במילים,
לגעת
לשמוע את
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במילים
בתוך

שלוש

שנים,

כל

אתר

ישראלי

המגיש

נציבות

שירותים

שוויון

זכויות

מוגבלות
להנגיש עסקים

במשרד

לציבור חייב להפוך
ולחולי

אפליפסיה

מותאם ללקויי
בפועל ,חלק

ראייה ,לכבדי
מבעלי

שמיעה

האתרים

חסרי

$DN2$הסוגים $DN2$.תקן
גים.

בישראל

אונים ,וגם

אתרי

הממשלה לא

ממהרים ליישם

רציום
$DN2$קונסורציום$DN2$

המספקים

במטרה
המשפטים,
עות.
$DN2$והופעות$DN2$.
ושירותים מכל הסו־
$TS1$הסוגים$TS1$.

הנגישות
הוא

לאנשים

עם

האינטרנטי

שאומץ

אמנם התקן של קונסו־
$TS1$קונסורציום$TS1$

האינטרנטהעולמי

מידע על אירועים והופ־
$TS1$והופעות$TS1$.

יורגש כי

התקנות אינן

חלות

פייםבוק

ואתרים

עלבלוגים ,עמודי

של

פרטיים,

אנשים

מוצרים או ניתנים

) ,אך
W3O

בנציבות

בהם לא
שירותיםלציבור״.
נמכרים

מבהירים

גם ,כי

נותני

בניגוד למדינות
הנדרשות
ההתאמות
בישראל אומץ התקן
חלקים ממנו
משום שהע־
$TS1$שהעלויות$TS1$
הכרוכות בכך מהוות נטל כספי
מאפשר לאדם לויות
$DN2$שהעלויות$DN2$
המחמירבמלואו .החוק
ההתאמות
אתר
כבד מרי ,או מפני שביצוע
הסובל ממוגבלות לתבוע בעל
מסיבות טכנו־
$TS1$טכנולוגיות$TS1$,
אפשרי
באתרם אינו
שלא הנגיש את אתרוולזכות בפיצוי
סט
תג קטן :במקום תמונה של זכוכית מג־
$TS1$מגדלת$TS1$
$DN2$וטקסט $DN2$המתאר בקצרה מה אפשר לשמוע
ניב ליליאן
$DN2$טכנולוגיות$DN2$,יכולים בשל כך לקבל פטור
לוגיות,
של ער  50אלף שקל.
בקובץ האודיו
מורגשת
דלת
שמפרסם האתר.לבעלי
$DN2$מגדלת $DN2$תופיע על המסך הורעה
״לתקנות יש שתי בעיותגדולות״ ,חלקי או מלא .בינתיים יש להם שלוש
$TS1$לחיפוש״ $TS1$.לקויות מוטוריות ,שאינםיכולים לה־
$TS1$להשתמש$TS1$
וברורה ,שבה ייכתב ״לחץ כאן לחי־
שאתם
הבאה
sxm
בפעם
שניםלהתארגן.
האינטרנט
איגוד
מסבירה מנהלת
שאפשר
$DN2$להשתמש $DN2$בעכבר ,הוא יותאם כך
שתמש
$DN2$לחיפוש״ $DN2$.תגיות אחרות יאפשרו לתוכנות
פוש״.
המחשב
מתיישבים מול מסך
3p
נוספת
צפירת
הקראה (המכונות ״מקריאי מסך״) להק־
$TS1$להקריא$TS1$
 && ff7אולוקחים אתהסלולרי ליד
יהיהלהפעיל אותוולגלוש בו גם בעזרת הישראלי ,מי־טל גרייבר .״הבעיה
מגיעה
ארגעה
מתכנת ותיק
מכיוונו של רן בר־זיק,
הראשונה ,שהן חלות על נפח מאור
המקלדתבלבד.
הטקסט הכתוב על המסך.
$DN2$להקריא $DN2$בקול את
ריא
נסו את התרגיל הבא :אם
גדול של אתרים ,כך שגם בעלי את־
האתר המונגשיכיל גם מצב תצוגה של
$TS1$אתרים $TS1$ובעלי אתר ״אינטרנט ישראל״ העו־
$TS1$העוםק$TS1$
אתם גולשים במחשב ,סלקו את העכבר
מחיר?
נגישות בכל
$DN2$העוםק $DN2$בנושאי פיתוח אתרים :״אף שחוק
םק
$DN2$אתרים $DN2$קטנים ובינוניים מחוייבים להנ־
$TS1$להנגיש$TS1$
רים
גבוהה וערכת צבעים שונה
ניגודיות
ונסו לגלוש רק בעזרת המקלדת .קשה?
מרובים בת־
$TS1$בתחום$TS1$
קשיים
$DN2$להנגיש $DN2$את האתרים שלהם וזהעולה להם
גיש
בראייה
שמתקשים
כרי לסייע למי
באוקטובר  2013נכנסו לתוקפן
עכשיו הנמיכו את בהירות המסך לאפם.
הנגישות מעלה
אחרות,

