
 הצהרת נגישות 
בהתאם לחוק שוויון זכויות לשם כך, ו  .נודוגל באספקת שירות שוויוני, מקצועי, נגיש ומכובד לכל לקוחותי משרדנו  

תשנ"ח מוגבלויות  עם  מכוחו,  1998- לאנשים  שהותקנו  משקיע    ולתקנות  ביצוע  לומשאבים  מאמצים  משרדנו 
 מוגבלות, הן בערוצים הישירים והן בערוצים הדיגיטליים.אשר יאפשרו נגישות גם ללקוחות עם התאמות ה
 

 :הסדרי נגישות
 :משרדנושל הבניין בו ממוקמים להלן הסדרי הנגישות 

 . , תל אביב144בגין  מנחם דרך  אשר כתובתו  מגדל מידטאוןב 36-משרדנו ממוקם בקומה ה  –כתובת  •
 . -2 - ו -1בסמוך למעליות בקומות ממוקמות חניות הנכים במגדל מידטאון מסומנות ו –חניות נכים  •

ועד למשרדנו באמצעות מעליות. לנכנסים    חניון מגדל מידטאון רצף גישה מ ישנו    –  למשרדנו דרגי הגישה   •
 מהכניסה הראשית לבניין ישנה כניסה מונגשת לבעלי מוגבלויות ומעליות המגיעות לקומת משרדנו. 

 . נגישים בקומת משרדנוקיימים שירותי נכים   -שרותי נכים  •

ידטאון יכולים  חניון מגדל מתשלום ביש. לקוחות כבדי שמיעה אשר זקוקים לסיוע ב  –שלטי זיהוי והכוונה   •
 . 050-8623000למספר  SMSלהסתייע בשירות חברת ניהול של החניון באמצעות שליחת הודעת 

 .מוגבלויות בעלי למעבר נגישים  משרדנו ומסדרונות  דלתות •

 הכניסה למשרדנו מותרת לחיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות.  •
 

 : נגישות אתר האינטרנט
נגיש המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של אתר    של משרדנו הואאתר אינטרנט  

 יעילות והנאה ככל הגולשים. 
 

 :המשרד מידע על נגישות אתר
 . 2013אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, התשע"ג 

ומסמך    AA( לנגישות תכנים באינטרנט ברמת  5568)ת"י    התאמות הנגישות בוצעו עפ"י התקן הישראלי •
WCAG2.0  .הבינלאומי 

 .הנפוצים  דפדפניםההבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור   •

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת   •
 ליציאה מתפריטים וחלונות.  Esc-ו Enterבעזרת מקשי החיצים, 

 מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.  •
 

 :ועזרי נגישות קיימים אתר המשרדהנחיות לתפעול 
נגישות אשר לחיצה עליו תפתח את סרגל הנגישות של אתר הסימון  את  בצדו התחתון של אתר המשרד ניתן למצוא  

  המשרד.
סרגל הנגישות באתר מאפשר למשתמש לנווט באתר באמצעות המקלדת, לשנות את ניגודיות צבעי האתר, להפוך 

, להדגיש כותרות האתר והקישוריות בו,  להגדיל ולהקטין את הגופן, להגדיל ולהקטין את המסך, את צבעי האתר
 וצבעו של הסמן ועוד.   ולשנות את גודל

לחיצה על ה"אייקונים" בסרגל הנגישות הפונקציות המתוארות מתאפשרת באמצעות  המקש    באמצעות  הפעלת 
תתאפשר באמצעות לחיצה חוזרת על "אייקון"    שנבחרה  עצירת הפעולה  ,Enterמקש ה  השמאלי בעכבר או באמצעות

 הפעולה שבוצעה. 
 

 :דרכי פנייה לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות
לקבל ממך הערות נשמח  נגישות  בנושא  בבעיה  נתקלת  באתר  הגלישה  במהלך  יצירת קשר    אם  טופס  באמצעות 

 .שבאתר
 

 אמצעים ליצירת קשר 
 . /office@heu-law.com –דואר אלקטרוני 
 .  /law.com/he/contact-https://www.heu – המשרד  קשר" באתר יצירת "עמוד פניה באמצעות 

 . תל אביב 36, מגדל מידטאון, קומה 144אבן אוזן ושות', דרך בגין  הורוביץ – פניה באמצעות הדואר 
 
 

 ום הצהרת הנגישות ספר
 2021במרץ  2ביום:  עודכנההצהרת הנגישות 
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