
 ג'ון ברייס הדרכה נגישות הצהרת

 בתחום באירופה ומהמובילות בישראל המובילה ההדרכה חברת הינה ג'ון ברייס הדרכה חברת

 .והמכירות השירות, הניהול מיומנות הדרכת ובתחום המידע וטכנולוגיית המחשוב הדרכת

, כך לשם. לקוחותינו לכלל ושוויוני אפקטיבי, זמין, איכותי שירות להעניק חשוב בג'ון ברייס הדרכה לנו

. ופיזי דיגיטלי באופן לאתרינו לגשת מוגבלות עם לאנשים שיאפשרו שיפורים ליישום רתומים אנו

 .הארץ ברחבי המבנים הנגשת ובתהליך הדיגיטליים הנכסים בהנגשת ביטוי לידי באים אלו מאמצים

 הסדרי נגישות מבנים

 .קהל מקבלים אנו בהם המבנים מקדמת את נגישות ג'ון ברייס
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 נגישות אתר האינטרנט

אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה 

אחוזים מהאוכלוסייה נתקלים בקשיי שימוש באינטרנט  25עד  20 -של יעילות והנאה ככל הגולשים, כ

ע"י חברת  2003ועשויים להיטיב מתכני אינטרנט נגישים יותר, כך על פי מחקר שנערך בשנת 

מאמינה ופועלת למען שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לבעלי  ג'ון ברייס הדרכהוסופט. מייקר

 .לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב

 

 מידע על נגישות האתר

  אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות

 .2013לשירות(, התשע"ג 

  ( לנגישות תכנים 5568התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי )ת"י

 .הבינלאומי WCAG2.0 ומסמך AA באינטרנט ברמת

 הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Internet Explorer. 

 ימוש המקובל האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס הש

 .ליציאה מתפריטים וחלונות Esc -ו Enter ,להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים

 מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי. 

 לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת 
NVDA  העדכנית ביותר. 

 

 



 לשיפור והצעות נגישות קלותת, לבקשות פניה דרכי

 : קשר עמנו ליצור ת/מוזמן? בבעיה נתקלת

 בג'ון ברייס הדרכה הנגישותת רכז קשר פרטי

  ksmadar@johnbryce.co.il, 7100742-03,  סמדר קאופמן
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