
 תושיגנ תרהצה
 
 אובמ
 תויולבגומ םע םישמתשמלו ללכב םישמתשמה ללכ רובע עדימה שפוחל רתויב לודגה רגאמה תא םויכ הווהמ טנרטניאה
 .טרפב
 רשפאלו רתאב גצומה עדימב שומישל  תויולבגומ םע םישנאל הווש תורשפא ןתמב הבר תובישח םימש ונא ,הזככ
  .רתוי הבוט השילג תיווח
 
 םיבר םיבאשמ ועקשוה ןכ לעו תויולבגומ םע םישנאל םישיגנ ויהי םיילטיגידה םיתורישה יכ חיטבהל םיפאוש ונא
 תויחל תוכזה העיגמ םדא לכל יכ הנומא ךותמ ,רשפאה לככ ,תויולבגומ םע םישנא רובע רתאב שומישה תא לקהל
 . תואמצעו תוחונ ,דובכ ,ןויוושב

 
 ? רתאב השגנהה תדבוע דציכ
 םינכת תושיגנל םיחנמ םיווק" 5568 ילארשיה ןקתב תושיגנה תויחנהל םאתהב םירופישו תומאתה ועצוב הז רתאב
 AA המרל – "טנרטניאב
 
 ,W3C תימלוע ללכה תשרה םויצרוסנוק לש םיחנמה םיווקה ךמסמל ההז הז ילארשי ןקת

2.0 WCAG Web Content Accessibility Guidelines  םייונישה טעמל( ,2008 רבמצדמ 2.0 הרודהמ 
 .םיימואל תופסותבו םייונישב ילארשי ןקתכ רשואש )וב םיניוצמה םיימואלה תופסותהו
 
 םהיגוס לע תויולבגומ םע םישנא רובע שומישל יתודידיו חונ ,ןימז היהיש ךכ טנרטניאה רתא תא רפשל הניה ונתרטמ
 םינכתהמ תונהילו תוריהמבו תוחונב שולגל םלוכל רשפאל ךכבו טנרטניאהו בשחמה תלעפהב םישקתמה םינושה
 .םישלוגהו תוחוקלה רובע דחוימב וחתופש םיתורישהמו
 
 )ב"ויכו תומיוסמ תויצקנופ ,םיפד( רתאב םיקלח ולגתי יכ ןכתי ,רתאב םיפדה ללכ תא שיגנהל ונצמאמ תורמל יכ ,ןיוצי

 לכ תאנהל רתאה תושיגנ תא רפשל םיפאוש ונאו ,חתפתמו ךשמתמ ךילהת הניה השגנהה תכאלמ .םישיגנ םניאש
 .תויולבגומ םע  וניתוחוקל ללוכ ,וניתוחוקל

 
   ?טירפתב המ

  תדלקמ י"ע טווינל תורשפא ןתמ •
  NVDA תועייסמ תויגולונכט רובע רתא תמאתה טווינל תורשפא ןתמ •
  םינוש םילדג 4-ל רתאה טנופ תלדגה טווינל תורשפא ןתמ •
  םיבוהבה תמיסחו םיענ םיטנמלא תריצע טווינל תורשפא ןתמ •
  ההכ עקר סיסב לע םיעבצ תוידוגינ יוניש טווינל תורשפא ןתמ •
  ריהב עקר סיסב לע םיעבצ תוידוגינ יוניש טווינל תורשפא ןתמ •
  םיעבצ ירוויעל רתא תמאתה טווינל תורשפא ןתמ •
  רתוי אירקל טנופה יוניש טווינל תורשפא ןתמ •
  ןבל וא רוחשל ועבצ יונישו ןמסה תלדגה טווינל תורשפא ןתמ •
  %200-כל הגוצתה תלדגה טווינל תורשפא ןתמ •
  רתאב םירושיק תשגדה טווינל תורשפא ןתמ •
  רתאב תורתוכ תשגדה טווינל תורשפא ןתמ •
  תונומתל יביטנרטלא רואית תגצה טווינל תורשפא ןתמ •
  תושיגנ תרהצה טווינל תורשפא ןתמ •
  תושיגנ בושמ תחילש טווינל תורשפא ןתמ •

