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תפריט תחתון המכללה האקדמית בוינגייט הצהרת נגישות

תואר ראשון תואר שני הכשרת אקדמאים מכינות רפואה משלימה הסמכה
בספורט תיירות ופנאי אתגרי תעודה והשתלמויות

הצהרת נגישות המכללה האקדמית בוינגייט
עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר מכללת
וינייט ,ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר
לצרכיהם.
מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות שמפורטות בחוק הנגישות ,כ  20-25%מכלל הציבור בישראל חווים קושי בנגישות לאתרי
אינטרנט .מכללת וינגייט שמה לנגד עיניה את הנגשת שירותיה ואת השירותים באינטרנט לכלל המשתמשים
ברשת ובאתר האינטרנט של המכללה על שלל תכניה המגוונים.
פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר
ככלל ,אתר האינטרנט של המכללה מונגש ומאפשר שימוש מונגש הן ברמת התוכן והן ברמה הטכנולוגית.
תוכן
תכני האתר נכתבו ככל האפשר בשפה פשוטה וברורה.
במקומות בהם נדרשנו לביטויים מקצועיים פירטנו והסברנו אודותם .במידה ומצאתם תוכן שלא הבנתם אנא צרו
קשר במייל yarin@wincol.ac.il
כל מידע ויזואלי מכיל טקסט חלופי וכותרות למען הסברתו למתקשים בראייה
שמרנו על חדות הצבעים ועל קונטרסט מספיק לעמידה בתקן )WCAG 2.0 (Level AAA
מבנה כותרות  -כל תכני האתר מחולקים בתגיות סמנטיות  h1,h2,h3וכו'
את כל דפי האתר ניתן להוריד כקובץ  Wordאו כקובץ  .PDFבמידה ומצאתם תוכן שלא הבנתם אנא צרו קשר
בכתובת הדואר האלקטרוני yarin@wincol.ac.il
תמלול הסרטונים נמצא בתהליך .במידה ויש צורך בתמלול לסרט מסוים אנא צרו קשר בכתובת הדואר
האלקטרוני yarin@wincol.ac.il
טכנולוגיה
האתר נבנה תוך שימוש בתגיות  html5כדוגמת  section,articleו nav
דפי האתר נכתבו בצורה תקינה סמנטית והם עוברים את בדיקת w3 validation
האתר הותאם לגלישה הן מהתקנים ניידים והן מהתקנים נייחים.
תמיכה בדפדפנים  -האתר מותאם לדפדפני גוגל כרום ,פיירפוקס ,אפל ספארי ,ולמכשירי טלפון חכמים
( )smartphonesמבוססי  iOsשל אפל או  Androidשל גוגל
האתר מאפשר שימוש וניווט באמצעות מקש  TABגם ללא שימוש בעכבר.

האתר הותאם לגלישה בעזרת עזרי הנגישות שמובנים במערכת ההפעלה חלונות ( Windows 7ו.)8
האתר הותאם גם לגלישה בקוראי מסך חיצוניים ,וכן נבדק ונמצא תקין עבור קורא המסך הפופולארי NVDA
האתר מאפשר הגדלה והקטנה של הטקסטים באתר באמצעות כפתור נגיש
אם מצאתם איזור מסוים שאינו נגיש די הצור ך ,נשמח אם תכתבו לנו באמצעות טופס צור קשר או באמצעות
המייל yarin@wincol.ac.il