באופן מינורי יותר.
מתקשים לקרוא? כעת עצמו את העי־
$TS1$העיניים$TS1$
$TS1$לחולי$TS1$
לחו־
נגיש
שמבקש להיות
אתר
ים $DN2$והמשיכולעבור בין אתרים .בלתי
ניים
הנגשת רוב אתרי התוכן היא לא
מאור רחב .באף מרינה בעולם לא
יאפשר להם לצפות בו
$DN2$לחולי$DN2$אפילפסיה,
שחשתם לי
המספקים
ציבוריות וגופים
רשויות
את מה
אפשרי ,נכון? ובכן,
אפשרית מב־
$TS1$מבחינה$TS1$
משימה קשה או בלתי
החילו אתהכל״ .לדברי גרייבר ,איגוד
פרסומות
מרצדות או
אנימציות
ללא
אתריהם
לציבור ,להתאים את
שירותים
למספר שניות חווים מדי יום עשרות
אתרים
מתכנתים ובוני
$DN2$מבחינה $DN2$טכנית.
חינה
בתוך שלוש אנשים ,כך שיהיו נגישים
קופצות,שעלולות לחולל התקפים של
אלפי ישראלים הסובליםממוגבלויות
האינטרנט הישראלי מנסה לשכנע
מכירים
האת־
$TS1$האתרים$TS1$
הכנסת לצמצם את היקף
את
עבור בעליהמוגבלויות .מדובר בחלק
באינטרנט היא
שונות .בעבורם ,גלישה
שעובדים עם השוקהעולמי
מחלתהנפילה .לטובת כבדי השמיעה
ופועליםלפיו
היטב את תקן הנגישות
$DN2$האתרים $DN2$שעליהם יחול החוק :״אנחנו לא
רים
שיזמה
רחב יותר,
חקיקתי
ממהלך
כתוביות לםרטונים וטק־
$TS1$וטקסט$TS1$
ניתן לצרף
מאתגרת ומייסרת .כבדי ראייה
משימה
מספר שנים .יש לא מעט מדרי־
$TS1$מדריכים$TS1$
כבר
טקסטים ,לראות תמו־
$TS1$תמונות$TS1$
מתקשים לקרוא
כים
בסרטונים.
באתרים או לצפות
נות
ת$DN2$
$DN2$מדריכים $DN2$והסברים טכניים שנועדולעזור
אתר
הנגשת
בכך למתכנתים.לרוב,
כבדי שמיעה לאיוכלולהבין מה אומ־
$TS1$אומרות$TS1$
התקנים המקובלים היא
שנבנה על פי
מבהלת איגוד האיבטרבט
רות
ת $DN2$הדמויות ללא כתוביות .בעבורם
מלאכה לא מורכבת מרי למתכנתים
באתרים
גם
לא
הרשת
העברית,
פעם
הישראלי,מי־טל גרייבר:
אתר
ולבוני אתרים מנוסים .בכלל,
גדולים ,פשוט בלתי ניתנת לגלישה.
"תקן ההבגשה שהוחל
אתר נעים יותר ,לא רק
מונגש הוא
מבנה ציבורי
לכן ,בדיוק כפי שבכל
אנשים שמאליים חיים
לפני כמה עשרות שנים האמינו חוקרים כי
בישראל הוא מאוד
לבעלי מוגבלויות אלא גם לכלל
יש לסלול מעברים כדי לאפשר לנכים
בממוצע עשר שנים פחות מאשר ימניים .מסקנותיהם הופרכו מזמן ,ובכל
מאוד רחב .באף
הגולשים״.
בכיסאות גלגלים להיכנסאליו ,כך יש
מותאם יותר למי שיד ימין היא
זאת ,קשה להתעלם מכךשהעולם עדיין
שהזדרזו
האתרים הגדולים
אחד
ידם הדומיננטית .כך ,למשל ,כמעט כל המספריים ודוב רובן של המצלמות
האינטרנט הישרא־
$TS1$הישראלים$TS1$
להפוך גם את אתרי
מדיבהבעולם לא
הנגישות הוא זה
להיענות לדרישות
מותאמים לשליטה ביד ימין.
$DN2$לנגישים.
לים
החילו אתהבל .בגישות
של איקאה ישראל .לדברי םמנכ״ל
כלי
מכשירים,
ויותר
יותר
לראות
אפשר
האחרונות
בשנים
אך
עבודה
היא דבר חשוב ,כל
חיפוש ברורלעי־ו
איקאה ,אבי
והשירות של
שמותאמיםלאיטרי ידימין ,המהווים כ־
וגאדג׳טים
התפעול
 %01מאוכלוסיית העו־
$TS1$העולם$TS1$.
ולא
אופציובלי
זה
עוד
יוקטן ,מדובר בחלק ממהלך כולל
וכשמדובר באביזריםנלווים למחשב ,אין גאדג׳ט
לם.
$DN2$העולם$DN2$.
אתרים פירושה ,שכל רכיב
הנגשת
חובה גורפת"
הרשת בכלהעולם .כך ,למשל,
של
שהתוכן
שדורש התאמה יותר מאשר העכבר .כבר יותר מעשור
בעמוד יהיה ניתן להפעלה,
תקנות

