
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

חוברת זו הינה רכוש חברת נגיש בקליק בע"מ. המידע הכלול בהצעה זו לא יפורסם, ישוכפל או  
הערכת הצעה זו. אין להעתיקו או לגלותו  יעשה בו שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא מלבד  

 לצד שליש כלשהו ללא אישור מוקדם בכתב מאת נגיש בקליק.
  

המידע המובא בחוברת הינו מידע כללי וראשוני ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ, 
ת"י   הישראלי  בתקן  לעין  בלבד,  AAברמה    5568מומלץ  כתיבתם  למועד  נכונים  הדברים   .

 ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 2022 מדריך  להנגשת מסמכים
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 עקרונות בסיסיים לנגישות אתרים
 

הרעיון הבסיסי של נגישות הוא סיפוק אלטרנטיבה לדרך הגלישה או ביצוע פעולה באתר אינטרנט  
 . שלנו 

 
 /NVDAהפופולרית שבהן הינה תוכנת  : קורא מסך   ות מסייעות:נעזר בתוכנ עם מוגבלות ראיה אדם  

JAWSהאתר ובעזרת  מקריאה בקול את הנעשה על המסך. היא עוברת על קוד  ת קורא מסךתוכנ
 מציינת בקול את המשמעות של כל רכיב באתר. התגיות 

 
על  מלא בין קורא המסך לאתר ולשם ביצוע המשימה  אחת המטרות של הנגשת התר לבצע סינכרון 

 האתר להיות בנוי בהיררכיה קבועה בהתאם לתקן. 
בעזרת קורא המסך: קבצי טקסט מתורגמים לקובץ שמע, קבצי שמע מתורגמים לטקסט או וידאו  

    המתורגם לשפת הסימנים. 

 

 סוגי מוגבלויות 
 

 קוגניטיביות  •

 ראיה  •

 תנועה ידיים  •

 שמיעה  •

 דיבור  •

 נפשיות  •

 תנועה ניידות  •

 

   35דרישות תקנה  –  נגישים אתרים 

 
גוף ציבורי, עוסק   – חל על כל מי שנותן שירות לציבור . להנגיש את השירות ומידע אודות השירות

את כל אתרי הרשות כולל חברות בת, מרכזי   יש להנגיש  .  מורשה, חברה בע"מ, פרטי ומלכ"ר 
 מתנסים וכד'.  גני ילדים, מועצה דתית,  תרבות, בתי ספר,

 

 נגישות אתר מכל ההיבטים 
 

 קוד האתר   •

 עיצוב אתר  •

 באחריות מנהל/בעל האתר להעלות תכנים נגישים באתר  –  תוכן אתר •

 

 שות המידע ינג

 
 טיפול בדפי תוכן חדשים.  .1
 ועוד.  סרטונים WORD ,PDF  ,,GIF: קבצי מסוגים שונים  מצורפים  טיפול בקבצים .2

 

 טיפול בדפי תוכן חדשים
 

 מומלץ לעבוד בתבניות קיימות שהינן מונגשות. •

במקרה של הוספת תבניות חדשות ו/או שינוי בתבנית קיימת ו/או רכיבים חדשים ו/או   •
סקריפטים חדשים, העלולים לשבש את עבודת הנגישות באתר ו/או שאינם נגישים כלל,  

מומלץ לשלוח מייל אל מרכז התמיכה של נגיש בקליק לביצוע בדיקה וקבלת הצעה לשירותי  
 . support@nagich.co.ilלמייל   הנגשה עתידיים עבור עמודים אלו

 

http://www.nagich.co.il/
mailto:support@nagich.co.il
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 אינטרנט  דףמבנה 
 (  H6עד  H1על הדף להיות בנוי בהיררכיה של כותרת)  •

 , ולא יותר מאחת.  H1על כל דף להכיל כותרת  •

 ניתנות לשימוש ללא הגבלה, בהתאם למבנה ההיררכי.  H6עד   H2-כותרות מ •

 ( ייחודית. TITLEעל כל דף להכיל כותרת ) •

 ( LANGלכל דף חייבת להיות מוגדרת שפת הדף ) •

•  

 רשימות שימוש ב
 להצגת רשימות )בולטים/רשימה מספרית(  LIעם  UL /OLיש להשתמש בתגיות 

 

 טבלאות שימוש ב
 . ( TH( כולל שימוש בכותרת טבלה )TABLEיש להציג תוכן טבלאי בטבלאות ) •

או כל תג   DIV-רצוי להימנע משימוש בטבלאות לצרכי עיצוב באתר )יש להשתמש ב •
 סמנטי אחר(. לחילופין השתמשו בטקסט/רשימות. 

 

 תמונות שימוש ב
(  ALTלכל תמונה שמשמשת כתמונת אווירה / דקורטיבית יש לתת תיאור מילולי ) •

 כולל רווחים.  תוים   120של עד 

( ואינם  BACKGROUND IMAGEהבנויים כתמונת רקע )באנרים פרסומיים  •
 .  ( ALTאינם מחויבים בתיאור ) טקסט ים מכיל

יש להפריד בין התמונה לתוכן   "חי":   טקסטתמונה + במקרה של באנר המכיל 
 ( לתמונה.  ALTולספק תיאור מילולי )

 גיש! אינו נ – באנר תמונה שהטקסט הינו חלק התמונה  •

 

 הדבקת טקסט לאתר 
 רצוי להזין טקסט נקי מעיצוב לאתרי האינטרנט.  •

 הימנעו מגושי טקסט גדולים  •

 השתמשו בתוכן מילולי בשפה פשוטה.  •

 

