השלמת הצהרת נגישות  -הגיחון
אתר התשלומים מונגש ומותאם לגלישה לאנשים עם מוגבלויות באמצעות שרות inclusite web accessibility
השימוש בשרות ובתוכנת  inclusiteכפוף לתנאי השימוש של היצרן .אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר
או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג באתר בכפוף לתנאי השימוש בתוכנה.

כיצד להפעיל את ההנגשה באתר?
בעמוד הבית של האתר בצד שמאל מוצג כפתור הנגישות.
הקשה על גבי כפתור הנגישות תפעיל את השרות ואת תפריט ההנגשה.
לחזרה למסך תפריט הנגשה ,הקש על מקש Esc

 .1כללי


 - inclusite Web accessibilityהינו שרות חדשני המסייע לאנשים עם מוגבלויות לגשת לתכנים באתרי אינטרנט על ידי
שימוש במקלדת ,פקודות קוליות פשוטות או הפקת צלילים והופך את הגלישה באינטרנט אוטונומית לחלוטין



 inclusiteכולל מנגנון הקראה מובנה בשרות ,להקראת התכנים בעברית ובשפות אחרות בהן בחר בעל האתר



 inclusiteאינו דורש מהמשתמש ציוד היקפי או תוכנות נוספות פרט למיקרופון ורמקולים שלכל מחשב יש היום



 inclusiteמאפשר מילוי טפסים חכם באמצעות מקלדת וירטואלית ,מנגנון "פקודות קוליות" או "הפעלה בצלילים",
והכל ,תוך הקראת תוכן הטפסים והשדות.
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 .1.1תפיסת הפתרון
כדי לגלוש באתר עם  inclusiteיש להבין תחילה את תפיסת הפתרון המבוססת על ניווט אזורי ממוספר ,בשילוב מצבי
התקשורת ויכולת מובנת להקראת תכניי האתר
•

•

מצבי תקשורת
–

המונח "מצבי תקשורת" מתייחס לדרך בה אנו רוצים ליצור אינטראקציה עם האתר.

–

 inclusiteמאפשר לבחור בין ארבעה מצבי תקשורת:
•

הקשה על מקלדת סטנדרטית

•

מתן פקודות קוליות

•

הפעלה בצלילים

•

תאימות לקוראי מסך

חלוקה לאזורי תוכן
–

 inclusiteמחלק את הדף לאזורים .שיטת חלוקה זו מקלה על הגלישה ועוזרת למשתמש להבין טוב
יותר את אזורי התוכן.
כל אזור תוכן מסומן באופן ברור ע"י מספר .השימוש באינדיקטורים ממוספרים לכל אזור מאפשרת
למשתמש לנווט מהר יותר בין ובתוך אזורי תוכן.

 .2נגישות המותאמת למוגבלות – ממשקי קלט פלט
 inclusiteמאפשר למשתמשים להגדיר כיצד הם יגלשו באתר ואת האופן שבו האתר יקיים אינטראקציה עימם.
התאמת הגלישה למשתמש ,מתאפשרת באמצעות  4ממשקי קלט שונים:

•

מקלדת רגילה

•

פקודות קוליות

•

הפקת צלילים

•

התאמה לקוראי מסך
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בנוסף ,התאמת הגלישה למשתמש מתאפשרת באמצעות  4ממשקי פלט שונים:
•

הקראת תוכן המסך באמצעות מנוע מובנה בשפה העברית או במשולב ,בהתאם לשפות האתר.

•

סטנדרטי – ללא הקראה

•

הגדלה/הקטנה של גופנים והתוכן ע"ג המסך

•

התאמת גוונים  /צבעים לעיוורי צבעים וכבדי ראיה

ניתן לשלב בין ממשקי פלט שונים על פי הצורך.

 .2.1מסכי עזרה )(HELP
בכל אחד ממצבי התקשרות של  inclsuiteניתן להסתייע בתפריטי עזרה.
בתחילת הגלישה באתר המונגש באמצעות  inclusiteולאחר בחירה באחד מצבי התקשורת ,יוצג חלון תזכורת זה.

להפעלת חלון העזרה במצב הפעלה "מקלדת" = הקש על מקש F1
להפעלת חלון העזרה במצב הפעלה "פקודות קוליות" = אמור את המילה )פקודה( "עזרה"
להפעלת חלון העזרה במצב הפעלה "הפקת צלילים" = השמע צליל בזמן שתוצג הצללה בסרגל הכלים על האות
באנגלית
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i

