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 קצת עלינו

 שיווק ונגישות באינטרנט

 

 נכסים דיגיטליים להנגשתפרויקטים  200מעל 

 
חברות  , מוסדות, רשויות, משרדי ממשלה, חברות ביטוח, בנקים

 ועסקים פרטיים
 



 תוכנית ההרצאה

 ,מה זה בכלל אתר נגיש•

 להנגישחייבים  ואילו נכסים דיגיטליים

 

 גם אם לא חייב בחוק, האם כדאי לי•

 

 טיפים מעשיים לתהליך ההנגשה•

 

 SEO -מה בין נגישות וקידום אתרים •

 
 



 אתר נגישמהו 

 –באמצעות החושים שיש  –אתר המאפשר לכולם 

 .  הפעולות באתרמלאה למידע ולביצוע גישה 

 

 

  -המשמעות המעשית

 .אין לבסס העברת מידע או ביצוע פעולה על חוש אחד בלבד



 למי נועד אתר נגיש

,  קוגניטיביות, מוטוריות, שמיעה, לגולשים עם לקויות ראיה

 ..בעצם לכולנו, למבוגרים
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 .רשמימוגבלויות באופן 
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 2014אנשים עם מוגבלות בישראל 
 רקע על נגישות באינטרנט
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 ?איך גולש אדם עם מוגבלויות מוטוריות

+ 

 קדימה

 אחורה

 בחירה

 http://www.nagish.org.il רק עם המקלדת, ללא עכבר
 

http://www.nagish.org.il/
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 מפת הקווים של הטיוב בלונדון
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 מפת הקווים של הטיוב בלונדון לעיוורי צבעים
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 ניגודיות בין פונטים לרקע  -לקויי ראייה 

http://www.ofran.co.il/894-he/Ofran.aspx
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 תנועה והבהובים  , פלאש, אנימציה -בעיות קשב וריכוז 

  אלמנטמהבהב, להפסיק או להסתיר רכיבים המכילים תנועה, יש לספק מנגנון שיאפשר למשתמש לעצור

 .או גלילה אוטומטית

http://www.clb.ac.il/


 כפתורי הנעה לפעולה•

 בתמונות עם מידעשימוש 

 מידעכפתורים לקבלת •
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 בתמונות עם מידעשימוש 

http://www.ofran.co.il/1044-7366-en/Ofran.aspx
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 לקורא מסך" נשמע"ככה האתר 
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 לקורא מסך' נראות' –שימוש בתמונות 

http://www.bh.org.il/he/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA-2/
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 צור קשר –טפסים 

 (.הערה אחת או בנפרד לכל שדה אבל צריך להיות כתוב)יש לציין מהם שדות החובה במפורש : חובהשדות 1.

 . בין שם השדה לתיבת הטקסט" מאחורי הקלעים"אין שיוך 2.

 .אין להשתמש בטבלה לצורך עיצובי, הטופס נמצא בטבלה3.

 .Legendעם כותרת   field setאת כפתורי הרדיו יש לאגד תחת 4.

http://www.clb.ac.il/contact/contact.asp
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 מה אנחנו צריכים להנגיש

 אתר אינטרנט דסקטופ 

 אתר אינטרנט מובייל 

  ומיניסייטיםדפי נחיתה 

 תמונות, קול, סרטים 

 ניוזלטר 

 רשתות חברתיות 

 אפליקציות 

  קבציםPDF ,אופיס 

 דוחות מערכת 
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 רשתות חברתיות
 ערוצי נגישות נוספים
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 רשתות חברתיות
 ערוצי נגישות נוספים
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 ערכים מוספים

   הארגון של חברתי מיצוב•

 שוק נתח הגדלת•

 לכולם ידידותי יותר אתר•

 SEO – אתרים קידום•

 מעבר לחובה החוקית והחברתית, להנגישהאם כדאי לי 
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 טיפים מעשיים לתהליך ההנגשה
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 תהליך ההנגשה

 סקר נגישות

 הטמעת התיקונים

 הצהרת נגישות

שמירה על אתר  

 נגיש
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 טיפים להפחתת עלויות

  – נגישות סקר עלות

 ייחודיים ורכיבים תבניות כמות לפי

 

 טיפ
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 טיפים להפחתת עלויות

 ישן קיים להנגיש במקום חדש אתר

 רספונסיבי*

 חיצוני נגישות סקר לפי תיקונים כולל ,נגיש*

 

 

 טיפ
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 טיפים להפחתת עלויות

 נגישות ומלא'ג / WP תבניות•

 קיימים נגישות תוספי•

 בעברית תמיכה לוודא•

 

 שימוש במערכות קיימות



26 

 טיפים להפחתת עלויות

 AVADAתבניות 

fusion.com-http://avada.theme/ 

  

 IMPREZAתבנית 

themes.com-http://impreza.us/ 

 

 UTILITY PROתבנית 

/pro-https://store.carriedils.com/downloads/utility 

 

 תבניותחנות 

themeforest.net/category/wordpresshttp:// 
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 חנות תבניות
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 תוספי נגישות
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 SEO -הקשר בין נגישות וקידום אתרים 

 ,  כל מה שקורא המסך לא מבין באתר שלנו

 ..גם גוגל לא מבין

 תמונות ללא חלופת טקסט או תג אלט•

 ותרת ותיאורכתגיות •

 מגדירות את מבנה התוכן באתר –תגיות סמנטיות •

 קישורים בעלי משמעות•

 



 תכנים ותמונותהעלאת 

יצירת לינקים 

 אודיו, ווידאו –מולטימדיה 

העלאת רכיבים צד שלישי 

 קבצים ומסמכים העלאת– PDF, PPT, DOC 

 לאחר קבלת התו –שמירה על אתר נגיש 
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 ?צריכים עזרה לקדם את נגישות אתרי האינטרנט בארגון•

 ?יש לכם שאלות•

 ישמח לעזור  A-2-Zצוות 

  דורית דביר: שם 

 058-7575275: טלפון 

 אימייל  :dorit@a-2-z.co.il 



 כלים להתגברות על מוגבלויות
 רקע על נגישות באינטרנט

33 
 (המשפטים. מ) קורא מסךלחץ לשמיעת 



 אתר קיים – תהליך הנגשה

 מיפוי הנכסים הדיגיטאליים

הכנת תוכנית עבודה 

 ח פערים והמלצות לשינויים"דו -סקר נגישות 

 יישום ההמלצות

 בדיקה חוזרת

קבלת תו אתר נגיש, כתיבת ההצהרה 

רישום למאגר הארצי של אתרים נגישים 



 אתר חדש –תהליך הנגשה 

 קבלת כללי זהב

סט הנחיות לאתר חדש 

 :בדיקת נגישות בשלבי בניית האתר
 .גרפיקה ופיתוח, איפיון

 יישום ההמלצות

 בדיקה חוזרת

תו אתר נגישקבלת , כתיבת ההצהרה 

רישום למאגר הארצי של אתרים נגישים 