 קישורים 
מהות הקישור: יש לספק תיאור ברור לגולש לאן מוביל הקישור )"להרשמה לקייטנה   •

 במקום "לחץ כאן"(.  – לחץ כאן" 

(, או לתת טקסט  ALTתמונה: יש לספק תיאור מילולי לתמונה ) קישורים המכילים  •
 חי שיוצג לצד התמונה. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.nagich.co.il/
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 הצהרת נגישות 

ל תקנות שוויון זכויות לאנשים עם  34באתר נגיש החוק מחייב פרסום הצהרת נגישות סעיף 
 מוגבלות:

בשירות ובמקומות  חייב בביצוע התאמות לשירות יפרסם את התאמות הנגישות אשר בוצעו  "... 
הציבוריים שניתן בהם השירות, לרבות אמצעי העזר ושירותי העזר המסופקים בשירות לפי  

 ..." בקשה ואופן קבלתם, בדרכים אלה ולפי העניין
 

 מטרת פרסום הצהרת הנגישות באתר לאפשר לגולשים לדעת פרטים על הנגישות באתר: 

 רמת הנגישות,  •

 סביבת הפעלה,  •

 גשה, הכרות עם כלי ההנ •

 פטורים )אם יש(,  •

 הסדרי הנגישות הפיזיים של בית העסק,  •

 פרטי רכז הנגישות בחברה. •
 

רכיב ההנגשה של "נגיש בקליק" כולל הצהרת נגישות בסיסית להצהרת הכוללת את ההסבר  
ההנגשה. להצהרה זאת  על רכיב ההנגשה, סביבת הפעלה, רמת הנגישות והיכרות עם כלי 

 לכל עסק/ארגון.  םיש להוסיף את הפרטים החסרים האינדיבידואלי
 
 
 
 

הצהרת הנגישות צריכה להיות במקום בולט באתר ושניתן להגיע אליה ממספר מקומות על  
 מנת להקל על אנשים עם מוגבלויות לאתר אותה בקלות.

 

 המלצה
על ידי כיתוב   FOOTERמקמו את הצהרת הנגישות בתחתית האתר:  -1אפשרות  .1

 הצהרת נגישות ולינק שיובל לעמוד הצהרת הנגישות.
הכולל קישור  מקמו אייקון מעוצב בתחתית האתר עם קישור להצהרת הנגישות .2

 להסדרי ההנגשה. 
 הנגישות כדף נושא תחת "אודות החברה".  הסדריאת  לציין מומלץבנוסף  .3
לפנות ניתן ת ו/או לכל שאלה לחיבור הצהרת הנגישות הייחודית לכם לתוסף הנגישו .4

 .  אלקטרוני בדואראלינו לצוות התמיכה 
 

 סיכום 

פרסום הצהרת הנגישות והמידע המוצג בה חשובים לגולשים עם מוגבלויות ומהווים חלק  
אי פרסום  חלה על בעלי האתר.  נגישות/הסדרי נגישותפרסום הצהרת חובה מחובה החוק. 

 נגישות הינה הפרה של החוק.הצהרת 
 
 
 

 הצהרת נגישות לדוגמא לחץ כאן 

http://www.nagich.co.il/
mailto:support@nagich.co.il?subject=פנייה%20לצות%20התמיכה
http://www.nagich.co.il/html5/sbs.py?_id=8770&did=5905&G=8697&trace=guide
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 WORD/PDF  ם מסוגהנגשת קבצי
 

 מטרות 

 תמיכה בקוראי מסך ומגדילי מסך  •

 הקראה בקול רם באמצעות המרת מלל לדיבור  •

 הפעלה באמצעות מקלדת  •

 קביעת העדפות ניווט כגון גלילה אוטומטית  •

 שברובו התאמה לתוכנות  הגדלה וקוראי מסך   Wizardקביעת העדפות נגישות ב  •

 

 WORDמה צריך לעשות בעריכת מסמך 
 קביעת סדר הקריאה של המסמך  •

 עימוד של המסמך על ידי קביעת כותרות, שדות, טבלאות  •

 הגדרה של טקסט חלופי לקישורים, תמונות  •

 יצירת עזרי ניווט במסמך: כותרות, סימניות, תוכן העניינים  •

 המסמך הגדרת שפת  •

 בחירת הגופן  •

 שימוש בסגנונות עיצוב קבועות •

 יישור לימין  •

 ודאו שצבע אינו הדרך היחידה שבה מעבירים מידע.  –  צבעים  •

 השתמשו בחדות מספקת עבור טקסט וצבע רקע.  - חדות •

 טקסט חלופי  •

אלא בכתיבה מלאה. תוכנת ההקראה בדרך   – רצוי שלא להשתמש בקיצורי שפה: ביה"ס  •
 כלל אינה מקריאה את הביטוי המלא. 

)פונטים מסולסלים( יש   DAVID -ו  TIME NEW ROMANSאין להשתמש בגופים מסוג  •
 (ARIAL ,TAHOMA ,HELVETICAמש בפונטים מעוגלים כגון: תלהש

 בעימוד הטקסט המסמך השתמשו בריווח בין השורות  •

וברורות כולל כותרות לעמודות וללא שימוש בתאים מפוצלים או   שימוש בטבלאות פשוטות •
 ממוזגים. 

