
 

 הצהרת נגישות

אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות  

 .והנאה ככל הגולשים 

לקויות מגוונות ו/או  אנשים עם הזדמנויות במרחב האינטרנטי ל שוויוןלמען  ים ופועל ים מאמינ  גן מוזיאוני רמת 

 .המסתייעים בטכנולוגיות עזר לשימוש במחשב 

 נגישות האתר 

 .2013אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, התשע"ג 

 מךואת המלצות מס  AA( לנגישות תכנים באינטרנט ברמת 5568האתר תואם את המלצות התקן הישראלי )ת"י 

WCAG2.0   מאת ארגוןW3C. כמו כן, מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי. 

 ההתאמות שבוצעו באתר האינטרנט 

באתר זה בוצעו התאמות נגישות קפדניות הכוללות בין היתר מימוש סמנטי ואינפורמטיבי עבור טכנולוגיות  

התאמות    ,(W3C)בלבד עפ"י המלצות ארגון התקינה ברשת הבינלאומימסייעות, קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת 

הוספנו רכיב עזר נגישות, הרכיב מאפשר  צבעים וכן הוספת תוויות עזר והנחיות בטפסים לטובת כלל הגולשים. 

ניווט מקלדת המקלה   , JAWSו   NVDA  שליטה על גדלי פונטים, מעקף בלוקים, טקסטים מנחים לקורא מסך מסוג

, יצירת NVDAו  JAWS  גלישה באתר ללא שימוש עכבר, התאמות לתאימות האתר לגלישה עם קורא מסך מסוגעל 

 .נוחות לצפייה באתר בגווני שחור לבן/ ניגודיות צבעים, לחסום אנימציה וכל רכיב הזז באתר, להבליט קישורים 

 

 עזרו לנו לשמור על הנגישות

העדכנית   NVDA קראת מסך, אנו ממליצים על שימוש בתוכנת לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת ה

 .ביותר

 באופן שוטף. אנו פועלים להשלים הנגשת כלל המסמכים 

לתקן , אנא פנו אלינו עם קישור למקום ונדאג מספיק במידה ונדרש לכם מסמך המופיע באתר והוא אינו נגיש

 .בהקדם 

 .תפנו אלינו ואנחנו נדאג לתקן בהקדם ם באתר נשמח אעבורכם במידה ומצאתם רכיב או עמוד שלא נגיש 

 להלן התאמות הנגישות במקום:

 רמת גן 146אבא הלל  –כתובת 

 כן  - רמת גן  146חניות נכים מסומנות בקרבת המקום, ברחוב אבא הלל 

 כן  -  גלגלים )ללא מדרגות(  יש כניסה מתאימה לכסא

 כניסה ראשית  הכניסה הנגישה היא:

 כן  - יש שירותי נכים

 בתוך המקום שירותי הנכים נמצאים

 קומת הכניסה  - היכן נמצאים שירותי הנכים

 כן - הדרך אל שרותי הנכים רחבה וללא מדרגות 

 כן  -  תא שרותי הנכים גדול ומרווח

 נגיש  -המעבר בין הקומות 

 מעלית - ר בין הקומות/המפלסיםאמצעי למעב

 ס"מ  70מעל  רוחב פתח המעלית



 ס"מ  120מעל  אורך תא המעלית

 ס"מ  80מעל  רוחב תא המעלית

 כן  -ס"מ רוחב( 80ס"מ אורך/ 120יש מקומות טובים ונגישים לכיסאות גלגלים )לפחות 

  2- באודיטוריום  מספר המקומות לכיסאות גלגלים 

 כן  - בסרטונים האם יש כתוביות 

חללי המוזיאון מערכת עזר ללקויי שמיעה אודיטוריום וביש ב - לשמיעה ללקויי שמיעה רהאם יש מערכת עז

 Rightear 

 כן  - השבילים נגישים ומתאימים לניידות כיסא גלגלים 

 רצפת בטון  - סוג תוואי הדרך 

 כן  - יש ספסלי ישיבה לאורך השבילים

 לא  - %8יש מקטעים עם שיפוע חזק מעל 

 כן  - ס"מ  90-75יש קופה / דלפק שירות מונמכים 

 לא -יש לולאת השראה בקופה /דלפק השירות 

 כן -  אפשר להיכנס עם כלב נחייה או חיית שרות 

 כן  - אתר האינטרנט נגיש 

 כן  -  באתר האינטרנט מפורסמים הסדרי הנגישות של המקום 

 כן  -  האם קיימים סיורים נגישים למוגבלות פיזית

 כן - האם קיימים סיורים המותאמים למוגבלויות שמיעה

 כן  - האם יש פטור מתשלום למלווה

 כן - יש אפשרות להשאלת כיסא גלגלים / קלנועית 

 0544315241 / 0524301004מס' טלפון לפניה לצורך קבלת אביזר זה :  

 כן  - האם יש רכז נגישות ופרטיו מפורסמים באתר

החללים מונגשים ומאובזרים בחיישני אפליקציה ייעודית המנגישה את כל  -תארו את הנגישות במקום 

המקום ברמת ההתמצאות הפיזית וכן ברמת הגשתי תכני התערוכה המוזיקליים. קיים שילוט הכוונה .יש מערכת 

 Rightear -שמע

 

 דרכי פנייה לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות  
 

 בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות באמצעות פנייה לרכז הנגישות. אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה 
 

   - מוזיאוני רמת גן בנגישות ה רכז 
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