
 הנגשת האתר לאנשים עם מוגבלויות  -הצהרת נגישות 
 2023עדכון אחרון: ינואר 

 
״) החברה״ או ״האתר(״ hArtandabout.art מנהלת אתר בכתובת  516058047ארט אנד אבאוט בע״מ ח.פ. 

לאפשר מייחסת חשיבות רבה להתאמת אתר האינטרנט שלה לגולשים עם מוגבלויות, מתוך תפיסת עולם לפיה יש 

לכל בני האדם הזדמנות שווה ונגישות לשירות ולמידע ברשת האינטרנט, ובכך לאפשר חווית גלישה טובה ונוחה  

 יותר. 

 כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה, לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש  

 להמתין לטעינת הדף. 

 שות האתרמידע על נגי

 להלן חלק מהפעולות שבוצעו במסגרת הנגשת האתר: 

 האתר מותאם לצפייה בסוגי דפדפן כרום; ●

 האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי;  ●

 הקישורים באתר ברורים ומכילים הסבר לאן הם מקשרים;  ●

באופן סמנטי באמצעות כותרות, פסקאות, תכני האתר כתובים בשפה פשוטה וברורה ומאורגנים היטב  ●

 רשימות וכיוצא בזה; 

 יחסי ניגודיות בין טקסט לבין רקע הטקסט; ●

 מבנה קבוע ואחיד לכלל תתי האתרים והדפים באתר;  ●

 וגלגלת העכבר; CTRLשינוי גודל הגופן באתר על ידי שימוש במקש  ●

 התאמת האתר לסביבות עבודה ברזולוציות שונות. ●

 אפשרות לניווט ע״י מקלדת.מתן  ●

 עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים.  ●

 התאמת אתר לעיוורי צבעים.  ●

 הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן. ●

 הדגשת כותרות באתר.  ●

 הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות. ●

 הבהרה

תר נגיש עבור כל אנו רואים בהנגשת האתר חשיבות עליונה, ועל כן אנו עושים מאמצים כדי לאפשר גלישה בא

דפי האתר ולעמוד בהוראות הדין. חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים  

באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות 



יבור, לרבות אנשים עם מוגבלויות, ובהתאם  האתר, וזאת לאור הרצון שלנו לאפשר שימוש באתר לכלל הצ

 לדרישות החקיקה.

 דרכי פנייה לבקשות והצעות לשיפור בנושא נגישות 

והצעות לשיפור בנושא הנגשת האתר. ככל שתתקלו בדפי אתר ו/או כל חלק מהם אשר אינם  נשמח לקבל פניות

א עבורך פתרון מתאים ולטפל בתקלה מונגשים כדין אנא פנו באחד מהאמצעים הבאים ואנו נעשה כל מאמץ למצו

 בהקדם: 

 050-6673603טלפון:  
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