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 הצהרת נגישות 

רואה חשיבות מדרגה ראשונה בהנגשת הליך הבחירות  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

וועדה, שרואה באזרחים לאוכלוסייה כולה, ולאוכלוסיית הבוחרים עם מוגבלות בפרט. על כן ה

 תפועל מנגישות מלאה באתר הוועדה,עם מוגבלות כאזרחים שווי זכויות, הזכאים ליהנות 

 .את נושא הנגישות מתומקד בהתאם לדין

 .הועדהמטרתו של חלק זה באתר הינו יידוע בדבר הסדרי הנגישות של 

, האוכלוסייהזמינים ונגישים עבור כלל של הוועדה מוקדי השירות  -מוקדי שירות טלפוני 

ללא מוזיקת רקע, בקצב איטי ובשפה לרבות אנשים עם מוגבלות. המענה הקולי מותאם והינו 

בנוסף, ישנה אפשרות לפנות אלינו בטופס מקוון באמצעות האתר, בשיחוח  אינטרנטי  פשוטה.

   )צ'אט( ובמקרים מסוימים אף בפקס' או במסרון.

אפשרות לקבלת מידע כלל האוכלוסייה עבור  המעמיד עדהוהו – מסירת מידע בפורמט נגיש

עבור אנשים עם מוגבלות.  גם מסירת המידע הינה ללא עלות ומיועדתבפורמטים נגישים. 

 יםמופיעהוועדה, שפרטיו רכז הנגישות של ומידע בנושא נגישות ניתן ליצור קשר עם  לפניות

 .ההצהרה בהמשך

ובנוסף לכך ביום הבחירות רבות ברחבי הארץ הן קלפיות נגישות  קלפיות – קלפיותנגישות 

מוצבות אלפי קלפיות המכונות "קלפיות נגישות מיוחדות", בהן יכול כל בוחר עם מוגבלות 

בניידות להצביע, אם הקלפי אליה שויך על פי כתובתו במרשם האוכלוסין אינה קלפי נגישה. 

  לחצו כאןלרשימת הקלפיות הנגישות והנגישות "המיוחדות" 

 5568בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי פועלת  עדהוהו – נגישות באינטרנט

תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים . AA לרמה (,"קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט")

 Web Content Accessibility – העוסק בתקינה ברשת המנחים של הארגון הבינלאומי

Guidelines (WCAG) 2.0. 

כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם צוין י

אינטרנט ה אתריהנגשת ל באופן שוטף תפועל עדהווהכי בהקשר זה יודגש עוד, נגישים. 

. דיןהנגשת המסמכים מתבצעת בהתאם לדרישות ה .שלה )לרבות אתרי בחירות קודמות(

במידה ונתקלתם בקובץ שאינו נגיש, והנכם זקוקים לפורמט מונגש, אנא פנו אל רכז 

 ה בהקדם.בגרסה נגיש העביר את הקובץהוועדה תדאג לו ,הנגישות

כלל לאנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר 

 .ת, להשתמש בואנשים עם מוגבלולרבות  ,האוכלוסייה

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/knesset25-elections-info?chapterIndex=8


 

 אמצעי הנגישות באתר:

 ,edge , כרום) האתר נתמך ע"י הדפדפנים נפוצים, בגרסתם העדכנית ביותר – תקינה ▪

 .(מוזילה

גולשים המתקשים בראייה ומעוניינים להגדיל את התצוגה באתר  – הגדלת התצוגה באתר ▪

"" ו "+" )קונטרול ופלוס(. כל לחיצה Ctrl המקשיםיכולים לעשות זאת ע"י לחיצה בו זמנית על 

. כדי להקטין את התצוגה יש ללחוץ בו 10%-על צמד המקשים האלו תגדיל את התצוגה ב

 " )קונטרול ומינוס(. -"" ו "Ctrl זמנית על המקשים

גולשים המתקשים בהפעלת עכבר יכולים לגלוש באתר  – הפעלת האתר באמצעות מקלדת ▪

בין הקישורים אותם תעביר  Tab לחיצה חוזרת ונשנית על המקשבאמצעות מקלדת. 

 תפעיל את הקישור המסומן. Enter השונים בעמוד. לחיצה על

אתר זה הינו אתר נגיש המותאם לצפייה גם לאנשים עם  – תמיכה בטכנולוגיות מסייעות ▪

תר נבדק הא ,מוגבלות ומאפשר תמיכה בתוכנת קריאת מסך. כדי לוודא את נגישות תוכן האתר

 .  NVDA רא מסךובתוכנת ק

 נגישות רכז

קשר עם רכז  נשמח אם תצרו הערה בנושא, כםיש לשבקושי לגלוש באתר או  םאם נתקלת

 באחת מהדרכים הבאות: ,הנגישות של הוועדה

 050-6232270טלפון:  ▪

 negishut@bechirot.gov.ilדאר אלקטרוני:  ▪

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר, אנו ממליצים לצרף לפנייה פרטים מלאים ככל 

הניתן: תיאור הבעיה, מהי הפעולה אותה ניסיתם לבצע, קישור לדף בו גלשתם, סוג הדפדפן 

 וגרסתו, מערכת ההפעלה, סוג הטכנולוגיה המסייעת )במידה שהיא הייתה בשימוש(. 
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