 

 נגיש   PDFתהליך עבודה ליצירת קובץ 
 

 PDFשמירת הקובץ למסמך מסוג ו  WORD-בניית מסמך נגיש ב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nagich.co.il/
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 כותרות 
כותרת  על מנת לאפשר למשתמשי ניווט מקלדת יש לחלק את המסמך לחלקים: כותרת ראשית, 

בעזרת ניווט מקלדת יכול הגולש לדלג בין הכותרות, לבחור את הכותרת המעניינת אותו    משנה ותוכן.
 לקריאה ואז לקרוא את הקטע הנבחר. 
הקריאה של המסמך הינה רצופה ומכריחה את המשתמש   -  מסמך שאינו בנוי בהיררכיה מסודרת 

 מעניין אותו. לקרוא את כל המסמך מבלי יכולת דילוג או בחירת הקטע ה
 

 כיצד בונים כותרת? 
 סרגל סגנונות:   < בלשונית בית 

 1לכותרת ראשית נבחר: כותרת 
 משניתכותרת משנית: כותרת 

 

 
 

 על מנת לעצב את הכותרת 
 לחיצה ימנית על כותרת הנבחרת<שינוי< עיצוב הכותרת: בחירת גופן, כיוון כתיבה, צבע ועוד... 

 
 וגדולה מאשר כותרת משנית. תהה בולטת  – כותרת ראשית 

 הקפידו אל ריווח הכותרת מהטקסט, ובין קטע אחד לקטע אחר 
 

 בחירת גופן וכיוון שפת הכתיבה, תבליטים ופסקאות 
 

 בחירת גופן, כצעד ראשוני רצוי להשתמש בגופנים ברורים וקריאים. 
 

בר בתחילת  יש להגדיר את שפת המסמך כ  –בחירת כיוון הכתיבה של המסמך )עברית/אנגלית( 
 העבודה. 

 מומלץ להשתמש בתבליטים ופסקאות. 
 

תוכן   2כותרת משנה  , 1 המלצה: בנו לכם סגנונות עיצוב מוגדרות מראש עבור: כותרת, כותרת משנה
 הטקסט. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nagich.co.il/
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 טקסט חלופי לתמונה 
 

חלופי< הזנת תיאור   טקסט הקלקה ימנית על התמונה < בחירת עיצוב תמונה < בחירה בלשונית: 
 לתמונה. 

 מומלץ לתאר את התמונה בתיאור מדויק. 

 
 

 
 

 הקלידו טקסט חלופי בהתאם להנחיות. 
 במקרה של תמונה המהווה תמונת רקע או תמונה שאין בה

 . משמעות לעניין התוכן במסמך, יש לבחור סמן כדקורטיבי 
 במקרה זה אין צורך בהוספת טקסט חלופי.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהו טקסט חלופי מוצלח?

תיאור התוכן והמטרה של התמונה באופן מקוצר, קולע וחד משמעי. הטקסט החלופי לא  
צריך להות ארוך ברוב המקרים רצוי להסתפק במשפט קצר. חשוב לא לציין על תמונה: 

 "תמונה של..." 
 לדוגמא: "אצבעות מקלידות על מקלדת מחשב...." 
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 טקסט חלופי לצורות 

 

 בחר לשונית הוספה < צורות  •

 הוסף צורה מתוך מבחר הצורות למסמך •

 עכבר ימני על הצורה < עריכת טקסט חלופי.  •
 
 

 martArtSטקסט חלופי 

 

   SmartArtבחר לשונית הוספה <  •

 מתוך הרשימה למסמך  SmartArtהוסף  •

 < עריכת טקסט חלופי.  SmartArtעכבר ימני על  •
  

 טקסט חלופי לתרשים 

 

 תרשיםבחר לשונית הוספה <  •

 הוסף תרשים מתוך כל התרשמים •

 < עריכת טקסט חלופי.  התרשיםעכבר ימני על  •
 

 טקסט חלופי לסמלים 

 

 בחר לשונית הוספה < סמלים •

 בחר סמל מתוך הלשוניות השונות והוסף לדף  •

 < עריכת טקסט חלופי.  הסמלעכבר ימני על  •

 "סמל דקורטיבי"  – וי-ניתן לסמן ב –אם מדובר בסמל דקורטיבי  •
 

 ממדיים-טקסט חלופי למודלים תלת

 

   בחר לשונית הוספה < מודולים תלת ממדיים •

 למסמך ממדי מתוך התיקייה-מודל תלתהוסף  •

 < עריכת טקסט חלופי  ממדי-המודול התלתעכבר ימני על  •
 

 טקסט חלופי לצילום מסך 

 

  < צילום מסךבחר לשונית הוספה  •

 בחר חלונות זמינים או כפתור גזירת מסך •

 < עריכת טקסט חלופי  הצילוםעכבר ימני על   כאשר צילום המסך בדף:  •
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 טקסט חלופי לקישורים 

 
ירת היפר קישור< בתיאור המסמך רשמו את  בח סמנו את הטקסט ליצירת הקישור< מקש ימני ל

 תיאור הקישור< 
 . לדוגמא להלן בכתובת רשמו את כתובת הדומיין המלאה בדומה  

 
הקפידו להשתמש בתיאור/הסבר מדויק המתאר את הקישור )קורא המסמך מקריא את שורת  

התיאור צריך להיות שונה מאשר   ( הטקסט: להורדה וקריאה לחץ כאן ולכן אין טעם בשימוש חוזר שלו
 שורת הקישור. 