 .2.2הגדלת גופנים ניגודיות ושינוי גוונים – הקש על מקש F7
לאנשים הסובלים מקושי בראיה או מעיוורון צבעים ,להתאמת גוונים וצבעים כמו גם להגדלה או הקטנה
של גופני המסך ותוכן המסך – ,הקש על מקש F7
להתאמת גוונים - ,הקש על מקש

w

להתאמת ניגודיות - ,הקש על מקש

e

לחזרה לגוון מקורי - ,הקש על מקש

r

להקטנת גופן ותוכן - ,הקש על מקש

s

להגדלת גופן ותוכן - ,הקש על מקש

d

לחזרה לגודל מקורי – ,הקש על מקש

f

ליציאה מחלון ההתאמות ,הקש על מקש F7

 .3ממשקים לכל קושי
ממשקים עבור משתמשים עם חולשה בראיה ,ללא נכות מוטורית:
–
–

הקראה אוטומטית של דף האינטרנט
מקלדת

ממשקים עבור משתמשים עם חולשה בראיה ,עם נכות מוטורית וללא בעיות דיבור:
–
–

הקראה אוטומטית של דף האינטרנט
פקודות קוליות

ממשקים עבור משתמשים עם נכות מוטורית ללא חולשה בראיה ,וללא בעיות דיבור:
–
–

פלט סטנדרטי
פקודות קוליות

ממשקים עבור משתמשים עם נכות מוטורית ללא חולשה בראיה ,ועם בעיות דיבור:
–
–

פלט סטנדרטי
הפעלה בצלילים )נשיפה ועוד'(

ממשקים למשתמשים עם מוגבלות קוגניטיבית:
–
–

הקראה אוטומטית של דף האינטרנט
מקלדת

ממשקים למשתמשים מבוגרים:
–
–
–
–

הקראה אוטומטית של דף האינטרנט
הגדלת תוכן מסך
מקלדת
ניגודיות מסך
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 .4מידע שימושי נוסף


לבחירת אזור – הקש או אמור את מספרו



לבחירת אזור שמספרו גבוה מהספרה  ,9הקש על מקש כוכבית בתוספת מספר האזור והקש שוב על
כוכבית ,לביצוע בחירתך הקש על מקש  ,ENTERלדוגמא*13* :



לחזרה לאזור קודם – הקש על מקש הנקודה .



במצב תקשורת "פקודות קוליות" ,לקליטת פקודה המיקרופון יצבע בירוק ויפתח למשך  3שניות.

 .5תמיכה בדפדפנים



 inclusiteתומך בכל הדפדנים המוכרים בשוק כיום בגרסאותיהם העדכניות
לשליטה טובה יותר במיקרופון בפקודות קוליות ו/או הפקת צלילים מומלץ לעשות שימוש בדפדפנים

o
o

 Mozilla Firefoxגרסה  43.0.1ומעלה
Microsoft Edge

 .6פקודות קוליות
כדי להפעיל את הדפדפן באמצעות פקודות קוליות או הפקת צלילים ,נידרשת גישה למכשיר המיקרופון.
לעשות זאת ,הקש בחלונית על "אפשר" או " "Allowוסמן בתיבת הסימון "שמירה" או " "Save Optionsכדי
לשמור העדפה זו באופן קבוע

טיפ :בחלון ההפעלה האחרון ,רצוי לבדוק את עוצמת הקול של המיקרופון והאם היא נאותה .כדי לעשות זאת,
נבחר את כרטיסיית המיקרופון ובה נקבע את עוצמת הקול .חשוב לבטל את האפשרות "הפחתת הד" או
""Reduce Echo
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שימוש במצב הפעלה פקודות קוליות ,מבוצע באמצעות דיבור פשוט למיקרופון המחשב בסדרת פקודות
פשוטות וידועות מראש דוגמת" ,רד" או "עלה" לגלילת הדף מעלה או מטה ,כמו גם "חזור" לחזרה לאזור
קודם ,או "צא" ליציאה מטופס .בצידו השמאלי העליון של המסך תוצג תמיד בועית תקשורת והפעלה.
 .1בשלב הראשון במצב הפעלה “פקודות קוליות” מיקרופון המחשב כבוי ובבועית ההפעלה המוצגת
כאמור בצד השמאלי העליון של המסך ,תופיע הוראה להשמיע קול להפעלת המיקרופון .הוראה זו
תינתן גם בצורה קולית באמצעות הרמקולים .דרך פעולה זו מונעת מהמיקרופון להקליט כל הזמן.

Flash

HTML5

 .2ברגע שהבועה הופעלה ,הבועה תציין לנו שאנחנו יכולים להקליט פקודה קולית ,לדוגמא "אחת"
.3

Flash

HTML5

 .4כדי להבטיח שהפקודה הובנה כראוי , inclusiteיכתוב בבועה "הבנתי" ואת מילת הפקודה אותה
המערכת הבינה.

Flash

HTML5
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.5

אם  inclusiteלא הבין את הפקודה הקולית ,הוא יבקש אותנו לחזור עליה .בין בהודעה "אפשרות לא
מוגדרת" או "מצטער לא הבנתי ,אמור שנית בבקשה".