 
 
 



 
 הרבחב תושיגנ ירדסה
 
 2 'סמ ןוקיתל םאתהב הרבחה לש טנרטניאה רתאב ןהו תשרה יפינסב ןה ,םירופישו תומאתה העציבו השיגנה ונתרבח
 : 2005 - ה"סשתה  תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל
 וא םוקמ תרגסמב קפומה וא ןתינה עדימ תלבק ,תורישמ האנהו שומיש ,וב תואצמתהו העונת ,םוקמל העגה תורשפא"

 ,ינויווש ןפואב לוכהו ,םהב תומייקתמה תויוליעפבו תוינכתב תופתתשהו םהינקתמב שומיש ,םהילא רשקב וא תוריש
  ".יתוחיטבו יאמצע ,דבוכמ
 
 לע תויולבגומ םע םישנא רובע םייתודידיו םיחונ ,םינימז ויהיש ךכ תשרה יפינס תאו רתאה תא רפשל הניה ונתרטמ
 תונהיל רוביצה ללכל רשפאל ךכבו טנרטניאהו בשחמה תלעפהב ןהו תיזיפ תודיינתהב ןה םישקתמה םינושה םהיגוס
 ךכו תושיגנה תונקתב רדגומכ תשרה תויונח ושגנוה ,קוחה תוארוהל םאתהב רשאכ ,תשרה לש םיתורישהמו םינכתהמ
  :תורישל תושיגנ תונקתב םירדגומה ,תורישה תושיגנ םוחתב םיאשונה ראש םג

 

  םישיגנה םיפינסה תמישרל
 

 ןג תמר 301  רבליס לליה אבא ךרד - ןולייא ןוינק .1
  תליא 1 ח"מלפה – םיה לומ ןוינק .2
 דודשא 6 ירבעה דודגה - לומיס ןוינק .3
 עבש ראב 21 ןורבחה ךרד -עבש ראב גיב ןוינק .4
 םילשורי 26 גינק רייפ לרנג – רדה ןוינק .5
 ןויצל ןושאר 21 בורחס - בהזה ןוינק .6
 עבש ראב 125 והיבוט תורדש - ש"ב ןוינק דנרג .7
 הפיח 54 ןלוג החמש - הפיח ןוינק דנרג .8
 ופי ביבא לת 132 ןיגב םחנמ ךרד - ילאירזע ןוינק .9

 הווקת חתפ 72 יקסניטוב'ז - ת"פ לודגה ןוינק .10
 תובוחר 2 ו"ליב - תובוחר ןוינק .11
 ופי ביבא לת 100 םיאנומשח - TLV ןוינק .12
 לאימרכ 2 ןומכ הלעמ – לאימרכ BIG םחתמ .13
 הירהנ 1 יבצ ןב תורדש – הנרא ןוינק .14
 הרדח 10 ןמטכש ןד רוספורפ - הרדח ףוח לומ םחתמ .15

 
 תשרה תויונח לכב םישיגנ םירזע
 

 השיגנ הפוק •
  .הפוקה תדמעב הארשה תאלול •
 השיגנ הסינכ •
 שיגנ הדידמ את •

 

 םידבועל תוריש תוכרדה
  .תושיגנ אשונב תוכרדה םירבוע הלהנהה ידרשמבו תויונחב תוריכמהו לוהינה יתווצ לכ

 םישיגנ רשק תריצי יכרד
 

 1599-510-510 שיגנ ינופלט דקומ •
 03-6340077 תוינפל סקפ רפסמ •
  cservice@mutagim.com  ינורטקלא ראד •

 



 
  ןהכ יבא הרבחה תושיגנ זכרל תונפל ןתינ תושיגנ אשונב תוינפל
 Negishut@mutagim.com :ליימ
 03-5386388 :ןופלט
 
 

 


