הצהרת נגישות
רקע
על מנת לאפשר לבעלי מוגבלויות את האפשרות לעשות שימוש באתרי האינטרנט של חברת
צינדל טכנולוגיות בע״מ )ח.פ (51-243077-8 .באופן חלק וללא קשיים שנובעים
מהמוגבלויות ,חברת צינדל טכנולוגיות בע״מ משקיעה משאבים רבים ,ובמקרים רבים
ההתאמות שנעשות הן מעבר למה שהחוק מחייב .אנחנו פועלים לעדכון והטמעת כללי
הנגישות ככל שניתן ,ובהתאם לעקרונות תקן הנגישות .הנגישות באתר מותאמת לדפדפנים
המובילים ,לרבות גוגל כרום ,פיירפוקס ואופרה.
חברת צינדל טכנולוגיות בע"מ מחויבת להתאמות נגישות לאנשים עם מוגבלויות בהתאם
להוראות תקנה . 35האתר עומד בדרישות הוראות תקנה  ,35התקן הישראלי תי 5568
המבוסס על מסמך הנחיות  WCAG 0.2ומותאם לעבודה עם מספר דפדפנים וטכנולוגיות
מסייעות לנגישות .יחד עם זאת ,מאחר וההתפתחות הטכנולוגית דינאמית לרבות תמיכתם
של דפדפנים בטכנולוגיות מסייעות ,ייתכנו מעת לעת סטיות בעמידה מלאה בהנחיות 0.2
 WCAGבכל מקרה של קושי בגלישה באתר ,ניתן לפנות אלינו תוך פירוט הבעיה ונפעל
לבחון את הנושא ובמידת הצורך לטפל בליקויים ככל שיימצאו – והכול בכפוף לתקן ישראלי
ת"י  5568המבוסס על הנחיות  WCAG 2.0לרמה .AA
להלן רשימת האתרים של חברת צינדל טכנולוגיות בע"מ:
http://www.zindell.com
https://www.lifemichael.com
https://kids.lifemichael.com/he
https://kids.lifemichael.com/en
https://academy.lifemichael.com/he
https://academy.lifemichael.com/en
https://www.smarterkids.co.il
https://blog.lifemichael.com
https://www.lifemichael.com/courses/fullstack
https://www.lifemichael.com/courses/cpp
https://www.lifemichael.com/courses/csharp
https://www.lifemichael.com/courses/css
https://www.lifemichael.com/courses/nodejs
https://www.lifemichael.com/courses/angular
https://www.lifemichael.com/courses/java
https://www.lifemichael.com/courses/go
https://www.lifemichael.com/courses/android
https://www.lifemichael.com/courses/kotlin
https://www.lifemichael.com/courses/fed
https://www.lifemichael.com/courses/python
https://www.lifemichael.com/courses/swift
https://www.lifemichael.com/courses/php
https://www.lifemichael.com/courses/scala
https://python.lifemichael.com

https://java.lifemichael.com
https://moodle.lifemichael.com/lms

שימוש בWordPress-
על מנת לאפשר לבעלי מוגבלויות את האפשרות לעשות שימוש באתרי האינטרנט של חברת
צינדל טכנולוגיות אנו עמלים באופן רציף לשיפור נגישותם ,ובמקרים רבים מעבר לנדרש
מאתנו על פי החוק .כמו כן ,כדי להקל במלאכת ההנגשה ,כל האתרים מבוססים על
 ,WordPressלמעט אתר אחד אשר מבוסס על  .Moodleבאתרים שמבוססים על
 WordPressהחלטנו להשתמש בתוסף נגישות שפותח לאתרי .Wordpress

הסדרי נגישות למשרד
משרדיה של חברת צינדל טכנולוגיות בע"מ נמצאים בתוך מתחם  hubzאשר ממוקם ברחוב
ראול וואלנברג  24בניין  ,Cאשר שייך לקומפלקס הבניינים שידוע בשם מגדלי זיו .במגדלי זיו
יש חניון תת קרקעי אשר כולל מקומות חניה לנכים .מהחניון התת קרקעי ניתן לעלות
במעלית ישירות לרחבת הכניסה של מגדלי זיו ,וממנה ניתן להגיע לכניסה של בניין  ,Cומשם
ניתן לעלות במעלית לקומה  ,5אשר שייכת למתחם  ,hubzושבה נמצאים המשרדים של
חברת צינדל טכנולוגיות בע"מ.

דרושים מתנדבים
חיים מיכאל מכין וידאו קליפים מקצועיים אשר מספקים הסברים לנושאים מקצועיים שונים.
רוב הווידאו קליפים הללו באנגלית .חלק בעברית .כל הוידאו קליפים מאוחסנים באתר
 .YouTubeנשמח לקבל את עזרתם של מתנדבים אשר מוכנים לעמול על הכנתן של
כתוביות .כל המעוניינים לסייע נא לפנות לחיים מיכאל בכתובת האימייל
.haim.michael[at]gmail.com

נתקלתם בבעיה?
במהלך הגלישה ייתכן ותיתקלו בחלקים של האתר שטרם הונגשו באופן מספק .תהליך
ההנגשה הוא תהליך ארוך .במידה שבזמן הגלישה באתר נתקלתם בקשיים אשר הפריעו
לגלישה עצמה ו/או הפריעו לנגישות שלו אנו נשמח אם תוכלו לעדכן אותנו באופן מיידי
באמצעות שליחת אימייל לחיים מיכאל בכתובת האימייל  .haim.michael[at]gmail.comנא
לפרט בפנייה את מירב הפרטים המלאים ,לרבות :תיאור מפורט של הבעיה ,תיאור של
הפעולה שניסיתם לבצע ,מה סוג הדפדפן ומהי הגרסה שלו ,סוג הטכנולוגיה המסייעת
ומערכת ההפעלה שלכם .אנחנו נעשה את המירב כדי לטפל בבעיה.
תאריך כתיבת ההצהרה:
10.8.2016
תאריך עדכון של ההצהרה:
18.8.2022