 
 

 אלקטרוני יצירת קישור לדואר 
ליצירת קישור לדואר אלקטרוני סמנו את הטקסט< מקש ימני בחרו היפר קישור< בחרו בכפתור  

 כתובת דואר אלקטרוני< מלאו תיאור המסך )תיאור שונה מתיבת הדואר ומשורת הקישור( 
 מלאו את השדה של תיבת הדואר 
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 שימוש ברשימות עם תבליטים 

  .הצב את הסמן במקום כלשהו במסמך  .1
 .בית  ההכרטיסייחר את ב .2
 .תבליטיםבחר את הכפתור   ,פיסקה בקבוצה  .3
 .הקלד כל פריט תבליט ברשימה עם התבליטים  .4

 
 
 
 
 

 שימוש ברשימות מסודרות 

 .הצב את הסמן במקום כלשהו במסמך  .1
 .בית  ההכרטיסייבחר את  .2
 .מספורבחר את הכפתור  ,פיסקה בקבוצה  .3
 .הקלד את השלבים הרציפים  .4

 
 
 
 
 
 
 
 

 ט ריווח שורות הטקס

 הגדלת הריווח בטקסטים בין משפטים ובין פסקאות מקלה על אנשים עם מוגבלויות ראייה
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 שיח פיסקה- לשונית בית< דוח .1
 בחר אייקון ריווח להגדלת הריווח בין השורות  .2

 עצב את הריווח לפי בחירה.   .3
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 שימוש בטבלאות בדף

 
 שימוש בטבלאות בעלות מבנה פשוט. 

 הטבלה תכיל עמודות עם כותרות.
 מומלץ להשתמש בבודק נגישות בסיום הטבלה.

 
 הוספת טקסט חלופי לטבלאות 

 .לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על טבלה .1

  .מאפייני טבלהבחר  .2

 .טקסט חלופי ההכרטיסייבחר את  .3

 ת לטבלה.הקלד תיאור וכותר .4

 

 הגדרת שורות בטבלה

 
 מכילות תאים ריקים, רצוי להבטיח שהטבלאות אינן 

 תאים מפוצלים, תאים ממזגים, או שורות ריקות, 
 קורא המסך מאבד את הספירה   –עמודות ריקות 

 בתאים אלו.
 

 על מנת שקורא המסך יקריא את הטבלה בצורה  
 תקינה היינו יקריא את הכותרת לפני כל שורה

 יש לסמן וי בחזור כשורת כותרת  בראש כל עמוד.
 לציין כותרת לכל עמודה.על כן מומלץ 

 
 
 
 
 
 

 שימוש בצבע טקסט נגיש

 
 מומלץ לוודא שהצבע אינו הדרך היחידה שבאמצעותה מועבר המידע בדף. 

אנשים עיוורים, ליקויי ראייה או עיוורי צבעים עלולים להחמיץ את המשמעות של הצבעים 
 המעבירים מסרים מיוחדים.

 קסט והרקע.רצוי להשתמש בצבעים חדים המבדילים בין הט
 כדי למצוא ניגודיות צבעים ניתן להשתמש בבודק הנגישות.

ישנן תוכנות בניתן למצוא במנוע גוגל המאפשרות בדיקה יחס 
 הניגודיות. 

CCA -Colour Contrast Analyzer  
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 PDFלקובץ  WORDשמירת מסמך  

 
וי בעמודות: תגיות  - < לחצה על אפשרויות < סימון ב PDFקובץ< שמירה בשם< שמור כסוג< בחר

 מבנה מסמך עבור נגישות, ובמסמכים ארוכים מומלץ גם לסמן צור סימניות באמצעות כותרות. 
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 WORD/PDFמסמך  נגישות בבדיקת תקינות 

 
 לביצוע בדיקת הקובץ אפשרות ראשונה מומלצת להפעיל תוכנת קורא מסמך 

 WORD- אפשרות שניה פשוטה יותר להוסיף למסמך תוכן עניינים דרך ה
טובה, אם לא גשו  אם תוכן העניינים מסודר בצורה תקינה לפי הכותרות שהכנסת אזי עשיתם עבודה 

 לתקן את הכותרות, מחקו את תוכן העניינים ויצרו חדש. 
 

  WORD- מתוך הצעות ההפניות< תוכן עניינים < בחרו עיצוב לתוכן 
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 Excel יהנגשת מסמכ
 

שונות לקרוא את חוברות  תאלקטרונים נגישים מאפשרים לאנשים עם מוגבלויו תגיליונו
 בבודק הנגישות כדי לוודא שהגיליונות נגישים. להשתמשהעבודה והתרשימים. מומלץ 

 לעיל.  המציינים  WORDדומים לאלו של מסמכי ה  EXCELכללי הנגשה למסמכי 
או מיזוג תאים או מיזוג   התפצלותבאופן כללי מומלץ להשתמש בטבלאות במבנה פשוט ללא 

 שורות. במידה ולא ניתן להימנע משימוש בטבלאות פשוטות ניתן לבצע את הפעולות הבאות.
 

