הצהרת נגישות באתר המועצה

תושבים ומבקרים יקרים,
מועצה מקומית חוף אשקלון רואה בהנגשת שירותיה לתושבים חלק חשוב
ובסיסי מכלל השירותים.
תפיסת השירות של המועצה מבוססת על חמישה עקרונות מובילים :חדשנות,
מצוינות ,נגישות ,שקיפות ורגישות.
כאן באתר תוכלו למצוא ולקבל מידע שימושי לנוחותכם ,להתעדכן אודות
אירועים המתרחשים ברחבי המועצה ,מועדי הרישום למסגרות השונות,
התאמות הנגישות הניתנים בכל אחד מהאגפים ולהשתמש במגוון השירותים
המקוונים הניתנים באתר ומאפשרים לכם לפעול בצורה נוחה וידידותית.
במועצה פועלים על מנת להנגיש ככל האפשר את מבני המועצה ,מקומות
שאינם בניין ואת המידע באתר האינטרנט גם באופן בו אנשים בעלי מוגבלויות
שמיעה או ראיה יוכלו להשתמש בו.

אמצעי הנגישות באתר המועצה
באפשרותך לגלוש באתר באמצעות תוכנות  TTS - Text To speechהמסייעות
בהקראת טקסטים כתובים לאודיו.
ניתן לגלוש באתר בעזרת מקש  TABולבצע בחירה ע"י מקשENTER.
ניתן לדלג ישירות לאזורים עיקריים באתר .אפשרות זו ניתנת להפעלה ע"י
לחיצה על מקש  TABבכל עמוד באתר.
תמונות באתר שאינן תמונות אווירה כוללות גם תיאור כתוב המתאר את הנראה
בהן.
האתר כולל גם מנוע חיפוש לחיפוש ישיר של תכנים.
במסגרת עיצוב האתר ,הותאמה ניגודיות הצבעים כדי להקל את הקריאה
לאנשים עם מוגבלות בראיה.
ניתן לבצע עצירה לרכיבים זזים או מהבהבים באתר.

האתר הנגיש  -משפר את הנוחות וקלות השימוש בו לאנשים עם מוגבלות.
אתר העירייה נבנה בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות לשירות),
תשע"ג 2013-ולתקן .W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA

דפדפנים ,תוכן ומבנה האתר
תקינה  -האתר נתמך ע"י דפדפנים תקניים .
תוכן האתר  -התכנים באתר נכתבו בצורה פשוטה ,ברורה ונהירה.
מבנה האתר  -מבנה האתר מושתת על ניווט נוח וברור ותפריט המאפשר
התמצאות קלה ,פשוטה ומהירה באתר.

אחריות לנגישות
אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות ,נשמח אם תדווחו לנו ואנחנו נדאג לתקנה
בהקדם –  ,Meirya@hof-ashkelon.org.ilמאיר ירימי – רכז הנגישות.
אנו משקיעים מאמצים כל העת במטרה להעמיד לרשותך מידע נגיש ככל
האפשר באתר .בכל מקרה בו הינך נתקל במידע אשר אינו נגיש דיו עבורך.
באם קיימת תקלה ,או שיש לך הערה ,שאלה או בקשה לקבלת מידע  -נשמח
לעמוד לרשותך ,באמצעות פניה אל רכז הנגישות :מאיר ירימי ,דואר
האלקטרוניMeirya@hof-ashkelon.org.il :
או השארת פניה באמצעות הטלפון:
 050-6671735 ,08-6776428או בפקס086775578 :

להלן תיאור פעולות שבוצעו במסגרת הנגשת האתר:
תפריט נגישות  -בחלקו העליון של כל עמוד ,תמצאו תפריט נגישות המאפשר
לכם :לשלוט על גודל המלל ,לשלוט ברמת הניגודיות של התצוגה ,לשלוט
בצבע הגופן ,להפעיל הדגשות לקישורים ,לחסום אנימציה ולשנות את הפונט
לקריא יותר.
ניתן לנווט בדפי האתר באמצעות מקשי החיצים במקלדת.
האתר מותאם לגולשים המשתמשים בתוכנות קורא מסך.
האתר כולל:
טקסטים חלופיים לתמונות.
אפשרות הגדלת תמונות.
גרסאות  pdfעם מלל נגיש  -מצורפות למודעות תמונה אשר מכילות מידע.
כמעט כל המסמכים הקיימים האתר הינם קבצי  pdfשאינם סרוקים או מסמכי
..word

