
 

 

 הצהרת נגישות 

 

 הנגשת אתר חיותא

אנו בחיותא רואים חשיבות רבה בשירות איכותי ושוויוני לכלל הלקוחות והגולשים, ולשם כך 
 מושקעים מאמצים ומשאבים רבים. 

 

מטרת ההנגשה הינה לשפר את השירות כך שיהיה זמין, נוח וידידותי לשימוש עבור אנשים עם  
 לבעלי לקויות קוגניטיביות ולמתקשים בהפעלת המחשב והאינטרנט. מוגבלויות תנועה, ראייה, 

 
נציין שלמרות מאמצינו להנגיש את כלל דפי האתר, אנו זמינים עבור כל אחד מכם בכל מדיה  

 המתאימה לכם כגון:
 4951701, פ"ת 1דואר: השחם 

 comnagish@chayuta.דואר אלקטרוני:  
 6500-652-03וטלפון:   

 
 

 אמצעי הנגישות באתר 
 

 האתר נתמך ע"י הדפדפנים הנפוצים, בגרסתם העדכנית כולל קוראי מסך פופולאריים.  -  תקינה
 

 התכנים באתר נכתבו בצורה פשוטה, ברורה ונהירה. - תוכן האתר
 

 האתר עוצב תוך מודעות והתאמה לגולשים ולקוחות עם לקויות ראייה.  - עיצוב האתר
 

 מבנה האתר מושתת על ניווט נוח וברור המאפשר התמצאות קלה, פשוטה ומהירה.  - מבנה האתר
 

להגדיל את התצוגה באתר יכולים  גולשים המתקשים בראייה ומעוניינים  - הגדלת התצוגה באתר
" ו "+" )קונטרול ופלוס(. כל לחיצה על צמד  Ctrlלעשות זאת ע"י לחיצה בו זמנית על המקשים "

. כדי להקטין את התצוגה יש ללחוץ בו זמנית על  10%-המקשים הללו תגדיל את התצוגה ב
 " )קונטרול ומינוס(.-"" ו "Ctrlהמקשים 

 

גולשים המתקשים בהפעלת עכבר יכולים לגלוש באתר  - הפעלת האתר באמצעות מקלדת
תעביר בין הקישורים השונים בעמוד.    Tabבאמצעות מקלדת. לחיצה חוזרת ונשנית על המקש 

 תפעיל את הקישור המסומן. Enterלחיצה על 
 

בתפריט הנגישות שלנו תמצאו פרופילים מוכנים מראש  - התאמה אישית ומוגבלויות נוספות
 יות, ויכולות התאמה אישית למגוון פרמטרים.למספר מוגבלו

" 9" ו "Ctrlאת תפריט הנגישות ניתן למצוא בפינה הימנית תחתונה או בעזרת לחיצה על "
 )קונטרול ותשע( במקלדת. 
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  הסדרי נגישות פיזיים

 
גאים מאד בשירות הטלפוני שלנו  במשרדינו לא מתבצעת פעילות קבלת קהל, אך אנו בחיותא

 6500-652-03.שזוכה לשבחים בכל עת וזמינים במספר 
 

אנו נמשיך לשמר ולשפר את רמת הנגישות באתר מתוך ראייה של שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות 
ושי, נשמח לקבל כל תגובה, רעיון והצעה בנושא נגישות בטלפון לכל. אם בכל זאת נתקלתם בק

 nagish@chayuta.com.או במייל   6500-652-03
  

 01.12.22תאריך עדכון ההצהרה 
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