
 הצהרת נגישות
עם לאנשים שלנו האינטרנט אתר את להנגיש מנת על רבות פועלים 360 הספורט במרכז                אנו

 מוגבלות ועל מנת לקדם ולתמוך בשוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.

 אודות היות האתר נגיש

כגולשים והנאה יעילות רמת באותה ,לגלוש מוגבלות עם לאדם המאפשר אתר הינו נגיש               אתר

 אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות.

 

 ביצוע התאמות הנגישות באתר התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם ל:

.1- התשע"ג לשירות נגישות (התאמות מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון בתקנות 35              תקנה

.(2013 

תקן2. AA . לרמה באינטרנט" תכנים לנגישות מנחים "קווים – 5568 ת"י הישראלי               תקן

ובכפוף W3C עולמית הכלל הרשת קונסורציום של המנחים הקווים למסמך זהה זה              ישראלי

 לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

 

לדפדפנים מותאמת האתר הנגשת וכן, הראשי, בתפריט בולט במקום צוין נגיש, זה אתר היות                עצם

 המובילים בשוק.

 תפריט הנגשה

באתר הותקן נגיש, להיותו הקשור בכל החוק לדרישות האתר ולהתאמת לעיל, האמור על               בנוסף

סיוע שמטרתם נוספים אמצעים כולל זה תפריט באתר. הגולשים של לנוחיותם נגישות              תפריט

קישורים הדגשת הניגודיות, שינוי הטקסט, גודל לשינוי אמצעים כולל והינו מוגבלות, עם              לאנשים

 ועוד.

 

 התאמות הנגישות המרכזיות שבוצעו באתר

 האתר עוצב בצבעים ניגודיים המאפשרים שימוש מיטבי לכבדי ראייה ועיוורי צבעים.●

 הכותרות באתר מודגשות ומוגדרות בהתאם לנדרש בחוק●

 הקישורים באתר מודגשים●



●(ALT)  קיימת חלופה טקסטואלית לאובייקטים גרפיים אם הם בעלי משמעות 

תקינה● עבודה מבטיחה תקין בקוד כתיבה .HTML5 תקין בקוד כתובים באתר העמודים              כל

 של טכנולוגיות מסייעות בהם משתמשים אנשים עם מוגבלות

 בעיות ותכנים לא נגישים

הקיימות להנחיות בהתאם הפועל אל ויצא תוכנן עוצב, אשר באתר, נגישות בעיות ידועות לא                כרגע

בעיה את לתקן כדי בהקדם כך על לשמוע נשמח נגישות בבעית שנתקלתם ככל זאת, עם יחד                  בחוק.

לטפל שנוכל כדי שוטף, ובאופן ביותר הטובה ברמה האתר את מתחזקים אנחנו ויעילות.               במהירות

 בבעיה בדרך הטובה ביותר ובמהירות הנדרשת.

 דרכי התקשרות

.info@360.co.il ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-6336000, או באמצעות דואר אלקטרוני 

 

  הצהרת נגישות זו עודכנה לאחרונה בתאריך 26/06/2018.

 

 


