
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 מכון שיטים | ארכיון החגים הקיבוצי – צהרת נגישותה

ציונית בחברה הישראלית ובעם היהודי דרך חגי ישראל ויסודות –ועיצוב של זהות ותרבות יהודית היצירפועל למכון שיטים 
המכון פועל להנחלת  .ת כלים מעשיים לקיום החגים והמועדים של לוח השנה העבריולהקנ מבקשהמכון  .המחשבה הציונית

 .יסודותיה של המחשבה הציונית בכלל וזו החלוצית, בפרט

 נגישות אתר האינטרנט

מכון שיטים רואה חשיבות בהנגשת תכניו ופעילויותיו ברשת ומחוצה לה עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. אתר מכון שיטים נבנה 

באתר זה עשינו . עורך התארים שלהב ההנגשאפשרויות ההיא האחראית ל WIX.COMחברת . WIX.COMבפלטפורמת בניית האתרים של 

ותפתח אותו ע"פ תמשיך  WIX.COMוככל שחברת (. 1/1/2018לאוויר ) והקיימים במערכת נכון ליום עלייתשימוש בכל כלי הנגישות 

 הדרישות אנו נמשיך ונעדכן את אתר המכון על מנת שיעמוד בסטנדרט הנגשה גבוה.

 תפעול האתר ועזרי נגישות

 ברמה 5568התוסף פועל על פי התקן הישראלי ת"י  .אתריםהמתמחה בהנגשת  enable באתר זה מוטמע תוסף שהינו רכיב נגישות של חברת

AA . 

 :מדריך למשתמש בתפריט 

כפתור התאמת האתר ותגיות האתר עבור מכשירי עזר  .1

 וטכנולוגיות עבור בעלי מוגבלויות

כפתור איפשור ניווט בעזרת מקשי המקלדת בין  .2

 הקישורים שבאתר

 כפתור השבתת הבהובים ו/או אלמנטים נעים על המסך .3

כפתור איפשור מצב מונוכרום שחור לבן עבור עיוורי  .4

 צבעים

 (כפתור ספיה )גוון חום .5

 כפתור שינוי ניגודיות גבוהה .6

 כפתור שחור צהוב .7

 כפתור היפוך צבעים .8

כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל תגי הכותרות  .9

 המופיעים באתר

בצורה ברורה את כל הקישורים כפתור המדגיש  .10

 המופיעים באתר

כפתור המציג את התיאור החלופי של כל התמונות  .11

 המופיעות באתר במעבר עכבר

 כפתור המציג תיאור קבוע של התמונות באתר .12

 כפתור ביטול שימוש בגופן קריא .13

 כפתור הגדלת גודל הגופנים באתר .14

 כפתור הקטנת גודל הגופנים באתר .15

 200%התצוגה לכ־ כפתור הגדלת כל  .16

 70%התצוגה לכ־ כפתור הקטנת כל  .17

 כפתור הגדלת סמן העכבר .18

 כפתור הגדלת סמן העכבר ושינוי צבעו לשחור .19

 כפתור מצב קריאת האתר .20

 כפתור המציג את הצהרת הנגישות .21

 כפתור איפוס המבטל את הנגישות .22

 כפתור שליחת משוב נגישות .23

 כפתור שינוי שפת הסרגל והצהרת הנגישות בהתאם .24

 

אך אם תרצו להגדיל עוד את האותיות תוכלו להשתמש בפונקציות המקלדת  ,סוגים של הגדלות לנוחיותכם 2 בסרגל הנגישות יש

 :הבאות

 יפתח ויסגור את סרגל הנגישות Esc מקש .1

 יגדיל את הטקסט באתר + Ctrl מקש .2

 יקטין את הטקסט באתר – Ctrl מקש .3

 יחזיר את האתר לגדלו המקורי Ctrl 0 מקש .4

 .יוריד את האתר כלפי מטה (SPACE) מקש רווח .5

 .לחיצה נוספת תקטין אותו חזרה -יגדיל את המסך לגודל מלא  F11 מקש .6

 הסדרי נגישות
או בכתובת  6532683-04 פקס:, ב6536344-04 :. ניתן ליצור איתנו קשר בטלפוןבית השיטהארכיון המכון ומשרדיו נמצאים בקיבוץ 

 נגש לבעלי כסאות גלגלים. לתיאום ביקור אנא צרו איתנו קשר מראש.. מבנה המכון אינו מוmachon@chagim.co.il מייל:ה

 דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור

או בכתובת  6532683-04 פקס:, ב6536344-04 :בטלפוןליצור קשר  ניםמוזמ הנכםבבעיה,  תםנתקלובמידה  •

 .machon@chagim.co.il מייל:ה

 ofer.k@chagim.org.ilאו במייל  4696823-052 -עופר קמחי בטלפון –של המכון אחראי הנגישות עם ניתן גם ליצור קשר  •

https://www.google.co.il/maps/place/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D%E2%80%AD/@32.5512822,35.4487143,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x151c5bcc188c611d:0x9adbfd827f9133d7!2z15HXmdeqINeU16nXmdeY15Q!3b1!8m2!3d32.550874!4d35.439351!3m4!1s0x0:0x33f3f2494c6009!8m2!3d32.
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