הנגשת אתרי וורדפרס

דו"ח נגישות לאתר ביפר

https://www.beepergroup.com/
 .1ההנחיות :הנחיות הנגישות לתכני אינטרנט מגדירות שלוש רמות של נגישות:
רמה  – Aהנמוכה ביותר
רמה  – AAבינונית
רמה  – AAAהגבוהה ביותר
רמת הנגישות הדרושה לאתר זה הינה . AA
 .2אלו הפרמטרים שנבדקו:

פרמטר רצוי
פוקוס

תוצאה

הערות

תקין

פוקוס נראה לעין  -כל מרכיב המקבל פוקוס (
באמצעות המקלדת ע"י שימוש בC2:C15 TAB +-
)מקבל נראות ויזואלית באמצעות on focus.
יש לדאוג לכך שהפוקוס יראה באמצעות ניווט
מקלדת בכל חלקי הדף באופן ברור.
שפת האתר

תקין

האתר יוגדר ב  html-כ  he -עברית
כותרת הדף

תקין

לכל העמודים יש כותרת  page title -ייחודית
המתארת את תוכן  /פונקציונאליות של העמוד
כותרות

תקין

כותרת העמוד  :Titleיש לוודא שלכל עמוד יש
שם המייצג את התוכן הראשי בו.
יש לדאוג לכותרת סמנטית בכל דף ודף.כל
כותרת המופיעה בעמוד צריכה להיות מוגדרת
ככותרת  H1-H6 -על פי המיקום ההירארכי
עקיפת בלוקים
יש לספק מנגנון עקיפת בלוקים (יחידות קבועות
שחוזרות על עצמן בכל/רוב העמודים כגון
תפריטים ,באנרים וכד') המנגנון תומך בניווט
ישיר לתוכן העמוד ולכל אחת מהיחידות
הקבועות במסך.
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תקין
תקין

מנגנון עקיפת הבלוקים של הרכיב
מאפשר מעבר באמצעות מקש טאב
וחיצים .הפוקוס עובר לתוכן הרלווטי
בלחיצה על הקישור.
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מקלדת נגישה
יש לוודא כי הניווט באתר באמצעות המקלדת
הינו אינטואיטיבי .כלומר מעבר הפוקוס
באמצעות ה –  tab orderלוגי  /אינטואיטיבי
ומותאם למבנה המסך ההיררכי ,בין קישורים,
פקדים וכדומה.
הפעלה באמצעות מקלדת ו"מלכודת
מקלדת"

תקין

תקין

כל הפעולות באתר ניתנות לביצוע באמצעות
מקלדת ( באמצעות מקש הTAB, -מקש הרווח,
חצים וכו' ) .בנוסף ,ה  focusאינו נתקע אף פעם
על רכיב/ים מסוים מבלי אפשרות להמשיך
הלאה או אחורה באמצעות מקלדת בלבד.
תוכן מתחלף

תקין

יש לאפשר הפסקה ,עצירה ,הסתרה של תוכן
"מתחלף".
שדה עריכה-שימוש בLABEL

תקין

שימוש ב Label -ו ID -כדי לקשר בין הcontrol -
בטופס לטקסט שמתאר אותו (קשר בין כותרת
השדה לבין השדה ) .לשדה שאין לו  labelיש
 titleהמתאר אותו.
קישורים

תקין

מטרת הקישור ברורה מתוך טקסט הקישור או
מתוך קונטקסט
מידע וקשרים  -יש לספק אמצעי התמצאות
באתר
חלופות טקסטואליות

תקין

יש לספק חלופות טקסטואליות עבור תכנים
שאינם טקסטואליים ,כך שניתן יהיה להמירן
לצורות אחרות להן זקוקים אנשים ,כמו אותיות
גדולות ,ברייל ,דיבור ,סמלים או שפה פשוטה
יותר.
תכנים שאינם טקסטואליים.

תקין

יש לאפשר התעלמות מתמונות שאינן מעבירות
מידע
"טקסטים חיים" על פני תמונות של טקסט

תקין

הרכיב מאפשר ונותן למשמשים
מספיק זמן לקרוא את התכנים.

תקין

יש להימנע מתמונות של טקסט ,ולהעדיף
"טקסטים חיים" .הדרישה הזאת מתייחסת גם
לכפתורים וכותרות .כך יוכל המשתמש לבצע
הגדלת הטקסט ,שינוי צבע ,העתקה תמלילים
והשמעה באמצעות תוכנת הקראה.
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יש להגדיר חלופה נגישה לתמונה זו ,ניתן לנסות
להגדיר  altמלא המכיל את כלל המידע המוצג
או לשלב קישור לקובץ או לטקסט כתוב נגיש
יש ליישם רוחבית באתר
הודעת שגיאה

תקין

עם הצגת הודעת השגיאה ה focus -מועבר
להודעת השגיאה.
הודעות השגיאה כוללות את שם השדה במדויק
כפי שהוא מופיע בתוכן .
מספר הודעות השגיאה יופיעו ביחד באותו מקום
על המסך ויקושרו לשדות בlink.
סימון ברור לשדות חובה והוראה מפורשת לגבי
סימון שדות חובה בתחילת הטופס.
ניגודיות מינימאלית בין צבעים

תקין

רכיב הנגישות מאפשר שינוי
צבעוניות האתר לגווני שחור לבן

ניגודיות מינימאלית בין צבעים ביחס של 1:4.5
בטקסט ויחס של 1:3

וניגודיות צבעים כמבוקש בחוק
רכיב הנגישות מאפשר הדגשת

אמצעי חזותי להעברת מידע

תקין

צבע אינו משמש כאמצעי החזותי היחיד
להעברת המידע ,סימון פעולה ,בקשת תגובה או
הבחנה בפרט חזותי.
איתור דף /נושא באתר

תקין

יש לספק מספר דרכים רב לאיתור דף/נושא
באתר
הגדלת טקסט

רכיב הנגישות מאפשר לאתר
דפים שונים באתר באמצעות מפת
אתר.

תקין

בעזרת הרכיב

יש לוודא כי כאשר מגדילים את הטקסט ב
( 200%פי  )2אין פגיעה במידע ובפונקציונאליות
של העמוד.
טבלאות

תקין

יש לשים דגש כי טבלאות המכילות נתונים
שונות מטבלאות המשמשות לעיצוב .מטרתנו
כי כבדי ראייה ועיוורים המשתמשים בקוראי
מסך יוכלו להבין מה מהות הנתונים המוצגים
בכל כותרת ותא
הנגשת מסמכים

לא תקין

קישורים ע"י קו תחתון

יש להנגיש המסמכים באתר

יש להנגיש מסמכים שהועלו לאתר אינטרנט,
כגון מסמכי PDF, WORD, EXCEL
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על פי תקן האינטרנט .מדובר במסמכים שהועלו
לאתר לאחר ה25.10.17 -
סרטונים

תקין

יש להוסיף כיתוביות לסרטונים המוטמעים
באתר .מדובר בסרטונים שהועלו לאחר ה-
25.10.17
פופאפ – חלון קופץ

תקין

יש לאפשר גישה עם המקלדת לחלון הקופץ
ולכל האלמנטים בו (טקסט ,קישור ,טופס)
הצהרת נגישות

תקין

יש לשלב הצהרת נגישות באתר
רכיב נגישות

תקין

לא נמצאו באתר

לא נמצא באתר

מוגדר פוקוס של רכיב הנגישות
הקיים כרגע בכניסה לאתר

בברכה,
צוות wp-accessibility
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