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 אילן -בר  –הצהרת נגישות 

 אמצעי נגישות:

הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר לעיוורים הנעזרים  •

 .בטכנולוגיות קוראות מסך

 ובניגודיות המאפשרת קריאה נוחה יותר. sans serifהגופנים הם מסוג  •

מאחורי כל תמונה וטבלה מופיע תיאור טקסטואלי, המוקרא לגולשים שנעזרים בתוכנת  •

 .הקראה

 הקישורים במסמך בעלי שמות משמעותיים, מודגשים בצבע ובקו תחתון במעבר עכבר. •

ונמצא נגיש לאנשים עם מוגבלויות על פי  ענבר נגישותמ הראל חייט המסמך נבדק על ידי יועץ הנגישות

 .AAברמה  Web Content Accessibility Guidelines 2.0 הנחיות הנגישות המקובלות בעולם: 

מוגבלויות שונות להפוך כל מסמך לנגיש באמצעות  ואנשים עםעים אלו מסייעים לעיוורים, לקויי ראיה אמצ

אם נתקלתם בבעיה במסמך  –תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המרה לכתב ברייל 

 אנא הפנו את תשומת ליבינו ויחד נאפשר לכולם להנות מהתכנים ברמה שווה.

 מקבוצת א.ת ענבר בע"מ -ענבר נגישות 

  153-35224052פקס:  03-6481575פ"ת. טלפון:  10122ת.ד 

 nadav@inbargroup.co.ilדוא"ל: 
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