 ן פתיחת גיליו 

 
 מך. יש לספק כותרת לכל גיליון שנמצא בשימוש במס

 
 על גיליון  מקש ימני .1
 הקלד את שם הגיליון .2

  
  
  

 טבלה עיצוב להגדרת 

 
 בחרת טווח תאים בטבלה .1
 בכרטיסיה בית < עצב כטבלה  .2
 רצוי במבנה פשוט  מתוך סגנונות עיצוב לטבלה.  בחר עיצוב לטבלה .3
 בתיבת הסימן "לטבלה שלי יש כותרות" Vסמן  .4
 אישור .5

 
 כטבלה וניתן לעדכנם בכל עת עם הוספת שורות או עמודות. טווח התאים שנבחרו הוגדרו 
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 כותרות תאים ממוזגים 

 
במידה והשתמשתם במספר תאים ממוזגים בכותרות לאחר הגדרת עיצוב הטבלה, מה 

 . גם צלושיקרה הוא ששורת הכותרת הממוזגת תפ
הממוזגים ככותרות. כלומר בכל פעם שיוצרים  אחת הדרכים היא להגדרת טווח התאים 

כותרת מתאים ממוזגים צריך להגדיר שוב את כותרות העמודות בשורה שמתחת לשורת 
 הכותרת הממוזגת ולאחר מכן להמשיך ולהזין את הנתונים בטבלה.

 
 
 בחר את שורת הכותרות בטבלה או את טווח התאים הממוזגים .1
 שורת כותרתבלשונית בית< עצב כטבלה< בחר  .2
 אישור .3
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 לטבלה חדשה כותרות  הוספת

 
 בחר את שורת הכותרות בטבלה  .1
 בלשונית בית< עצב כטבלה< בחר שורת כותרת .2
 אישור .3
 והלאה.  Coumn1אקסל יוצר שורות כותרת עם שמות ברירת המחדל:  .4
 יש להקליד שמות חדשים, תיאור עבור כל עמודה בטבלה. .5

 

 
 

 

 ריקות הסתרת עמודות 

 
כדי לסייע למשתמשי מקלדת עם קורא ומסך וללא,  

 ניתן להסתיר עמודות ריקות בגיליון: 
סימון העמודה הריקה האחרונה היינו   .1

 לאחר עמודה האחרונה בטבלה.
והחזקתו  SHIFTלחיצה על מקש ה  .2

 ENDולחיצה על מקש 
ואז   SHIFTממשיכים בלחיצה על מקש  .3

ללחוץ על מקש חץ ימינה או שמאלה  
 בהתאם לכיוון הקריאה.

פעולה זאת תסמן את כל טווח העמודות   .4
 מכאן ועד סוף הגיליון. 

 הנבחר <לחיצה על 'קליק ימני באזור  .5
 "הסתר"

עמודות: בחר את העמודות המוסתרות< לחץ מקש ימני< בחר "בטל ת ביטל הסתר
 הסתרה".
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 הסתרת שורות ריקות 

 
ייע למשתמשי מקלדת עם קורא ומסך וללא, ניתן  כדי לס

 להסתיר שורות ריקות בגיליון: 
סימון השורה הריקה האחרונה היינו לאחר   .1

 השורה האחרונה בטבלה. 
והחזקתו ולחיצה על   SHIFTלחיצה על מקש ה  .2

 ENDמקש 
ואז ללחוץ   SHIFTממשיכים בלחיצה על מקש  .3

על מקש חץ ימינה או למטה בהתאם לכיוון  
 .הקריאה

פעולה זאת תסמן את כל טווח השורות מכאן   .4
 ועד סוף הגיליון. 

 "הסתר" <לחיצה על 'קליק ימני באזור הנבחר  .5
 שורות: בחר את הת שורותביטל הסתר .6

 המוסתרות< לחץ מקש ימני< בחר "בטל הסתרה". 
 

 

 טקסט חלופי  

אובייקטים מוטבעים,  , צורות, קבוצות, תרשימים, SmartArt, גרפיקת שימוש בתמונותבעת 
עבור אנשים עם  המוצגים לתיאורחלופי עם כל הפרטים  טקסטיש לכלול  - דיו וסרטוני וידאו

 . מוגבלויות
 

 טקסט חלופי לתמונה 

 
 מקש ימני על התמונה. .1
 בחר עריכת טקסט חלופי  .2
 חלונית טקסט חלופי יפתח בצד השמאלי של המסך. .3
( כדי לתאר את התמונה  ם תווי 120הקלידו משפט אחד או לכל היותר שניים )כ  .4

 והקשר שלה לתוכן.
 

 
 
 
 

 
 

  

http://www.nagich.co.il/


                                                                                           
      

 

   

   21עמוד | 
 

 www.nagich.co.il 8844743-09 .פקס 8858818-09 .כפר יונה טלפון  3264ת.ד נגיש בקליק בע"מ 

 SmartArtלצורות או לגרפיקת טקסט חלופי 

 
 . SmartArtצורה או גרפיקת מקש ימני על ה .1
 בחר עריכת טקסט חלופי  .2
 חלונית טקסט חלופי יפתח בצד השמאלי של המסך. .3
לתאר את התמונה  ( כדי ם תווי 120הקלידו משפט אחד או לכל היותר שניים )כ  .4

 והקשר שלה לתוכן.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פריט חזותי דקורטיבי 

 
לתוכן ניתן לסמן את  יבמקרה שהרכיב הדקורטיבי בן השתמשנו אינו מוסיף עניין אינפורמטיב

הרכיב כדקורטיבי במקרה זה בעת השימוש בקורא מסך ידלג הקורא על הרכיבים אלו וממלא 
 קורא המסך. לא יחסר מידע חשוב עבור משתמשי 

 
 מקש ימני על הרכיב .1

 בחירת עריכת טקסט חלופי  .2

חלונית טקסט חלופי הנפתחת בצד השמאלי של   .3
 המסך יש לסמן וי בכפתור "סמן כדקורטיבי" 
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 ים שימוש בצבע

 
 מומלץ לוודא שהצבע אינו הדרך היחידה שבאמצעותה מועבר המידע בדף. 

