הצהרת נגישות
בי טי בי מקשרים הלוואות בישראל בע"מ (" ,)"BTBמחויבת לפעול בהתאם לחוק שוויון חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998-והתקנות שהותקנו על פיו BTB .מפעילה מערכת מקוונת לתיווך
באשראי באמצעות אתר האינטרנט שלה וכל מערכת נגזרת שלו (יחד " -האתר").
אנו משקיעים משאבים רבים להפוך את האתר לנגיש בכדי לאפשר את חווית הגלישה לכלל האוכלוסייה
ולאנשים עם מוגבלויות בפרט .הערך שמוביל אותנו הנו ערך כבוד האדם וחירותו ,המהווה אבן יסוד בחברה
הישראלית ,שהרי במהותנו כולנו שווי זכויות ושווים.
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האתר עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,התשע"ג
.2013
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התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י  )5568לנגישות תכנים באינטרנט ברמת
.AA
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הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפני  Firefox ,Chromeו ,Edge-ולשימוש בטלפון
הסלולארי.
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ראו סעיף תפעול האתר להרחבה.

תפעול האתר
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באתר מוטמע תוסף נגישות המסייע בהנגשת האתר לבעלי מוגבלויות ,אשר ניתן לגשת אליו באמצעות
מ ק שי החיצים ימינה או שמאלה שניתן לגשת אליו באמצעות לחיצה על אייקון נגישות .ניתן לעצור
את פעולתו ע"י לחיצה על כפתור "איפוס ה גד רו ת" המופיע ב ת ח תי ת ס ר ג ל ה נ גי שו ת.
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מדריך למשתמש בתפריט:


כפתור התאמת האתר ותגיות האתר עבור מכשירי עזר וטכנולוגיות עבור בעלי מוגבלויות



כפתור השבתת הבהובים ו/או אלמנטים נעים על המסך



כפתור שינוי ניגודיות גבוהה



כפתור שחור צהוב



כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל תגי הכותרות המופיעים באתר



כפתור המדגיש בצורה ברורה את כל הקישורים המופיעים באתר



כפתור המציג את התיאור החלופי של כל התמונות המופיעות באתר במעבר עכבר



כפתור המציג תיאור קבוע של התמונות באתר



כפתור ביטול שימוש בגופן קריא



כפתור הגדלת גודל הגופנים באתר



כפתור הקטנת גודל הגופנים באתר
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כפתור הגדלת כל התצוגה לכ־200%



כפתור הקטנת כל התצוגה לכ־70%



כפתור הגדלת סמן העכבר



כפתור הגדלת סמן העכבר ושינוי צבעו לשחור



כפתור מצב קריאת האתר



כפתור המציג את הצהרת הנגישות



כפתור איפוס המבטל את הנגישות



כפתור שליחת משוב נגישות



כפתור שינוי שפת הסרגל והצהרת הנגישות בהתאם

בסרגל הנגישות יש  2סוגים של הגדלות לנוחיותכם ,אך אם תרצו להגדיל עוד את האותיות תוכלו
להשתמש בפונקציות המקלדת הבאות:
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מקש  Escיפתח ויסגור את סרגל הנגישות



מקש  + Ctrlיגדיל את הטקסט באתר



מקש  – Ctrlיקטין את הטקסט באתר



מקש  Ctrl 0יחזיר את האתר לגדלו המקורי



מקש רווח ( )SPACEיוריד את האתר כלפי מטה.



מקש  F11יגדיל את המסך לגודל מלא  -לחיצה נוספת תקטין אותו חזרה.

לסיום
ייתכן ותמצאו אלמנטים שאינם מונגשים ,כי טרם הונגשו ,או שלא נמצאה טכנולוגיה מתאימה .אנו
מבטיחים ,כי מתבצעים מירב המאמצים לשפר ולהנגיש ברמה גבוהה ובלי פשרות.
במידה ונתקלתם בקושי בגלישה באתר וצפייה בתוכנו ,אנו מתנצלים ,ונשמח מאוד אם תפנו את תשומת
ליבנו לכך באמצעות פניה למתאם הנגישות שלנו.
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פרטי מתאם הנגישות:
בכל פניה בנוגע לנגישות ,תרגישו חופשי לפנות למתאם הנגישות שלנו:
מר רועי כהן ,במייל  , roik@btbisrael.co.ilאו בטלפון;0732-0732-55 :
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הצהרת הנגישות תקפה נכון לתאריך21.10.21 :
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בי טי בי מקשרים הלוואות
בישראל בע"מ
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