הצהרת נגישות לאתר האינטרנט של חוף קלי"ה
כיום ,אתרי האינטרנט מהווים פלטפורמה עיקרית וחשובה שמטרתה פרסום והפצת
מידע של העסק והשירותים המוצעים בו.
באמצעות אתר האינטרנט זה אנו מספקים מידע רב אודות חוף קלי"ה הממוקם בחלקו
הצפוני של ים המלח ,מידע על המתחמים והמסעדה הקיימת בחוף ,גלריית תמונות
מאירועים שבוצעו בחוף ועוד.
מטרתנו בהנגשת המידע באתר האינטרנט היא יצירת שוויון הזדמנויות במרחב
האינטרנטי לאנשים עם לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיות מסייעות שונות
בעת גלישה ברשת האינטרנט.

התאמות הנגישות באתר האינטרנט
באתר האינטרנט זה בוצעו התאמות נגישות בהתאם להמלצות התקן הישראלי )ת"י
 (5568ולנגישות תכנים באינטרנט ברמת  AAבשילוב המלצות מסמך WCAG2.0
שפורסם באמצעות ארגון הבינלאומי  W3Cהעוסק בתקינה ברשת האינטרנט.
ההתאמות שבוצעו באתר נבדקו באמצעות הדפדפנים הנפוצים ביותר :גוגל כרום
ואינטרנט אקספלורר .לשם קבלת חווית גלישה נעימה ומיטבית עם תוכנה להקראת מסך

אנו ממליצים להשתמש בתוכנת  NVDAבגרסה העדכנית ביותר.

לצורך התאמת האתר לאנשים עם מוגבלות בוצעו מספר רב של פעולות ,בניהן:
•

שימוש בתוכן הכתוב בצורה פשוטה וברורה בכל עמודי האתר.

•

שימוש בפוקוס ברור הנראה לעין בעת ניווט באמצעות המקלדת.

•

שימוש בשינוי חזותי ברור בעת ריחוף מעל התפריט העליון באתר.

•

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

•

אפשרות למעבר מהיר למרכז התוכן המופיע בעמוד .ניתן להשתמש באפשרות זו
בעת לחיצה על המקש  TABבעת כניסה/טעינת עמוד חדש באתר.

התאמות שבוצעו באתר לגולשים המשתמשים בתוכנה להקראת מסך:
•

הוספת כותרות עמוד פשוטות וברורות למשתמש לצורך המחשת המידע בצורה
הקלה ביותר.

•

שימוש בכותרות במסגרת העמודים הקיימים באתר.

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.
הגלישה באתר בעזרת שימוש בתוסף הנגישות מומלצת באמצעות דפדפן גוגל כרום
בגרסתו 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:
בעת לחיצה אחת על כפתור הטאב ) (TABבמקלדת ניתן לעבור לתוכן המרכזי באתר וכך
לדלג על התפריט העליון בהתאם לרצון המשתמש.
לאחר שתי לחיצות על כפתור הטאב ) (TABבמקלדת נפתח תפריט הנגישות של התוסף.

תפריט הנגישות כולל את ההתאמות הבאות לפי הסדר הבא:
 .1כפתור להגדלת גודל הטקסט המופיע באתר
 .2כפתור להקטנת גודל הטקסט המופיע באתר.
 .3שינוי צבעי האתר לגווני אפור.
 .4שימוש בניגודיות צבעים גבוה בכל חלקי האתר.
 .5שימוש בניגודיות צבעים נמוכה בכל חלקי האתר.

 .6שימוש ברקע בהיר במסגרת האתר.
 .7הדגשת כל הקישורים.
 .8החלפת הפונט )גופן( האתר לפונט קריא ונגיש יותר.
 .9כפתור לאיפוס כל ההתאמות שבוצעו באמצעות התוסף.
הצהרת הנגישות לאתר האינטרנט של חוף קלי"ה הוכנה בסיוע משרד מורשה נגישות
לימור גרייזמן וצוות  WEB-Aהנגשת אתרים ואפליקציות.

הסדרי נגישות לחוף קלי"ה
להלן הסדרי הנגישות לחוף קלי"ה הממוקם בצפון ים המלח ,מועצה אזורית מגילות:
•

בחניית החוף קיימות חניות נגישות.

•

בחוף קיימים תאי שירותים נגישים.

בזמן הקרוב אנו נבצע הנגשה לכל החוף אשר תכלול :קופה נגישה ,חניות נגישות,
מסעדה ,בר עליון ותחתון ,מקלחות/מלתחות ,סידור מחודש של תאי שירותים נגישים,
בתי אחיזה במדרגות וכבשים ועוד.
למגיעים לחוף ישנה הסעה המאפשרת הגעה מהחלק העליון שלו ועד לחוף הרחצה.
צוות חוף קלי"ה חרט על דגלו את נושא הנגישות ורוצה לתת שירות לכולם ,לפיכך אנו
עובדים בכל מרצנו להנגיש את החוף ומקווים להשלים את ההיערכות והעבודות לכך
בהקדם האפשרי.
באתר אינטרנט זה בוצעו שינויים והתאמות באמצעות הטכנולוגיה העדכנית והמתאימה
ביותר לצרכי לקוחותינו והגולשים באתר.
עם זאת חשוב לציין כי ייתכן וימצאו אלמנטים מסוימים שאינם מונגשים בצורה מלאה
או 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.

פרטי רכז הנגישות
צוות בית קלי"ה מינה את נטע אוחנה לרכזת נגישות.
לבירורים נוספים ,שאלות או הצעות בנושא נגישות החוף ואתר האינטרנט ניתן ליצור
עימה קשר באמצעים הבאים:
שם מלא :נטע אוחנה
טלפון במשרד02-9942391 :
פקס02-6335397 :
דואר אלקטרוני hofkalia@kalia.org.il :

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 19.06.2021