הסדרי הנגישות במועצה
הסדרי נגישות באירועי תרבות:
לקבלת פרטים לגבי הסדרי נגישות באירועים ולהגשת בקשות לביצוע התאמות
ניתן להתקשר למוקד העירוני , *5106 , 08-6776428פקס08-6775578:

רשימת פארקים וגני משחקים נגישים:
מועצה מקומית חוף אשקלון רואה בתושבים בעלי מוגבלות כתושבים שווי
זכויות ,הזכאים ליהנות מנגישות מלאה ברחבי המועצה ובשירותים הניתנים על
ידה .משום כך ,אנו מקדמים את נושא הנגישות במרחב הציבורי ככל האפשר,
הכולל  :רחובות ,מדרכות ,גנים ציבוריים ופארקים.
לרשימת הגנים הציבוריים  /הפארקים הנגישים  /תכנית שצפים שבתהליכי
הנגשה הקישו כאן.

הסדרי הנגישות במבני ציבור ומוסדות חינוך:
אנו במועצה מקומית חוף אשקלון רשמנו את נושא ההנגשה בצמרת סדר
העדיפויות ורואים בתושבים בעלי מוגבלות כתושבים שווי זכויות ,הזכאים ליהנות
מנגישות מלאה בעיר  -הן למבנים ,הן בפעילויות והן בשירותים שמעניקה
המועצה כדי להיות חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי והציבורי של העיר.
המועצה עושה מאמצים ומקדמת תוכניות להנגשת תשתיות מבני ציבור,
מוסדות חינוך והמרחב הציבורי במטרה להעניק את השירות הטוב ביותר
לתושבים.
לפניכם רשימה של מבני ציבור ומוסדות חינוך שבהם מתבצעות עבודות עבור
הסדרי נגישות .המידע הינו עדכני למועד פרסומו והינו לצרכים אינפורמטיביים
בלבד .במידה ונתקלתם במקרה שנדרשת בו התאמה מיוחדת ,הינכם מוזמנים
לפנות ולדווח למוקד העירוני ( .)106טעות סופר לא תחייב את המועצה.

לרשימת המבנים הנגישים ומבנים בתהליכי הנגשה הקישו כאן.
לרשימת הנגישות במבני החינוך במועצה והמבנים הנמצאים בתהליכי הנגשה
הקישו כאן.

נגישות במוסדות חינוך:
הנגשה פרטנית:
למידע אודות הנחיות להגשת בקשות פרטניות במוסדות חינוך ותהליך ההנגשה
הפרטנית  -הקישו כאן
חוברת הסבר

קבלת סיוע במילוי טפסים:
ניתנת בזאת אפשרות לקבלת סיוע במילוי טפסים כמו :הרשמה לגן/בית
ספר/חוגים/בקשה וכו' :

שם איש
קשר:

תפקיד:

כרמית הרוש

שרון חביב

מייל:

טלפון:

מנהלת החינוך

carmit@hof-ashkelon.org.il

08-6775596

מזכירת האגף

hinuc@hof-ashkelon.org.il

08-6775590

sharonh@hof-ashkelon.org.il

08-6775537

אחראית על החינוך
המיוחד/מזכירת
השפ"ח

ליווי באגפי המועצה:
מועצה מקומית חוף אשקלון מאפשרת להשתמש בסיוע של חיית שירות .
במידה וחיית השירות אינה כלב נחיה יש להגיע עם תעודה או סימן המראה
זאת.

אפשרות לקבלת מלווה מטעם המועצה:
ניתנת בזאת אפשרות לקבל סיוע של מלווה מטעם המועצה .המלווה ילווה את
האדם אל ישיבה/פגישה שמתקיימת במועצה ,הכל בתיאום מראש וזמן סביר
לפני הישיבה/הפגישה .ניתן לפנות למזכירות של האגף אליו מתכננים להגיע
ולתאם זאת מראש.
לרשימת האגפים ופירטי הקשר לתיאום.

______________________________________________________________
רכז הנגישות במועצה הוא מר מאיר ירימי ,וניתן ליצור עימו
קשר באמצעות הדוא״ל Meirya@hof-ashkelon.org.il :

או השארת פניה במוקד העירוני *5106 :
או בטלפונים050-6671735 , 08-6776428:
ובהודעת פקס למספר08-6775578:

הצהרת הנגישות עודכנה לאחרונה בתאריך 30.06.2021
זכויות נגישות לאזרח

