
 מיתר עורכי דין –הצהרת נגישות 

 פתיח

משרד מיתר עורכי דין מחויב לנושא הנגישות לאנשים עם מוגבלויות ונוקט במירב המאמצים 

נגיש, שוויוני ומכובד, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים  על מנת לספק לכל לקוחותיו שירות

 . "(החוק)" והתקנות שהותקנו מכוחו 1998-תשנ"חהעם מוגבלות, 

אתר האינטרנט של המשרד מונגש לאנשים עם מוגבלויות על מנת לאפשר להם, גם בהתאם, 

 .   אתר האינטרנטככל הניתן, לגלוש באופן יעיל ונוח וליהנות מהמידע שמספק 

 

 אתר האינטרנט

קווים מנחים לנגישות  –  5568על פי תקן ישראלי  AAנגיש ברמה  של המשרדאינטרנט האתר 

 עומד בקווים המנחים. .הבינלאומי WCAG2.0 ומסמך באינטרנטתכנים 

באתר ניתן למצוא כפתור "נגישות" להפעלת תוסף המקל על השימוש. מיקום הכפתור 

  .בצד ימין למעלה משמאל לקישור התפריט הינו

 מאשרולשימוש בטלפון סלולרי.  המקובלים בשוקמותאם לתצוגה בדפדפנים תומך והאתר 

 : בין היתר יםתפריט הנגישות באתר כוללהקיימים בעזרי הנגישות 

  מאפשר לבחור ולשנות את גודל הטקסט המופיע באתר. –בחירת גודל טקסט 

  מאפשר המרת גופן ל – גופן קריאבחירתClear font  בכל האתר.  

 מאפשר שינוי הניגודיות בכל האתר. – בחירת ניגודיות 

 מאפשר איתור קישורים באתר על ידי הדגשת הקישור באמצעות קו  – הדגשת קישורים

 תחתון.

 תוספף הנגישות באתר מאפשר חסימת אנימציה. - חסימת אנימציה 

 מחזיר את האתר להגדרות ברירת המחדל. - איפוס כל ההתאמות 

 קורא מסך היא תוכנה בשימוש  .ניתן להשתמש בקוראי מסכים על מנת לצרוך תוכן

 המשתמש, האתר מאפשר שימוש.

 ניווט באתר יכול להיעשות באמצעות המקלדת ללא שימוש בעכבר. 

 

 דרכים ליצירת קשר עם המשרד

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, יתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם הונגשו. אנו 

חויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל פועלים על מנת לשפר את נגישות האתר מתוך מ

ניתן  .אם נתקלתם בבעיית נגישות, נשמח אם תיידעו אותנו על מנת שנוכל לטפל .האוכלוסייה

 לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות: 

  :03-6103100טלפון 

  :03-6103111פקס 

  :דואר אלקטרוניMeitar@meitar.com 

 

mailto:Meitar@meitar.com


 רכז/ת נגישות

 פרטי רכז הנגישות במשרדנו: 

 netah@meitar.com דוא"ל:ב; 03-6103976 טלפון:ב ;(חסידיםמן )פור נטעשם: 
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