המחייבות

גופים הפועלים

עכבר

בעלי

למטרות

אתרים

רווח,

של

שאימצו רק

שירותים

שאין

ביכולתם לבצע

את

או

הרבה כסף .הבעיה
ההנגשה

חום
$DN2$בתחום$DN2$
השנייה היא ,שתקן

שהוחל בישראל

הוא

מאור

הנגשת

מבוסס וידיאו,

אתרים

שיש

אוריו או

בהם

תוכן

אנימציות,

שמאלני

איקאהקלנועיות

לימניים,
המותאמים
אנו רואים עכברים ארגונומיים
איש
יהיה מובן ויציב .עמיחי מירון,
שמותאמים לשתי הידיים.
פשוטים יחסית
בהנגשת
UserFrrst
חברת
ועכברים
העוסקת
נגדמוגבלים .נגישות היא דבר חשוב,
שמותאמים ליד
אך מה עם עכבריםלשמאליים ,כאלה
פירושה
אתרים ,מסביר ,כי ״נגישות
אופציונלי ולא חובה
אבל כל עור זה
שמאל במיוחד?
למשתמש להגיע לכל רכיב
לאפשר
ראייהועוד.
שהנציבות והכנסת ניסו
שמחייבת
המרינה
מנגד ,דווקא
בעבר יכלו שמאליים לבחור בין דגם אחד(!) של
בעמוד עם המקלדת,להפעיל אותו,ול־
$TS1$ולקבל$TS1$
גורפת .ברגע
לכפות את המהלך הזה על כל האת־
$TS1$האתרים$TS1$
ארגונים ואנשים פרטיים להנגיש את
לוג׳יטקלבין עכברים של הברות לא מוכרות .אך בש־
$TS1$בשנתיים$TS1$
 $DN2$מידע על הרכיב הזה״ .הנה דוגמה
קבל
התנגדנו .ניסינו
$DN2$האתרים $DN2$הישראליים
רים
אינה
אתריהם לבעלימוגבלויות
המתמחה
רוצים
כפתור ה״חפש״.
טריוויאלית:
$DN2$בשנתיים $DN2$האחרונות נכנסהלזירה חברת Razer
נתיים
הרש־
$TS1$הרשמיים$TS1$.
באתריה
ממהרת לעשות זאת
לצמצם את חובת הנגישות לאתרים
DeathAd
בעכברים עבור גיימרים .הדגם הראשון הוא
באתר כלשהו?
מסוימת
לחפש מילה
$DN2$הרשמיים $DN2$.לפחות חלק מאתרי הממשלה
מיים.
גדוליםוציבוריים״.
המותאם
הפופולריים של החברה,
אתם מקלידים אותהבחלונית החיפוש,
 derאהד העכברים
המש־
$TS1$המשתמש$TS1$
