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2023פברואר  01  

  לכבוד:

 חוות נועם במדבר

 

 "חוות נועם במדבר"תר אנגישות 

 

מקצועי הונגש בליווי וייעוץ  /https://www.noamfarm.comל חוות נועם במדבר בכתובת האתר ש

 . 2023במהלך חודש ינואר  של מגדל אור

עמותת יעדים לצפון הינו חלק מ מרכז רב שירותי לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, אור מגדל

 .מייסודה של קרן רש"י

 

), לשירותבהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות האתר נבדק 

 .AAברמה  WCAG2.0המאמץ את התקן הבינלאומי  5568ולתקן  (להלן: "התקנות") 2013-ע"גתש

 .31.1.2023 –הממצאים נכונים ליום בדיקת האתר 

 

 :בנגישות האתרנקודות מרכזיות 

 וקורא מסך. ניתן להגיע לכל הפעולות באתר באמצעות מקלדת 

  השפה באתר מוגדרת בתגית<html>. 

  והשימושיות לא נפגעיםבהגדלת טקסט או מסך הבנת המידע. 

 לכל התמונות והאלמנטים החזותיים יש טקסט חלופי. 

  תקנית.ניגודיות נבחרו צבעים בעלי 

  יש תכונת שדות חובה מסומנים ב * ,  –לכל שדה בטופס יש זיהוי ברורrequired  עבור זיהוי

מיידית עם קבלתן  כמו כן הודעות שגיאה והצלחה מוקראות שדה חובה בקורא מסך.

 בקורא המסך.

 

, החל אתרה, האחריות לשמירה על נגישות נגישות השירות מובהר ומודגש, כי בהתאם לתקנות

  .וות נועם במדברחממועד הבדיקה שצוין לעיל, הינה על 

 

 עוד מובהר כדלקמן:

מנוע),  רווח הכנסה, אובדן לרבות(  תוצאתיים או/ו עקיפים לנזקים אחראית תהיה לא אור מגדל

 :במצטבר ,כדלקמן המפורטים במקרים ורק אך תהיה שתהיה, ככל ישירים, לנזקים ואחריותה

 

 לבצע לאתר אור מגדל יכלה אותן לבדיקות בהתאם אור מגדל התרשלה בהם במקרים .א

 הקיימים האינטרנט והתקנות אתר טכנולוגיית ,הידע ,הכלים י"עפ החברה, של האינטרנט

 ;יותר מאוחר במועד ולא ההסכם חתימת ליום נכון

https://www.noamfarm.com/
https://www.noamfarm.com/
https://www.noamfarm.com/
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 מכל או תוספות/ו שינויים לו שנעשו מבלי אור  מגדל י"ע אושר החברה של האינטרנט אתר .ב

 ;שהוא וסוג מין

 י החברה"ע אור למגדל ששולמה התמורה לסכום מקרה בכל תוגבל אור מגדל אחריות .ג

 זה. הסכם במסגרת שהוזמנו השירותים עבור

 העניין, לפי ,הנזק או/ו התביעה מפני כראוי להתגונן ההזדמנות אור למגדל שניתנה לאחר .ד

 .חלוט דין פסק שניתן ולאחר

 

חדשים  לרכיבים נגישות התאמת לביצוע כלשהי אחריות אור מגדל על להטיל כדי לעיל באמור אין

 אותם חלקים באתר להנגיש אור מגדל את לחייב כדי או/ו המקורית מהתכולה חלק היו שלא באתר

 .להנגיש ניתן לא

 

  בברכה,

 מומחית נגישות דיגיטליתראש צוות ו יעל סלע,
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 , עמותת יעדים לצפון מייסודה של קרן רש"י.אור מגדל
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