עיוורי צבעים עלולים להחמיץ את המשמעות של הצבעים אנשים עיוורים, ליקויי ראייה או 
 המעבירים מסרים מיוחדים.

רצוי להשתמש בצבעים חדים המבדילים בין הטקסט 
 והרקע.

 כדי למצוא ניגודיות צבעים ניתן להשתמש בבודק הנגישות.
בין צבע   1/4.5התקן מורה על עמידה ביחס ניגוד של 

 הטקסט לצבע הרקע.
למצוא במנוע גוגל המאפשרות בדיקה ישנן תוכנות בניתן 

 יחס הניגודיות. 
CCA -Colour Contrast Analyzer  

 
 
 
 
 
 
 

 סיכום 
בטבלאות אקסל, יתאפשר בטווח הטבלה רק בין תאים   TABניווט באמצעות מקש  •

 לא ממוזגים.

כאשר טבלה כוללת תאים ממוזגים, משתמשי קורא מסך צריכים לנווט עם מקש  •
חצים. שימוש בחץ למטה יאפשר לו להגיע לשורה הבאה שאינה כוללת תאים 

 . TABממוזגים ומשם הניווט ימשיך באמצעות מקש 

ה מוזגו, משתמש מזהה שניווט באמצעות מקש במידה ורק חלק מהתאים בשור •
TAB  .חורג ועליו להבין שעליו לחזור אחורה בניווט 

יש לשמור על שאר כללי העיצוב: שימוש בצבעם בעלי יחס ניגודיות בין הטקסט לצבע  •
, מתן טקסט חלופי לתמונות ואובייקטים, מתן טקסט חלופי  1:4.5הרקע של 

רת שפת המסמך, כיוון כתיבה, כותרות וכל שאר לקישורים, שימוש בגופן קריא, הגד
 /WORDכללי הנגישות בדומה למסמכי 
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 OUTLOOK דואר אלקטרוני נגישות בשימוש

 

 חדשה ו/או במענה הודעת דואר אלקטרוני בנגישות 
הודעת ה או מענה לשליח לפני בבודק הנגישות להשתמש מומלץ OUTLOOKלמשתמשי 

מוגבלויות יוכלו לקרוא עם את בודק הנגישות כדי לוודא שאנשים  ו ליהפע דואר אלקטרוני,
 ולערוך את התוכן בקלות. 

 
 למייל ברצועת הכלים< בחר בכרטיסיה סקירה. בעת שליחת מייל חדש או מענה  .1

 בחר בדוק נגישות  .2

 עיין בתוצאות ברשימה של שגיאות ואזהרות והמלצות לתיקון.  .3

 

  לפני השליחההודעות דואר אלקטרוני המלצות לתיקון ל
כדי לטפל בשגיאות ובאזהרות הקשורות לנגישות, בחר את הבעיה מתוך הרשימה< פתח 

 בעזרת החץ את הפעולות המומלצות והחל אותם.
 
 
 
  

http://www.nagich.co.il/


                                                                                           
      

 

   

   24עמוד | 
 

 www.nagich.co.il 8844743-09 .פקס 8858818-09 .כפר יונה טלפון  3264ת.ד נגיש בקליק בע"מ 

 נגישות מדיה מבוססת זמן 
 
 :זמן-מבוססתזמן: יש להמציא חלופות עבור מדיה - מדיה מבוססת 1.2הנחיה ...."

תקשורת מוקלטת מראש  -בלבד )הקלטה מראש(: הכתוב להלן מתאים עבור אמצעי-בלבד ווידאו-אודיו 1.2.1
בלבד, מלבד המקרים בהם האודיו או הוידאו הינם מדיה חלופית לטקסט, ומסומן  -בלבד ושל וידאו-של אודיו

 ( Aככזה באופן מובהק: )רמה 

ערך לתכנים -זמן , המציגה מידע שווה-ה למדיה מבוססתבלבד מוקלט מראש: מסופקת חלופ-אודיו •
 בלבד. -המוקלטים מראש של אודיו

זמן או מסופק ערוץ אודיו המגיש מידע -בלבד מוקלט מראש: מסופקת חלופה למדיה מבוססת-וידאו •
 ..."בלבד.-ערך לתכנים המוקלטים מראש של וידאו-שווה

 
 

דורשות שמדיה תלוית זמן תכלול התאמות נגישות לאנשים עם לקות    A/AAלרמה   התקןהנחיות 
 : שמיעה או חרשות ולאנשים עם לקות ראייה או עיוורון

 
קבצי  חלופה טקסטואלית לכל התכנים הקיימים ב דרוש   –עבור אנשים עם לקות שמיעה או חרשות 

 שמע /אודיו 
ביות מורחבות המתארים  כתוביות הכוללות כתו –עבור אנשים עם לקות שמיעה או חרשות 

 התרחשויות קוליות 
תיאור קולי בפס קול נפרד המוטבע בסרט והכולל תיאור   –עבור אנשים עם לקות ראייה או עיוורון 

 . קולי של התרחשויות חזותיות שאינן מלוות בטקסט 
 
 

 

 סרטי וידאו יש לנהוג באופן הבא:  תהנגש
לקריינות ולדיבור, תיאורים כתובים של הצלילים  כתוביות    – לספק חלופות לערוץ הקולי  .1

 המשמעותיים להבנת הסרט. 
 תיאורי אודיו למידע חזותי משמעותי.  –לספק חלופות לערוץ החזותי   .2
 זמנית עם העברת המידע המקורי. -לדאוג שהחלופות יופיעו בו  – סנכרון החלופות  .3
ימוש נגיש למשתמשי  וודאו שנגן הווידאו בו אתם עושים ש  –דבר אחרון שאסור לשכוח  .4

מקלדת אם וללא קורא מסך באופן שיאפשר להגיע לכל הכפתורים באמצעות מקלדת  
 והוספת תוויות לכפתורי הפעולה. 

