
םלכול ישותגנל םביחיינו מתא

 ,ירשפאהרותיחב ברה הלקהש יחהבטי לדול כפעא ליהונשל ותינידמה
צעומה דעימהמ אמל פןואות בנהיוכל לי ,ותיוגבלומםם עישנא ותרבל

ו.נשל הרהחב של דיינה ותיצקיפלאוב שתרהיראתב

•

 2.1 ,שתרוכן בשת תגנהה לינחהיווק
-ו A המרות במיאהת ותשירדוהצלחההינויריטרקית ליצם לידלשתמונשל הרהחב של דיינה ותיצקיפלאהו שתרהיראת

AA של (WCAG), ם'ולהע ירחבות בשתרםויצרונסוקי 'די ו עלמרסופשיפכ (W3C) ותשיגנה םזימו

 .(WAI) שתרל

וחיתפוןנם בתכיקוסשע ימ ות לכלברל ,ונשל הדוהעב וחה לכרכדה םיקפמסו וזה ותינידמה את םיציפמ ונא• ויהש ימ ו לכלא ולהינ ,הקוזתח , ,

ו.נשל הרהחב של דיינה ותיצקיפלאהו שתרהיראת של ובציהעו וכןהת רת עלאח רךדם בייאראח

ו.נשל הרהחב של דיינה ותיצקיפלאהו שתרהיראתות לשיגנ קתידך קבע ברדם בירכוו ענא•

ות.יוגבלומםם עישנאה לשיג יחהבטי לדכ ,ונשל הרהחב של דיינה ותיצקיפלאהו שתרהיראת של הריקוסהרכהע קבע רךדם בירכוו ענא•

 :רשא םישנא ,ראשה יןב ,ותרבל

oיתיבקטארנטיא ולק נתוכו בתא סךמיארוקם בישמשתמ, 

oםיראתוט בונול םינונת יןזהי לדכ ,ותדקלמר בקיו בעא ותדקלמרק ב םישמשתמשםישנא, 

oפלט ירישמכם בישמשתמש םישנא, 

oסךמות בדקלמם בישמשתמשםישנא, 

oסטקדלת טגהה לנוכם בתישמשתמשםישנא, 

oשתריפד ותארי לדכ ,פןוגה של צבעה וא/ו דלוגה את םיאהתם לייכרצש םישנא, 

oואדיוווכן בשת לתגי לדכ ,יולקרואים תייכרצשםישנא, 

oם.ייותזו חאםייולקםירמושת לחגי לדכ ,ותיובם כתייכרצשםישנא
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 ייניקנ

 שתרהיראתם ליאבשמם כינימזםהו WCAG ,ותשיגנגע לונדע בי ים בעלהש ,ה'רות בחבשיגנה לובלהו ילובמ ותוצם ל'ישנא םידיעימ ונא •
 ו.נשל הרהחב רוד עביינות ביצקיפלאהו

 וןקית ,הרכהעות בריש מתרופפלטם כהשל ותשיגנה את נףמי לדכ ,יתיטלגיד ותשיגנה לפותשכ eSSENTIAL רתם חבות עפותשו בנרחב •
 םם עישנאיעת לימס היגוולנם טכיקפמס ונאוז ותפותש רךד ו.נשל הרהחב של דיינה ותיצקיפלאו שתרהיראת של הפיצרהקוזותח

 ונשל שתרה יראתי בוהיזיתן לנ וןקייאנת בייפואמ – היצקיפלאה ות.ירווטמ ותיונמוימו הייאר ותיוקי ללבעל ,דא בלבאך ל ,ותרבל ,ותיוגבלומ
 וטוינרת בזוו עזהיגוולנטכ ד.ווע געמא/ללםיידי רתזא עוט ללוינ ,רויבד פעלתה ,יולקיוהיז ,דתקלמול רם לעכביפיון תחלגם כימשלבת כל –
 .ADA רורת עבושקבת היכמות ירחהכ ינוציר חזי כערתת ככלשמו ה'יצקארנטיאוב שתרראתב

 ו.נשל הרהחב של דיינות ביצקיפלאו שתרה יראת רום עביפתחמ םהש וכןות לתשיגנ מתייקש ואדווי ישישל דצ יקפשס יחהבטם לישקמב ונא •

 יןאםהיר עלשא ,ישישל דצ של דיינ ותיצקיפלאו שתריראתר לתחבהם ליוליכ ונשל הרהחב של דיינה ותיצקיפלאו שתרהיראתש ם לביש •
 ר.ישיפןואם בהיאל םיפנומס או לנאוהיטשל ונל

 ותצוע םירקמבמ ובשמ מח לקבלשנ ,ונשל הרהחב של דיינה ותיצקיפלאו שתרה יראת של ותשיגנ ן אבטחתמעול לפעם לייכשממ ונאש מןזב •
 ות.שיגנה את רפשו לנו לרזיעש
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