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הצהרת נגישות  -עודכן ב 29/01/2017
אתר זה מתחייב לספק לקהל הרחב הגולש באתר ,תוכן נגיש ככל שניתן.
אנו ב"קימברלי-קלארק" ,פועלים לעדכן ולהטמיע את כללי הנגישות ככל שניתן,
בהתאם לעקרונות תקן הנגישות.
האתר מותאם לדרישות הנגישות לפי ת"י  5568ולרמה  AAשל תקן הנגישות
 ,WCAG 2.0הנגישות באתר מותאמת לדפדפנים המובילים.
כיצד לגלוש באתר בקלות?
האתר הותאם לגלישה בעזרת המקלדת בלבד.
שימוש במקש  tabיעביר את מוקד המקלדת בין עצמים שונים בעמוד ופעולה
בעזרת החיצים ומקש ה Enterתאפשר לבחור בין האפשרויות השונות.
כדי לנווט אחורה יש ללחוץ על צירוף המקשים . shift + tab
בפינה העליונה בצדו השמאלי של האתר ,ישנו כפתור לפתיחת תצוגת נגישות
הכולל שינוי גודל הפונט במעבר עכבר ו tabושינוי צבעי האתר לשחור-לבן.
הפעלת תצוגת הנג ישות
לחיצת מקש  tabשניה מגיעה לכפתור תצוגת הנגישות.
.1
לחיצה על מקש  enterתעביר לתצוגת הנגישות.
.2
בתצוגת הנגישות ניתן לעבור בין האלמנטים השונים באמצעות מקש
.3
 tabבמקלדת.
גודל פונט
בתצוגת הנגישות במעבר על ידי  tabבין האלמנטים השונים יוגדל הפונט
לאלמנט הרלוונטי.
תצוגת צבעי האתר
בתצוגת הנגישות תהיה ניגודיות בהירה (שחור-לבן)
ניווט בין אזורים
בראש דף הבית יש אפשרות לדלג ישירות לעמוד איך משתתפים ,לצפיה
בפרטי צור קשר ,לעמוד שאלות ותשובות ,לצפיה בתקנון והצהרת הנגישות.
החרגות
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עבור משתמשי קורא מסך  -הניווט בין אפשרויות הבחירה בעמוד התאמה
אישית הוא בעזרת החיצים.
נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!
אנו משקיעים מאמצים שוטפים בשיפור נגישות האתר כחלק ממחויבותנו
לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.
במידה וקיימות שאלות או קשיים בגלישה באתר ובנושא הנגישות בפרט ,אל
תהססו ליצור קשר עם רינת שרון ,רכזת הנגישות ,1-800-42-32-32
.israel.service@kcc.com

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל
שניתן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

תיאור הבעיה.
סוג וגרסה של הדפדפן.
מערכת הפעלה.
סוג הטכנולוגיה המסייעת (במידה והשתמשתם).
באיזה דף גלשתם?
מהי הפעולה שניסיתם לבצע?

אנחנו נטפל בבעיה ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים על טיפולה.

גלישה נעימה ונגישה.