 

 תיאור קולי וכתוביות מורחבות 
תיאור קולי מספק לאנשים עם לקות ראייה, עיוורון, או אנשים עם מוגבלות אחרת הזקוקים לסיוע  

ליות לא מילוליות. ישנן שתי דרכים עיקריות להוספת תיאור קולי  בהבנה של התרחשויות ויזוא 
לסרטוני וידאו. האחת, הוספת כתוביות מורחבות לסרטוני וידאו כך שיאפשרו לאנשים שראייתם  

תקינה לקרוא את הכתוביות ולתוכנות קוראות מסך להקריאם באמצעות חיווי קולי במחשבים ומכשירי  
הוספת תיאור קולי באמצעות קריינות )קול אנושי( המתאר את   קצה נתמכים. הדרך השנייה היא

ההתרחשויות הוויזואליות . לכתוביות מורחבות יש יתרון עבור אנשים עם לקות שמיעה בעוד  
 שלתיאור קולי יש יתרונות עבור אנשים עם מוגבלות בראייה. 

 

 YouTube  -הוספת כתוביות לסרטונים ב
ללא עלות. משתמשים יכולים  YouTube -יות לסרטוני ווידאו בגוגל מאפשרים להוסיף תמלול וכתוב

 לבחור אם להציג או להסתיר את הכתוביות. 

 
 
 
 
 

 YouTubeהוספת כתוביות לסרטון באמצעות 
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בכדי להוסיף תמלול וכתוביות לסרטוני ווידאו, עליכם להיות מחוברים לחשבון הגוגל שלכם ו  

 שלכם. הסרטונים צריכים להיות בערוץ האישי 

 
 

 התחברו למשמש שלכם.  .1
 העלו את הסרטון .2
 גשו לערוץ שלי< מנהל הסרטונים< בחרו ערוך על הסרטון הרצוי< כתוביות  .3
 בחרו שפת כתוביות  .4

 

 
 
 

 בחירת שפה .5
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 לחצו על בחר כתוביות חדשות .6

 
 
 

בחרו את המיקום של כתובית על גבי הסרטון בסרגל הזמן מתחת לסרטון , הקלידו   .7
 הכתובית לחצו + להוספת הכתובת. ככה המשיכו לאורך כל הסרטון.את 

ניתן גם לערוך את הכתוביות בסרגל הזמן מתחת לסרטון, כל כתובית שהכנסתם  .8
תוצג על גבי סרגל הזמן , ניתן לערוך, לשנות למחוק או להאריך ולקצר את זמן  

 הופעת הכתובית.
 

ון, אם לא תמיד ניתן לבצע עם הסרט תבסיום בצעו בדיקה שכתוביות מסונכרנו .9
 עדכון. 

 
 SRTלחילופין, ניתן להעלות קובץ כתוביות שהכנתם מראש מסוג  .10

 
 
 

 המלצה:
 מדריך משתמש מפורט, מומלץ להשתמש בו לפי הצורך.  YouTube -ל
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 אינסטגרם / בוק-התאמות נגישות בפייס
 

 ז 35קנה ציטוט מת

"…)ז( חייב יבצע התאמות נגישות כאמור בתקנה זו אף אם החומרה שהוא עושה בה 
שימוש במתן שירות האינטרנט מצויה מחוץ לגבולות ישראל; ואולם ניתן השירות  

באמצעות פלטפורמת רשת חברתית )כגון פייסבוק או טוויטר(, יבצע נותן השירות את  
אמצעות הפלטפורמה )כגון בחירת אלה מבין התאמות הנגישות הנתונות לבחירתו ב

 ניגודיות(….". 

 

 טקסט חלופי לתמונות 
בוק מאפשרת להוסיף טקסט חלופי לסרטונים ולתמונות ולפיכך רכיב זה מחייב והוא גם  -פייס

 AAלרמה   WCAG 2.0מעוגן בהנחיות  
 

 נגישות באמצעות תיוג 
אלה למעשה ישמשו   –כשמוסיפים תיאור לווידאו ותמונות לפני שמפרסמים אותם בפייסבוק  

שברשותם להבין טוב   המסייעותאנשים עם מוגבלויות שונות  ויאפשרו להם ולטכנולוגיות 
 יותר את הסטאטוסים שהם משתפים.

 

 ספר משהו על התמונה
ת טקסט בה כתוב בטקסט תמונה או סרטון לפייסבוק, מוצגת גם תיב כאשר מוסיפים

( שנעלם מיד לאחר הכתיבה "ספר משהו על זה" )או ווריאציות  Place Holderוירטואלי )
 אחרות בהתאם לסוג התוכן(. זה בדיוק המקום להכניס תיאור קצר של התמונה או הסרטון. 

