הצהרת נגישות

ספרייה ציבורית באר יעקב
נגישות אתר האינטרנט של הספרייה
כללי
הספרייה הציבורית באר יעקב מייחסת חשיבות גדולה להנגשת האתר למנויי
הספרייה ,אשר הינם בעלי מוגבלויות .מטרת התאמת האתר היא לאפשר לכמה
שיותר קהלי מנויים ,ליהנות מהמידע והשירותים שניתנים דרכו.
אתר "נגיש" הוא אתר שמאפשר למגוון אוכלוסיות ליהנות מתכני ושירותי האתר ברמה
טובה.
האתר מופעל באמצעות מערכת  ,BuildaGate5מחולל יישומים מתקדם ,כחול-לבן,
שפותח על ידי חברת אייפי-דוט בע"מ ,מישראל ,התומכת באופן מלא בהוראות
הנגישות המופיעות ב - W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA.

היכן מפעילים את מנגנון ההנגשה הבסיסי המותקן באתר?
בפינה השמאלית העליונה באתר ,נמצא "כפתור" עם סמל של "אדם בעל מוגבלות",
אשר הקלקלה עליו פותחת את סרגל הנגישות .סרגל הנגישות מנוהל על ידי קוד
תוכנה שנכתב ומנוהל על ידי איגוד הנגישות הישראלי.
בעזרת הקלקה על אייקון זה יפתח תפריט המציע לגולשים בעלי מוגבלות ביכולת
הראייה ,כלי נגישות שונים ,אשר יקלו עליו לגלוש באתר.
לאחר בחירת סוג ההנגשה הרצוי ,והקלקה עליו ,ייטען האתר במצב המונגש.
להפסקת ההנגשה ,יש להיכנס שוב לתפריט ולבחור בהנחיה לביטול פעולת ההנגשה
שנבחרה.

ניווט מקלדת
לטובת מנויים המתקשים בהפעלת העכבר ,במחשבים שולחניים (ללא  ,)PADפותח
מנגנון ניווט המקלדת.
בפינה הימנית העליונה ,קיים כפתור ייעודי ,לפתיחת התפריט המאפשר לבצע ניווט
מקלדת .הפעלת המנגנון ,מתבצעת באמצעות לחיצה על המקש .F8
לאחר לחיצה על מקש  ,F8נפתח בצידו הימני של המסך ,תפריט המציג לכל "יעד"
באתר ,מספר ייעודי ,שאם נקליד אותו ,בצירוף הקלקה על המקש " ,"+נעבור באופן
אוטומטי ,ליד המבוקש.
סגירת התפריט של ניווט המקלדת ,מתבצעת על ידי לחיצה נוספת על הכפתור .*F
מאפייני נגישות
•

תאימות לדפדפנים שכיחים בני שנתיים ומטה Chrome, Edge, Firefox, Safari
פריטים נגישים ,ברורים ובעלי מיקום קבוע לאורך כל חווית הגלישה.
מבנה תוכן הגיוני ויעיל.

•

מבנה אחיד לדפי האתר.
מתן מלל חליפי לרכיבים לא טקסטואליים כגון :איורים ,תמונות ועוד.

•

שילוב כפתורי עצירה למידע מתחלף.

תפריט נגישות מופעל באמצעות כפתור הנגישות (בצד שמאל) כולל:
•

הקטנה והגדלת גודל טקסט.

•

שינוי ניגודיות.

•

מעבר לתצוגת שחור לבן.

•

הכרח תצוגת טקסט בגופן אריאל.

•

הכרח קו תחתון לקישורים בטקסט (Hypertext).

•

עצירת כל האפקטים בדף.

•

תפריט קיצורים שמופעל באמצעות מקש F1

•

הסתרת תפריט נגישות באמצעות מקש ESC

היכן מפעילים את מנגנון ההנגשה הבסיסי המותקן באתר?
בפינה השמאלית העליונה באתר ,נמצא "כפתור" עם סמל של "בעל מוגבלות" ,אשר
הקלקלה עליו פותחת את סרגל הנגישות .סרגל הנגישות מנוהל על ידי קוד תוכנה
שנכתב ומנוהל על ידי איגוד הנגישות הישראלי

בעזרת הקלקה על אייקון זה יפתח תפריט המציע לגולשים בעלי "מוגבלות" ביכולת
הראייה ,כלי נגישות שונים ,אשר יקלו עליו לגלוש באתר.
לאחר בחירת סוג ההנגשה הרצוי ,והקלקה עליו ,ייטען האתר במצב המונגש.
להפסקת ההנגשה ,יש להיכנס שוב לתפריט ולבחור בהנחיה לביטול פעולת ההנגשה
שנבחרה.

עזרים
קיימת בספרייה לולאת השראה לטובת אנשים עם מוגבלות שמיעה .
קיים מחשב השאלות המאפשר הגדלת טקסטים לכבדי ראייה .
אתר האינטרנט של הספרייה הונגש ברמה הגבוהה ביותר .
קטלוג הספרייה הונגש ברמה הגבוהה ביותר .
מענה לקהל קיים מענה טלפוני אנושי .
ניתן לפנות אלינו גם בדואר אלקטרוני .
ניתן להשאיר לנו הודעות בדף הפייסבוק

אוסף הספרים
הספרייה מאפשרת את שירות השאלת ספרים דיגיטליים ,כמו גם ספרים קוליים על
תקליטורים  -ספרים אשר הוקראו והוקלטו על ידי מחברי הספרים או על-ידי קריינים
מקצועיים ,וניתן להשאילם מהספרייה.
אוזניות איכותיות לשימוש בתוך הספרייה.
סגל עובדי הספרייה נכון להעניק את כל העזרה הנדרשת לבעלי המוגבלויות
המבקשים זאת.
נשמח לארח אתכם ולסייע בכל הניתן על-מנת לאפשר חוויה נגישה ושוויונית.

למידע נוסף אודות הנגשת אתר המועצה :מר אריה אפשטיין
תפקיד  :דובר המועצה
מייל :

arie@b-y.org.il

טלפון08-9785364 :

