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 הפורטל הנגשת
 לאנשים הממשלתי הגיוס פורטל את להנגיש מנת על רבותפועלת  המדינה שירות נציבות

 על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות. מוגבלות עם

 נגיש אתר מהות
 והנאה כגולשים יעילות רמת באותה לגלוש מוגבלות עם לאדם המאפשר אתר הינו נגיש אתר

 .לנגישות מסייעות טכנולוגיות ובאמצעות המערכת ביכולות שימוש תוך ,אחרים

 ביצוע התאמות הנגישות בפורטל
 התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם ל:

 (לשירות התאמות נגישות) מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון בתקנות 35 תקנה .1

 .המחוקק שקבע הזמנים ללוחות ובכפוף  2013 - ג"התשע

 AA לרמה  WCAG 2.0על הנחיות   המבוסס 5568 י"ת הישראלי בהתאם לתקן .2

 .התקן הישראלי במסמך שבוצעו והתאמות ובכפוף לשינויים

 .עליה מבוסס הפורטל SAPפלטפורמת של ליכולות ומגבלות  בהתאם .3

 (.ו) 35 פטור בשל מגבלה טכנולוגית בהתאם לתקנהקיים  .4

 באתר הנגישות מגבלות
המשמשים כרכיבים גראפיים סימון מרובות שהוגדרו  תיבות של רכיב קיים הגיוס פורטלב

לחלק  נגיש כלא נמצא זה לצורך ביצוע סינון לפי אזור מגורים, סוג משרה, דרגה וכד'. רכיב

 .ועיוורון בישראלמתוכנות קוראות המסך הנפוצות לשימוש בקרב אנשים עם לקות ראייה 

 35בשל מגבלה טכנולוגית. הפטור ניתן בהתאם להוראות תקנה  פטור קיבל זה רכיב לפיכך

 SAPבאישור מורשה נגישות שירות לאחר היוועצות באיש מקצוע הבקיא בפלטפורמת  (ו)

 17/11/2016. הפטור נחתם בתאריך  SAPולאחר היוועצות עם נציגי התמיכה הטכנית של 

 נו כל החלופות  האפשרויות להנגשה.ולאחר שנבח

לאור האמור לעיל, על מנת לגלוש ברמת יעילות סבירה, אנו ממליצים למשתמשים הנעזרים 

בתוכנות קוראות מסך, או למשתמשי מקלדת ללא קוראי מסך, לעבוד עם מקשי קיצור 

לחזור אחורה בניווט, כמו גם במקשי  - SHIFT+TABלהתקדם קדימה,  - TAB .במקלדת

 קיצור נוספים.

לערוך תחילה  מומלץ למשתמשי תוכנות קוראות מסך,בשל אופייה המורכב של המערכת, 

לשם עבודה בה השימוש את לתרגל היכרות עם המערכת לרבות קריאת מדריך משתמש ו

 בצורה מיטבית בהמשך.

הדפדפנים המספקים את התאמות הנגישות המיטביות  נכון למועד כתיבת מסמך זה, 

ממליצה על  SAPעם זאת, .  Internet Explorerו  Mozilla Firefoxהם  לגלישה בפורטל

 מצורףעבור משתמשי תוכנות קוראות מסך. לנוחיותכם  Internet Explorerשימוש בדפדפן 

 .מכאןאותו ניתן להוריד  הגיוסמדריך משתמש לפורטל 

https://ejobs.gov.il/gius/hr_appl_start/Accessibility_Guide.pdf


ובהעדר יכולת עליה מבוסס הפורטל,  SAPמגבלות פלטפורמת כפי שפורט לעיל, עקב 

 ניתן פטור טכנולוגי חלקי. ,התערבות חיצונית בליבת הפלטפורמה

 הנגשה חלופית
 בדוא"ל מרכז התמיכהבמידה ונמצא קושי בגלישה בפורטל הגיוס הממשלתי, ניתן לפנות ל

NetzivotService@bynetos.co.il  7237441-03מס' או בפקס. 

 רכיבים חיצוניים

 הרכיבים הבאים אינם בבעלותה של מרכב"ה

  אתר נציבות שירות המדינה ממנו ניתן להגיע לעמוד חיפוש משרות פומביות או בין

 משרדיות.

 שר יצירת קשר עם נציגי שירות אונליין.הצ'ט המקוון המאפ 

 לפיכך, מומלץ להיכנס לפורטל הגיוס הממשלתי מתוך הקישורים הישירים הבאים

   חיפוש משרות פומביותhttps://ejobs.gov.il/gius/search#  

  חיפוש משרות פנימיות למשתמשים רשומיםhttps://ejobs.gov.il/gius/candidate  

 יצירת קשר
 אלינו לפנות ניתן ה,עזר או/ו מידע לקבל ברצונכם או/ו ,נגיש שאינו מידע ומצאתם במידה

באמצעות דואר  או 03-7237441, לפקס המדינה שירות נציבות של השירות מרכז באמצעות

  . NetzivotService@bynetos.co.ilאלקטרוני בכתובת 

 נגישות רכז פרטי
 שירות בנציבות הנגישות על הממונה לרכז לפנות ניתן, השירות הנגשת בנושא שאלה בכל

   yairka@csc.gov.ilבכתובת דואר אלקטרוני  קבילו יאיר ד"עו המדינה
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