הצהרת נגישות:
מלח הארץ בע"מ פועלת וממשיכה לפעול לשם הנגשת אתר האינטרנט ומתקניה ,לשם מתן שרות נגיש ושוויוני
לכלל הציבור ,ובכלל זה לאנשים עם מוגבלויות ,על מנת שיוכלו לקבל מידע אינפורמטיבי על המוצרים המיוצרים על
ידה .התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח)1998-
והתקנות מכוחו.

נגישות אתר האינטרנט:
על מנת לספק לציבור תוכן נגיש ,הושקעו באתר אינטרנט זה מאמצים ומשאבים .על מנת להנגיש את המידע
והשירותים הכלולים בו ,הוטמע בו תוסף שהינו רכיב נגישות של חברת  codenrollהמתמחה בהנגשת אתרים,
כאשר התוסף פועל על פי התקן הישראלי ת"י  5568ברמה . AA
האתר נבדק ונמצא מתאים לגלישה בדפדפנים:
Internet Explorer 11, Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer Edge
כמו כן האתר מותאם לגלישה בנייד.
מדריך למשתמש בתפריט נגישות :
באמצעות לחיצה על רכיב הנגישות המצוי בצידו השמאלי העליון של המסך ,עובר האתר למצב "מונגש" הכולל
תפריט ניווט:
●

ניווט מקלדת ( - )Keyboard navigationאפשרות ניווט באתר בעזרת המקלדת:
 oמקש  Spaceוחיצים  -לגלילה מטה
 oמקש  + Ctrlיגדיל את הטקסט באתר
 oמקש  – Ctrlיקטין את הטקסט באתר
 oמקש  0 Ctrlיחזיר את האתר לגדלו המקורי
 oמקש  F11יגדיל את המסך לגודל מלא  -לחיצה נוספת תקטין אותו חזרה( .חוץ ממחשבי אפל)

●

ביטול אנימציות ( - )Disable Animationsביטול של תזוזה ואנימציות באתר.

•

שינוי ניגודיות:
●

ניגודיות כהה ( - )Dark Contrastהגברת הניגודיות בצבע.

●

ביטול צבעים ( - )Disable Colorsביטול הצבעים באתר.

שינוי גודל הטקסט:
●

הגדלת גופן (( - Increase Format sizeהגדלת גופן טקסט.

●

הקטנת גופן ( - )Decrease Format sizeהקטנת גופן טקסט.

●

גופן קריא ( ( -Readable Fontשינוי גופן לגופן קריא.

●

סימון כותרות ( - )Mark Titlesסימון הכותרות בעמוד.

●

סימון קישורים ( - )Mark Linksסימון הקישורים בעמוד.

●

קו תחתי לקישורים (( - Underline Linksהוספת קו תחתון לקישורים.

הנגשת המוקד הטלפוני
במטה החברה הונגשו נתבי השיחות הטלפוניות לטובת אנשים עם מגבלות והם ללא מוזיקת רקע ,בקצב איטי
ובשפה ברורה .עובדי החברה ומנהליה עברו ועוברים הדרכות למתן שירות נגיש.
מענה טלפוני04-9549501:
כמו כן ,קיימים אמצעים חלופיים ליצירת קשר עם המוקד הטלפוני,
בכתובת דוא"לsaltcs@gav.co.il :
וכמו כן ניתן לשלוח פקס למס'03-7256739:
הנגשת שירות לקוחות
ככל שבמהלך הגלישה באתר התעוררה בעיה כלשהי בנגישותו או בכל שאלה בנושא נגישות נשמח לסייע באמצעות
פנייה באחת מהדרכים הבאות:
מוקד פניות בטלפון  04-9549534או בפקס 1-53-48130747
רכז הנגישות במלח הארץ הינו :אילנה גולן
דואר אלקטרוני לרכז הנגישות בנושא הנגישות בלבד ניתן להפנות לכתובת הבאהnegishut@salt.co.il :
במסגרת פנייתכם אנא פרטו ככל האפשר את מלוא הפרטים ככל שניתן אודות הבעיה ,סוג וגרסת הדפדפן ,מערכת
ההפעלה ,באיזה דף גלשתם ועוד .לאחר קבלת הפניה וככל שיידרשו פרטים נוספים ניצור קשר עימכם.

הצהרת הנגישות תקפה נכון לתאריך:
23.11.2020, 12:11:01

