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 18.08.2022מעודכן לתאריך: 

 

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים ומשתמשים  

בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות  

 ולאפשר חווית גלישה טובה יותר. לשימוש במידע המוצג באתר  

אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות מתוך אמונה כי לכל  

 אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות. 

כדי לממש הבטחה זו, אנו שואפים לדבוק ככל האפשר בהמלצות התקן הישראלי לנגישות תכנים  

 הבינלאומי.  WCAG2.1ינטרנט ובמסמך בא

 

 כיצד עובדת ההנגשה באתר? 

לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת   . Pojo -באתר מוצב תפריט הנגשה של חברת הנגשת אתרים  

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

 בכפוף לתנאי היצרן.   Chrome, Firefox, Safari, Operaהתוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: 

 אפשרויות הנגישות בתפריט: 

 גדלים שונים  4-הגדלת פונט האתר ל •

 שינוי ניגודיות צבעי האתר  - התאמות ניגודיות  •

 התאמת האתר לעיוורי צבעים  •

 שינוי הפונט לקריא יותר  •

 הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן  •

 200%-הגדלת התצוגה לכ •

 ים באתר הדגשת קישור •

 הדגשת כותרות באתר  •

 הצהרת נגישות  •

 

 פניה לרכז הנגישות 

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

 לרשותכם במגוון ערוצים לפנייה בנושאי נגישות, נשמח לקבל מכם משוב. 

 פרטי רכז/ת נגישות בחברה 

 טל סגל שם:  

 8674570-052טלפון:  

 duckyoutlv@gmail.comאימייל: 

 תל אביב  12קינג ג'ורג' כתובת למשלוח דואר:  



 

 הסדרי נגישות בסניפים הפיזיים של הארגון 

 סניף תל אביב  •

o  תל אביב 12שם וכתובת הסניף:  דאק יו תל אביב , קנג גורג 

o  חניות נכים בחניונים הקרובים לחנות 

o  דרכי גישה: מהרחוב 

o  כניסות: אחת 

o  .דרכי התקשרות: בהתאם למצוין באתר האינטרנט 

 

 סניף עכו  •

o  עכו  13/174שם וכתובת הסניף: דאק יו עכו, עיר עתיקה 

o  חניות נכים בחניונים הקרובים לחנות 

o  דרכי גישה: מהרחוב 

o  כניסות: אחת 

o  .דרכי התקשרות: בהתאם למצוין באתר האינטרנט 

o אזורי המתנה: יש בתוך החנות 

o  שירותי נכים: יש בתוך החנות 

 

 

 

 

 

 

 


