הצהרת נגישות לאתר נייר חדרה
חברת נייר חדרה רואה חשיבות עליונה בהנגשת שירותיה לאנשים עם מוגבלות.
באתר החברה בוצעו התאמות נגישות כנדרש ,עפ"י תקנות שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג ,2013-ת"י  - 5568תקן להנגשת אתרי אינטרנט
לבעלי מוגבלויות ולתקן W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level
.AA
להלן רשימה חלקית של התאמות הנגישות שבוצעו באתר:
התאמה למשתמשי מקלדת
כל הפעולות באתר ניתנות לביצוע באמצעות המקלדת באופן הבא:
לחיצה על מקש  Tabמעבירה לקישור הבא ולחיצה על מקש  Enterמפעילה את הקישור.
לחיצה על  Shift-Tabמעבירה לקישור הקודם.
אפשרות לדלג ישירות לאזורים שונים בעמוד ובאתר .אפשרות זו מסייעת לאנשים הגולשים
באמצעות מקלדת ולעיוורים.
בתחילת כל עמוד קיימת רשימת קישורים שניתן להגיע אליהם באמצעות מקש .tab
להלן רשימת האזורים אליהם ניתן לדלג:
•

לחיצה על מקשי המקלדת  ALT + sמדלג לתוכן העמוד:
מוביל לחלק העיקרי של העמוד

•

לחיצה על מקשי המקלדת  ALT + cמדלג לצור קשר:
מוביל לעמוד צור קשר באתר

•

לחיצה על מקשי המקלדת  ALT + aמדלג לאודות:
מוביל לעמוד אודות החברה

התאמה ללקויי ראיה
•

צבעי האתר בעלי ניגודיות גבוהה לשיפור הקריאות לאנשים עם לקות ראיה.

•

ניתן להגדיל ולהקטין את התצוגה באמצעות אפשרות  Zoomשל הדפדפן .לחיצה בו
זמנית על המקשים  Ctrlופלוס תגדיל את התצוגה (לחצו מספר פעמים כדי להגדיל
לגודל הרצוי).
ניתן להקטין על ידי לחיצה בו זמנית על המקשים  Ctrlומינוס.

התאמות למשתמשים עיוורים המשתמשים בקורא מסך
האתר מותאם לגולשים המשתמשים בתוכנות קורא מסך .האתר כולל:
•

כותרות

•

טקסטים חלופיים לתמונות

•

חלוקת האתר לאזורי ניווט ,אזור תוכן מרכז ואפשרות לדילוג ביניהם

•

שימוש ב  ARIAלשיפור יכולת הפרוש של קורא המסך

פניות בנושא נגישות האתר
נייר חדרה ממשיכה לתחזק את הנגישות באתר ואת והשירותים והתכנים החדשים המועלים
אליו .אם נתקלתם בבעיה או שיש לכם הערה או שאלה ,נשמח אם תכתבו לנו לכתובת
הדוא''ל  negishut@hadera-paper.co.ilתוך ציון קישור לעמוד אליו מתייחסת הפניה וכן
פרטי התקשרות עמכם.
רכז הנגישות של נייר חדרה
הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל נושא הקשור בנגישות
רכז הנגישות של נייר חדרה :אברהם
מספר טלפון04-6349546 :
כתובת דוא"לnegishut@hadera-paper.co.il :
כתובת למשלוח דואר :רח' מייזר ,א .תעשייה חדרה ת.ד3810101 142 .
תאריך כתיבת הצהרת הנגישות21/07/2019 :

