה פשוטה וברורה, עם חלוקה ברורה לרמות תוכן ונושאים שונים – תוכן •
 .בתמונות באתר הוגדר טקסט חלופי  – תמונות •
  Relwaysסוג באתר נעשה שימוש בגופנים מ – גופנים •
ב  באתר מותקן סרגל נגישות, המאפשר ללקויי ראייה לצפות בתכני האתר בעיצו – סרגל נגישות •

 .התואם את לקותם

 :אפשרויות סרגל הנגישות

 .שליטה על גודל הטקסט (הגדלה והקטנה)  •
 .התאמת תצוגה לעיוורי צבעים  •
 .הדגשת הקישורים •
 .ביטול אפשרויות עיצוב •

 סייג לנגישות

על אף שמושקעים מאמצים להנגיש את דפי האתר, ייתכן ויתגלו בו חלקים שלא הונגשו עקב מגבלות  
 .גרסה או טעויות אנושטכניות, עדכוני 

ההנגשה בהם תלויה  .בעמודי האתר קיימים רכיבי הצגת וידיאו והצגת ניווט ומפות  :החרגות ידועות
 .בספקים שירותים אלו ולכן לא ניתן היה לבצע עבורם פעולות הנגשה. עמכם הסליחה

 דרכי פנייה לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות

שליחת ע"י  נו מזמינים אתכם לפנות אלינו על מנת שנטפל בכך  אם נתקלתם בבעיית הנגשה באתר א
 @combennykalifioffice. דוא"ל לכתובת 

 :על מנת שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר צרפו בבקשה פרטים מלאים ככל שניתן

 ?מה הבעיה בה נתקלתם  •
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 ?מה הפעולה אותה ניסיתם לבצע •
 ?באיזה עמוד גלשתם  •
 ?באיזה דפדפן גלשתם •

 .אנו נשוב אליכם לאחר הטיפול בבעיה עם פרטים על טיפולה

 מידע אודות הסדרי נגישות במשרדנו

 ., בתל אביב3ברחוב דניאל פריש במגדל  15בקומה  משרדנו נמצא

 .בבניין יש מעלית והמשרד נגיש לבעלי מוגבלויות. במגדל יש חניות ומסומנות בו חניות נכים 
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