הצהרת נגישות
מבוא
המרכז האקדמי ויצו חיפה מחויב לנושא השירות והנגישות .מטרתנו היא לאפשר לכל
אדם עם מוגבלות וללא מוגבלות להנות מחויית הלמידה ומהחשיפה לתכנים הנלמדים
אצלנו .בעמוד זה תוכלו למצוא מידע מפורט על הסדרי הנגישות במכללה.
בעולם טכנולוגי ,פתוח ומאתגר המאפשר חשיפה לסוגי תוכן רבים בלחיצת כפתור,
אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לכלל הקהלים ,לרבות
אנשים בעלי מוגבלויות ועל כן השקענו מאמצים רבים להביא את אתר האינטרנט
שלנו לרמת נגישות בה יוכל להתמודד עם מירב צרכי הנגישות ,זאת מתוך אמונה כי
כולנו נולדנו שווים.

רכיב הנגישות BR
באתר זה מופעל רכיב הנגישות של . BR
הרכיב הינו רכיב מודולארי מבוסס טכנולוגית ענן המאפשר התאמת התכנים בכל
אתר לדרישות הנגישות לתכנים באינטרנט  WCAG_2.0לרמה  AAויותר.
הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן הנפוץ בקרב הגולשים גוגל כרום.
בדפדפנים אחרים יתכנו קשיי תאימות עקב אי תאימות הדפדפנים עצמם לתקן.

תהליך הנגישות
הרכיב מספק  2שכבות של נגישות.

שכבת קוד האתר:
•
•
•
•

הרכיב יבצע באופן אוטומטי אופטימיזציה והתאמה של קוד האתר בדפדפן
הגולש תוך כדי גלישה באתר.
מתאים את תוכן האתר לשימוש בתוכנות מסייעות )כגון :קורא מסך(.
מנגיש את התמונות באתר ומשלים פרטים חסרים.
מסדר את מבנה הטבלאות לתמיכה בניווט מקלדת והקראה.

ממשק משתמש:
•
•

תפריט נגישות מותאם לפי צורכי האתר.
הרכיב מאפשר בין היתר:
 oהגדלה והקטנה של טקסטים
 oהדגשת כותרות
 oהדגשת קישורים
 oמעבר לגופן קריא
 oניווט מהיר וקיצורי דרך
 oגישה לחיפוש
 oשינויי צבעים וגוונים
 oהצגת הטקסט ללא הפרעות גרפיות וללא שינוי במבנה הדף
ועוד..

•
•

מצב ניווט מקלדת מתקדם .להפעלה יש ללחוץ על " "iבמקלדת.
התאמות ניווט המקלדת

הבהרה
אנו עושים את מלוא המאמצים לדאוג כי כל דפי האתר ופונקציות הרכיב יהיו נגישים
ככל שניתן .
במידה וקיים תוכן שאינו נגיש ,נשמח לקבל דיווח על כך בשליחת הודעה עם פרטי
התקלה ואנו נדאג לתקנה במהרה.

נגישות מוקד שירות לקוחות
לקוח המעוניין לבצע פנייה אל מוקד שירות הלקוחות שלנו יכול ליצרו עמו קשר באחת
מבין הדרכים הבאות:
 .1טלפון ) 04-856-2559 :מענה אנושי ללא מוזיקת רקע – במידה ואין מענה ניתן
להשאיר הודעה בתא הקולי ונדאג לחזור בהקדם(.
 .2כתובת דוא"לinfo@wizodzn.ac.il :