 

 
 

 שימוש בשפה פשוטה 
קישורים לאתרים אחרים לרבות  , סטטוסים המשלבים יכללו ברור וקצרמומלץ שסטטוסים 

קצרה. שימוש ב המטרה תיאורים טקסטואליים לסרטונים ותמונות יהיו ממצים ויבהירו את
ם לגולשים בשפה פשוטה חשוב במיוחד כשמדובר בשירות ציבורי או בשירותי מסחר המוצעי 

 .באמצעות רשתות חברתיות
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 טקסט ברור לקישורים 
ניתן לפרסם בציר הזמן.  כתיבה בפתקים מאפשרת  פייסבוק מאפשרת כתיבת פתקים אותם

לבצע פעולות עיצוביות בסיסיות כגון הדגשת טקסט כמו גם הוספת קישורים לטקסט נבחר. 
כך לדוגמה, אם משתמש מעוניין להכניס לפוסט שהוא כותב מספר קישורים למספר אתרים 

 ניתן לעשות זאת באמצעות הפתקים.   –או שירותים שהוא מציע  
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 באחריות לקוח  -הנגשת מסמכים ומדיה 
 

 הערות  חרשים  עיוורים  סוג המדיה 
להוסיף כתוביות   יש שהלקוח יצר סרט וידאו 

תקן חדש   .VTTבפורמט  

מאפשר   HTML5של 

הקראה ע"י טכנולוגיות  

מסייעות עם קולות  

 שונים לכל דמות 

לפי התקן חייב בכותרות  
כלומר תיאור  , מורחבות

של התרחשויות  
הקשורות    תמשמעותיו 

 בסאונד 

יש לוודא שכל הכפתורים  
 נגישים

האתר צרף   מנהלסרט ש
 ממקור חיצוני 

יש לוודא שכל הכפתורים    
 נגישים

למשל   –קובץ סאונד  
 הרצאה 

  לדאוג שיהיה כותרותיש 

 לקובץ אודיו 

להוסיף כתוביות   יש

, תקן חדש  VTTבפורמט  

מאפשר   HTML5של 

הקראה ע"י טכנולוגיות  

מסייעות עם קולות שונים  

 לכל דמות 

יש לוודא שכל הכפתורים  
 נגישים

ליצור לינק ניסתר  יש  פרסומת פלאש 

המאפשר מעבר לדף  

אחר המציג את התוכן  

 בצורה נגישה 

מחויב בכתוביות בדומה  
   וידאו  לסרט

מחויב בכתוביות בדומה  
    וידאו  לסרט

  מסוגסרטון אנימציה  
GIF 

להוסיף כתוביות   יש
, תקן חדש  VTTבפורמט  

מאפשר   HTML5של 
הקראה ע"י טכנולוגיות  

מסייעות עם קולות  
 שונים לכל דמות 

לפי התקן חייב בכותרות  
כלומר תיאור  , מורחבות

של התרחשויות  
הקשורות    תמשמעותיו 

 בסאונד 

יש לוודא שכל הכפתורים  
 נגישים

להשתמש בהגדרת  יש  PDF/WORDמסמך 
,  בסימוני פיסקה,  כותרות

- להשתמש ב ,תבליטים
ALT   תמונות ל 

השימוש  רצוי להקטין את  
 בטבלאות 

הכולל   ALTיש לספק  קבצי באנרים 
 טקסט חלופי לאנימציה 

  

,  JPG  ,IMGתמונה   קבצי

TIF 

הכולל   ALTלספק  רצוי 
  טקסט חלופי לתמונה

  ALTבהנחה ולא יהיה 
מערכת נגיש בקליק  

 אוטומטית   ALTמכניסה 

האוטומטי לא   ALT -ה 
בהכרח מתאר בצורה  

 מדויקת את התמונה 

Captcha  אינה נגישה ללא אודיו   
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 העורך  המלצות
 

הקפידו על כללי   אנא  ת מוגבלויו ם עם ילאנשבאתר הושקעו מאמצים רבים לביצוע ההנגשה  •
 כחוק.  הנגישות 

תקן את  תכני האתר ולנגישות לאתר ול ה/ריענון מומלץ לערוך אחת לשנה בדיק •
, היות והאתרים הינם (אחרת האתר לא יעמוד בתקן הנגישות כנדרש בחוקהליקויים )

אתרים דינאמיים ואנו מבצעים בו שינויים גם בתוכן האתר וגם בתבניות האתר חשוב 
 אחת לשנה לרענן את הנגישות. 

 בדואר אלקטרוני. להזמנת ריענון נגישות ניתן לפנות אלינו 

ניתן לשכור את שירותי נגיש בקליק לטיפול במגוון תחומים: הנגשת אתרים, הנגשת  •
 עמודי תוכן נוספים, הנגשת תכנים/קבצים, בדיקה/ייעוץ נגישות.

, אם  יועץ הנגישות של החברה לפי ההנחיות שלנו או של  את הצהרת הנגישות יש להכין  •
 . קיים

 בנושא תוכן נגיש לאתר.ניתן להזמין הדרכה  •

במקרה של תביעה או מכתב  יום   60החוק מאפשר לתקן תיקוני נגישות בתוך  •
פנו אלינו למרכז התמיכה לקבלת   . אם קיבלתם מכתב או מכתב תביעה כזה,התראה

 בדואר אלקטרוני. מענה

הי חובה מוסרית המאפשרת גישה שווה לכלל  מעבר לקיום החוק, נגישות זו •
ולכן מצד אחד חשוב לקיים את החוק ומצד שני חשוב לבחור בחברה  יההאוכלוסי

 מקצועית שאכן מנגישה את האתר )לא רק לצאת לידי חובה( 
 

  ☺בהצלחה

 

 זה חברתי. זה חשוב לך.זה חשוב להם. 
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