Flash

HTML5

 .7פקודות קוליות – מילון בסיסי
גלישה באמצעות מתן פקודות קוליות לדפדפן נעשת תוך השימוש במיקרופון ומתן פקודות מילוליות ,ספרות וסימנים
מוסכמים הרשומים במילון המערכת.
להלן מילון גלישה מקוצר:



אותיות  -מאלף ועד תו



ספרות – אחת עד מאה ,מאתים עד אלף ,אלפיים עד עשרת אלפים ,מיליון ומיליארד



סימנים – כל הסימנים המוכרים על גבי המקלדת



פקודות – להלן טבלת הפקודות המוכרות במערכת

אזור
אזורים
אחוז
אחוזים
אירו
אמצע
אתר
בָּצע
באמצע
בחזרה
בחירה
בחר
בחר שוב
בחרתי
ביצעתי
במרכז
בצע
בצע שוב
בראשי

הגדרה
הגדרות
המרכז
המשך
המתן
הנמך את עוצמת השמע
הפחת את עוצמת השמע
הפסק
הפעל
הפעלה
הקודם
השהה
השתק
התחלה
חזור
חזרה
חיפוש באתר
חיפוש באתרים
חיפוש בעמוד

לאמצע
למטה
למסגרות
למסגרת
למעלה
למרכז
לראשי
מהתחלה
מחק
מסגרות
מסגרת
מרכז
ניבחר
סומן
סיים
סימנתי
עֶזרה
עוד
עוד ווליום
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עמוד אחרון
עצור
פעל
צא
קונפיגורציה
קרא
קודם
ראשי
רד
רד עמוד
שְ ל ַח
שוב
שלילה
תבצע
תחזור
תמשיך
תמתין
תסמן
תעצור

האמצע
הבא
הגבֶר
הגבר את עוצמת השמע
הגבר ווליום
הגבר עוצמת שמע

עוד פעם
עוצמה
עזור לי
עזרה
עלה
עלה עמוד

חיפוש תוכן
חפש בעמוד
חפש תוכן
לאזור
לאזורים

תפסיק
תפעיל
תשתיק

 .8גלישה באמצעות – הפקת צלילים
בחירה במצב הפעלה “הפקת צלילים” ,תגרום להופעת סרגל כלים אופקי בחלק התחתון של המסך דוגמת
המופיע להלן.

סרגל כלים זה מחולק למקטעים ממוספרים רבים ככל שֵ  inclusiteחילק לאזורים בעת הנגשת הדף אליו
גלשנו ,בנוסף ,לאורך הסרגל נמצא סימני חיווי חזותי שישתנו כל זמן בהתאם לתוכן ,כפי שמבואר בחלון
העזרה מטה ,אליו ניתן להגיע בהפקת צליל כשהאות  iתסומן בסרגל.
המשתמש ישמיע צליל בעל עוצמה דוגמת נשיפה ,לבחירה באפשרות הרצויה ,זאת ברגע שהחיווי המספרי או
החזותי יסומנו על גבי הסרגל.

מילוי טפסים באמצעות הפקת צלילים
בחירה במצב הפעלה “הפקת צלילים” ,תגרום להופעת סרגל כלים אופקי בחלק התחתון של המסך דוגמת
המופיע להלן.
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לאחר בחירת השורה הנכונה ,ההצללה תחל בגלילה אופקית ,ובהגיע ההצללה לאות "גימל" נידרש להפיק
צליל גבוה לבחירה באות.

מידע נוסף כיצד ניתן לנווט בטפסים במצב “הפקת צלילים” ניתן למצוא בחלון העזרה ,חלון העזרה זמין
בסרגל הכלים כשההצללה תעמוד על גבי סימן האותi .

 .9התאמה לקוראי מסך
למתקשים בראיה ,השרות של  Inclusiteמאפשר תאימות מלאה ויכולת ניווט וגלישה באינטרנט באמצעות
קוראי המסך שלהם.

.1

הפעלה

כדי להפעיל את התאימות לקורא המסך שלך ,עליך לבחור באפשרות מספר  4בתפריט שבחלון הפעלת
ההנגשה.

.2

תאימות קורא מסך מופעלת

לאחר בחירה באפשרות  4בתפריט שבחלון הפעלת ההנגשה ,תוכלו למצוא סימן זה המצביע על כך
שהתאימות מופעלת.

בעת שימוש בקורא מסך ,תוכלו למצוא שדפי האתר בו אתם גולשים מסודרים טוב יותר .קוראי מסך יוכלו
לזהות אזורי אינטרנט בדרך קלה ,והמשתמשים יוכלו ליהנות מגלישה טובה יותר כי ® inclusiteהופך תכנים
ושירותי אינטרנט לנגישים יותר.
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