הצהרת נגישות
מבוא:
רובוגרופ ט.א.ק .בע"מ ("החברה") רואה בזירה האינטרנטית פלטפורמה ללימוד ,לביטוי ולייצוג עצמי ,המשמשת
כזירה לימודית ,תרבותית ,צרכנית ,חברתית ופוליטית.
החברה פועלת להנגשת שירותיה לציבור באתר זה כדי לאפשר למשתמש חווית גלישה מהנה וקלה ככל האפשר ,לכלל
האוכלוסיה ולאנשים עם מוגבלויות בפרט.
המוטו שמוביל אותנו הנו כבוד האדם וחירותו ,שכן מדובר באבן יסוד בחברה הישראלית כי כולנו שווי זכויות ושווים
במהותנו.
חניות נכים ומעלית
לרשות המגיעים ברכב נכים למשרדי החברה בפארק התעשייה אפק אשר בראש העין ,קיימת חנית נכים סמוך לכניסה
לבניין ובבנין עצמו מעלית למשרדים.
שירותים
במשרדי החברה קיימים שירותי נכים מוסדרים.

שימוש ברכיב ההנגשה:
באתר זה מוטמע תוסף הנגישות  enableהמסייע בהנגשת האתר לבעלי מוגבלויות.

מדריך למשתמש בתפריט:
 .1כפתור התאמת האתר ותגיות האתר עבור מכשירי עזר וטכנולוגיות עבור בעלי מוגבלויות
 .2כפתור איפשור ניווט בעזרת מקשי המקלדת בין הקישורים שבאתר
 .3כפתור השבתת הבהובים ו/או אלמנטים נעים על המסך
 .4כפתור איפשור מצב מונוכרום שחור לבן עבור עיוורי צבעים
 .5כפתור ספיה (גוון חום)
 .6כפתור שינוי ניגודיות גבוהה
 .7כפתור שחור צהוב
 .8כפתור היפוך צבעים
 .9כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל תגי הכותרות המופיעים באתר
 .10כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל הקישורים המופיעים באתר
 .11כפתור המציג את התיאור החלופי של כל התמונות המופיעות באתר במעבר עכבר
 .12כפתור המציג תיאור קבוע של התמונות באתר

 .13כפתור ביטול שימוש בגופן קריא
 .14כפתור הגדלת גודל הגופנים באתר
 .15כפתור הקטנת גודל הגופנים באתר
 .16כפתור הגדלת כל התצוגה לכ־200%
 .17כפתור הקטנת כל התצוגה לכ־70%
 .18כפתור הגדלת סמן העכבר
 .19כפתור הגדלת סמן העכבר ושינוי צבעו לשחור
 .20כפתור מצב קריאת האתר
 .21כפתור המציג את הצהרת הנגישות
 .22כפתור איפוס המבטל את הנגישות
 .23כפתור שליחת משוב נגישות
 .24כפתור שינוי שפת הסרגל והצהרת הנגישות בהתאם

בסרגל הנגישות יש  2סוגים של הגדלות לנוחיותכם ,אך אם תרצו להגדיל עוד את האותיות
תוכלו להשתמש בפונקציות המקלדת הבאות:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

מקש  Escיפתח ויסגור את סרגל הנגישות
מקש  Ctrl +יגדיל את הטקסט באתר
מקש –  Ctrlיקטין את הטקסט באתר
מקש  Ctrl 0יחזיר את האתר לגדלו המקורי
מקש רווח ) (SPACEיוריד את האתר כלפי מטה.
מקש  F11יגדיל את המסך לגודל מלא  -לחיצה נוספת תקטין אותו חזרה.

למען הסר ספק:
אנחנו מחויבים להפוך את אתרינו לנגיש לכלל האנשים ,בעלי יכולות ובעלי מוגבלויות.
באתר זה תוכלו למצוא את הטכנולוגיה המתאימה לצרכים שלכם.
אתר זה הנו אתר שמיש לכלל האוכלוסייה ברובו ובהשתדלות מקסימאלית..
ייתכן ותמצאו אלמנטים שאינם מונגשים כי טרם הונגשו או שלא נמצאה טכנולוגיה מתאימה ולצד זה אנו מבטיחים כי
מתבצעים מרב המאמצים לשפר ולהנגיש ברמה גבוהה ובלי פשרות.
במידה ונתקלתם בקושי בגלישה באתר וצפייה בתוכנו אנו מתנצלים ונשמח מאוד כי תפנו את תשומת ליבנו לכך.
אדם עם מוגבלות (על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח )1998-יכול לפנות באופן
ישיר לחברה בכדי שתסייע בהקראת והנגשת המידע המצוי באתר וכל מידע פומבי נוסף ,לרבות
דיווחי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("המגנ"א") ובמערכת אינטרנט להודעות החברות
של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("המאי"ה") ,בדרכי ההתקשרות המופיעות מטה.

רכז נגישות
בחברה פועל רכז נגישות :רונן חלבי .במידה ונתקלתם/ן בצורך מיוחד בנושא נגישות נשמח אם תפנו אלינו באחת
מהדרכים הבאות:
בטלפון 03-9004111 :או 03-9004109
בדאר אלקטרוניnegishut@intelitek.com :
תאריך עדכון:
הצהרת נגישות זו עודכנה לאחרונה בתאריך .30.08.2021