מאחור בחוויית
מפגרים הרחק
ליד שמאל .הדגם השני Naga ,גם הוא מותאם במיוחד
הכפתור עם סמל זכוכית
מקליקים על
צל״ש לאי־קאה
שהם מציעים .כך ,למשל ,אתר
תמש
$DN2$המשתמש$DN2$
לשמאליים ,ואף כולל  12מקשי צד.
המגדלת או על המילה ״חיפוש״
בדפדפן אקס־
$TS1$אקספלורר$TS1$
המסים פועל רק
רשות
בנציבות שיווית זכויות לאנשים
לארם
פשוט מזה
וזהו .לכאורה ,אין
בשני המקרים ,אגב ,רכישת עכבר היא רק הלק מההםתגלותלעולם
המיושן .גם אתר התשלומים
$TS1$הציבור $TS1$פלורר
$DN2$אקספלורר$DN2$
עם מוגבלות הבינו כנראה ,כי הצי־
טוב יותר ,וההמלצה היא גם לשנות את תפקודי שני
שראייתו תקינה .אבל כבר ראייה לא
המקשים העיקריים
באקס־
$TS1$באקספלורר$TS1$
של הביטוח הלאומי פועל רק
הבהרה
$DN2$הציבור $DN2$מבולבל בנושא ופירסמו
בור
כשאתם מחזיקים עכבר ביד שמאל ,האצבע האמצעית שלכם
יכול לרעת שיש שם סמל של זכוכית
של העכבר.
ברפרפנים אחרים.
$DN2$באקספלורר $DN2$ולא תומך
הנגישות אינן פלורר
״תקנות
בפייםבוק:
מגדלת ,או לקרוא את המילה ״חיפוש״
נמצאת על מקשהשמאלי ,והאצבע המורה על המקש הימני .כיוון שהאצבע
באשר ועל זה אמרוחז״ל :נאה דורש ,נאה
אינטרנט
אתר
חלות על כל
המקש השימושי
הכתובה באותיות
קטנטנות על גבי הכ־
$TS1$הכפתור$TS1$
המורה היא הרגישה ביותר ,בדאי לנצל אותה ללחיצה על
מקיים?!
המספקים
אתרים
תור $DN2$שבאתר.
פתור
יותר.
הוא ,אלא רק על
שירות או מידע אורותיו ,כגון את־
$TS1$אתרים$TS1$
פתרונות הנגישות.
לשם כך נוצרו
דנ< וינ צ׳בםק<
ואתרים
מוצרים
נמכרים
שבהם
רים
$DN2$אתרים$DN2$
מוצמד
לכפתור החיפוש ,למשל ,יהיה
niv.lilien@gmail.com
תמצאו

בחנויות

וכיסאות גלגלים,
פס
קולית ,עיצוב

מערכת להכוונה
מוביל ללקויי

