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להתאמת שירותיה לאנשים עם מוגבלויות שונות, בין  "( מייחסת חשיבות רבהDMCחברת דיאבטיס מדיקל סנטר בע"מ )"

 השאר מתוך תפיסת עולם לפיה יש לאפשר לכל בני האדם הזדמנות שווה ונגישות לשירות ולמידע.

 משקיעה משאבים רבים בהנגשת אתר האינטרנט ועמודיו, תוך DMCבהתאם לאמור, 

 מוצאת חשיבות עליונה במתן שירות שוויוני לכלל גולשי האתר, לרבות לאנשים עם מוגבלויות. DMC -ש 

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים, ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. 

שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית ככזה, אנו 

 גלישה טובה יותר.

אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את 

אפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל ה

 נוחות ועצמאות.

( לנגישות תכנים באינטרנט 5568כדי לממש הבטחה זו, אנו שואפים לדבוק ככל האפשר בהמלצות התקן הישראלי )ת"י 
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 כיצד עובדת ההנגשה באתר?

נגיש בקליק.  לחיצה על כפתור הנגישות מאפשרת את פתיחת  - חברת הנגשת אתריםשל  באתר מוצב תפריט הנגשה

 התפריט המכיל כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי . Chrome, Firefox, Safari, Operaהתוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: 

 .ולתנאי השימוש בתוכנההאתר ו/או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג באתר בכפוף למגבלות 

 

 אפשרות הנגישות בתפריט:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nagich.co.il/
https://www.nagich.co.il/
https://www.nagich.co.il/html5/sbs.py?_id=8684&did=5905&G=8684
https://www.nagich.co.il/html5/sbs.py?_id=8684&did=5905&G=8684


 צד שלישי:שימוש ברכיבים ואתרי 

כאשר נעשה שימוש ברכיבים או אתרי אינטרנט של צד שלישי באתר כגון פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר, צ`אטים 

חיצוניים ואחרים שאינם בשליטתנו, ייתכן והדבר יציב אתגרים בשימוש באתר בידי אנשים בעלי מוגבלויות שאין ביכולתנו 

 לתקן.

 הנגישות באתרי צד שלישי:להלן מספר דוגמאות למדיניות 

 מדיניות הנגישות של פייסבוק

 מדיניות הנגישות של יוטיוב

 מדיניות הנגישות של אינסטגרם

 מדיניות הנגישות של טוויטר

 

 פניה לרכז הנגישות

ערוצים אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות הנגישות של החברה עומד לרשותכם במגוון 

 לפנייה בנושאי נגישות, נשמח לקבל מכם משוב.

 פרטי רכז/ת נגישות בחברה

 הגב' אביטל ברקוביץשם: 

 054-4506266טלפון: 

 info@GeffenMedical.comאימייל: 

 תל אביב  6הרצל רוזנבלום כתובת למשלוח דואר: 

 

 

https://www.facebook.com/help/273947702950567
https://support.google.com/youtube/answer/189278?hl=en
https://help.instagram.com/1178723545597542
https://help.twitter.com/en/using-twitter/picture-descriptions
mailto:info@GeffenMedical.com

