
לקידום הנכסים הדיגיטליים שלך

נגישות אתרי אינטרנט

מוזיאונים -אינטרנט נגישות אתרי 

2016מאי 

z.co.il-2-alon@aאלון זכאי 



קצת עלינו

שיווק ונגישות באינטרנט

נכסים דיגיטליים להנגשתפרויקטים  200מעל 

מוסדות, רשויות, משרדי ממשלה, חברות ביטוח, בנקים



אתר הנגשתמהו תהליך 

אתרים הוא תהליך ההופך אתר אינטרנט לנגיש לאנשים עם מוגבלות הנגשת

כשהתהליך נעשה נכון לכל אחד יש גישה מלאה למידע באתר  

מבוגרים, קוגניטיביות, מוטוריות, שמיעה, בעיות ראיה: לאנשים עםנועד 

מהאוכלוסייה 25% -פונה ל
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אינם נחשבים לבעלי* 

.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.ilרק עם המקלדת, ללא עכבר
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מפת הקווים של הטיוב בלונדון
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מפת הקווים של הטיוב בלונדון לעיוורי צבעים
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:דוגמאות

...מספר דוגמאות להמחשה מהאתרים שלכם



  שחשיבותם אלמנטים או לוגואים כולל לא ,לפחות 1:4.5 של ניגודיות יחס יקיים ,בתמונה או חי ,טקסט•

 .בלבד עיצובית

 

מוזיאון אשדוד9

ניגודיות בין פונטים לרקע  -לקויי ראייה 
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ניגודיות בין פונטים לרקע  -לקויי ראייה 

המוזיאון לאמנות האסלאם
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ניגודיות בין פונטים לרקע  -לקויי ראייה 

מוזיאון ארצות 

המקרא ירושלים
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תנועה והבהובים  , פלאש, אנימציה -בעיות קשב וריכוז 

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

.מהבהב או גלילה אוטומטית

חיפה -מוזיאון הכט 



13

תנועה והבהובים  , פלאש, אנימציה -בעיות קשב וריכוז 

יד ושםאתר 
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בתמונותשימוש 

אין צורך להוסיף תיאור חלופי–תמונות ללא משמעות 

חובה לייצר תיאור חלופי–תמונות המכילות מידע 

חובה להוסיף תיאור חלופי  –אייקונים המעבירים מידע 
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שימוש בתמונה לאייקונים

מוזיאון העיצוב חולון

.בכלל ALTלאייקונים אין 
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בתמונות עם מידעשימוש 

אתר החצר הישנה

אתר מוזיאון ראשון לציון
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בתמונות עם מידעשימוש 

מוזיאון בית התפוצות

.כנדרש ALT-התמונה מכילה המון מידע שלא מפורט ב
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....לקורא מסך' נראה'ככה האתר '



כלים להתגברות על מוגבלויות
רקע על נגישות באינטרנט

)המשפטים. מ( קורא מסךלחץ לשמיעת 20

zs5



Slide 20

 zs5zach sigal, 05/01/2016
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לינקים להמשך קריאה

)מוזיאון ארץ ישראל(לא נגיש 

)מוזיאון יד ושם(נגיש 
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צור קשר–טפסים 

)Label(בין שם השדה לתיבת הטקסט " מאחורי הקלעים"אין שיוך 1.

.אינן מיידעות את המשתמש על כך) קורא מסך לדוגמא(י סקריפט לא נגיש וטכנולוגיות עזר "השגיאה מוספות לדף עהודעות 2.

).הערה אחת או בנפרד לכל שדה אבל צריך להיות כתוב(יש לציין מהם שדות החובה במפורש : חובהשדות 3.

.וקורא מסך יזהה קישור ריק ALTהכפתור הוא תמונה ללא 4.

מוזיאון תל חי



 מתוך התקן בדרישות לעמוד חייבים חברתית מדיה ערוצי באמצעות מסופקים אשר שירותים•

 .הפלטפורמה במסגרת לביצוע הניתנות ההתאמות

 .יש להקפיד על ניגודיות תקינה של הטקסטים בבאנרים•

 .יש לספק בסמוך לבאנרים עם טקסט גם את תוכן התמונה במסגרת הפוסט•
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)עיריית ירושלים(פוסט לאירוע עם תוכן בפוסט 

רשתות חברתיות
ערוצי נגישות נוספים
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מה אנחנו צריכים להנגיש

אתר אינטרנט דסקטופ �

אתר אינטרנט מובייל �

דפי נחיתה �

מיניסייטים �

ניוזלטר �

רשתות חברתיות �

אפליקציות �

מיילים שנשלחים ללקוחות �

PDFקבצי  �
קבצי אופיס �

שנוצר ממערכת PDFדוחות שנשלחים ב �



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�



 2013 אפריל –המשפטים משרד ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שיוויון נציבות

 .התקן י"עפ התאמות בביצוע החייבים הגורמים את מגדיר•

 :שלבים לפי זמנים לוח מגדיר•
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 25/04/2014| בדיקת נגישות 

המפורסם  ביצוע בדיקה על פי מסמך 

 הנציבות לשיוויון זכויותבאתר 

 01/07/2014| רכז נגישות 

פרסום שם רכז הנגישות

 ודרכי הפניה אליו באתר האינטרנט

ביצוע התאמות נגישות

 25/10/2015| תוכן חדש 

נגיש בעת העליה לאוויר

 25/10/2016| תוכן קיים 

2016 -נגיש ב

  50,000₪הגשת תביעה עד סכום 

 כל אדם רשאי להגיש תביעה כנגד בעל האתר ללא הוכחת נזק

תקנות החוק הישראלי
החוק בישראל והתקינה הבינלאומית



תכנים ותמונותהעלאת �

יצירת לינקים�

אודיו, ווידאו–מולטימדיה �

העלאת רכיבים צד שלישי�

PDF, PPT, DOC–קבצים ומסמכים העלאת �

לאחר קבלת התו–שמירה על אתר נגיש 
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ערכים מוספים

שוק נתח הגדלת•

  הארגון של חברתי מיצוב•

SEO –אתרים קידום•

לכולם ידידותי יותר אתר•
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הנגשת הרווחת

www.a-2-z.co.il

תודה על ההקשבה

לפנות אלינו מוזמנים 

ונשמח לעזור נגישות באינטרנט  שאלה עלבכל 


