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הצהרת נגישות
האוניברסיטה הפתוחה רואה חשיבות בהנגשת הלימודים באוניברסיטה לאנשים עם מוגבלויות
ובכלל זה מרכזי הלימוד ,חומרי הלימוד וכל המידע המועבר באמצעות האינטרנט.

הנגשת מתקני לימוד

האוניברסיטה הפתוחה עושה מאמץ מתמיד להנגיש את מתקני הלימוד ולאפשר נגישות מלאה
לסטודנטים עם מגבלה פיזית ומבקרים אחרים באירועים השונים הנערכים באוניברסיטה ובמתקניה.
הפרטים על סידורי הנגישות במרכזי הלימוד מופיעים בקישור זה .לפניות ,הצעות ובקשות בנושא
נגישות המתקנים והסביבה )מתו"ס( באוניברסיטה הפתוחה נא לפנות לרכזת נגישות מתו"ס
בדוא"לnegishop@openu.ac.il :

הנגשה ע"פ דרישה

האוניברסיטה הפתוחה מגישה סיוע לסטודנטים שמסיבות בריאותיות ,פיזיות או רגשיות זקוקים
לתנאי לימוד והיבחנות מיוחדים וכן להנגשה של חומרי הלימוד במידת הצורך .אנו נשתדל לסייע לכל
סטודנט לקבל את ההתאמות הנחוצות לו וכן לעשות ככל יכולתנו לסייע לסטודנטים עם מוגבלויות
בהתמודדות עם היבטים שונים של הלימודים באוניברסיטה הפתוחה .הטיפול הוא אישי ודיסקרטי
ונעשה על ידי מדור הנגישות בדיקנט הסטודנטים .לפניות בנושא התאמות לסטודנטים עם מוגבלויות
ולמידע נוסף ,אנא צרו קשר עם מדור הנגישות.
ניתן לפנות בדוא"ל  nagish@openu.ac.ilאו לשלוח לפקס  09-7780634ולציין  -עבור נגישות.
פונים שנבצר מהם לפנות בדוא"ל או בכתב ,ופונים המתקשים בכתיבה על רקע מוגבלות ,יכולים
ליצור קשר בטלפון) 09-7781501 :ניתן להשאיר הודעה(.
להלן פרטים נוספים על התאמות נגישות אישיות ,וכן מידע על נוהל הגשת בקשות לקבלת התאמות
נגישות באוניברסיטה הפתוחה.

הנגשת אתרים

מטרת הנגשת האתר היא לאפשר לאנשים עם מוגבלות תנועה בידיים או בראייה,או בשמיעה ,
לאנשים עם לקויות קוגניטיביות ,ולאלו המתקשים בהפעלת המחשב והאינטרנט לגלוש באתרי
האוניברסיטה.
לפניות ,הצעות ובקשות בנושא נגישות אתרי האוניברסיטה הפתוחה נא לפנות למנהלת האתרים
בדוא"לwebmaster@openu.ac.il :

אתרי אינטרנט  -רמת הנגישות

תקן הנגישות של גוף התקינה הבינלאומי לאתרי אינטרנט נגישים ,קבע  3רמות הנגשה,A :
 .AAA ,AAעל פי התקנות הנהוגות כיום ,גופים ציבוריים מחויבים לרמה .AA
אתר האוניברסיטה הפתוחה הוא אתר נגיש העומד ברוב דרישות הסעיפים שברמת
נגישות  .AAהאתר מאפשר ,בין היתר ,הגדלת מלל ,הקראת המידע המוצג באתר בקורא
מסך ,ניווט באתר ומילוי טפסים ללא שימוש בעכבר ובשימוש בקורא מסך .יחד עם זאת ,חלק
מההקלטות המוצגות באתר של האוניברסיטה הפתוחה ב  youtubeאינן נגישות לאנשים עם בעיות
בשמיעה שכן לא נוספו כתוביות להקלטות.

מערכת "שאילתא" ואתרי הקורסים

מערכת" שאילתא – "המערכת המציגה לסטודנט מידע אישי היא מערכת מונגשת.
אתרי לימוד הקורסים מונגשים בחלקם ,האתרים שאינם נגישים נמצאים בתהליך
להנגשה מלאה ,למעט הצגת כתוביות בהקלטות.
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מידע כללי :נגישות אתרים – היבט חוקתי

החוק הקובע את הדרישה להנגשה הוא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .תקנה  35בחוק זה
קובעת את הדרישה להנגשת אתרים .התקנה מתבססת על התקן ת"י  5568של מכון התקנים.
התקן הישראלי מבוסס על ההנחיות להנגשת אתרים של גוף התקינה הבינלאומי :W3C
•
•

ההנחיות )באנגלית( Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
/http://www.w3.org/TR/WCAG20
תרגום לעברית של הנחיות WCAG
http://www.isoc.org.il/w3c-wai/guidelines.html

נשמח לקבל משוב מהמשתמשים לענות על שאלותיהם ,ולהענות לבקשתם ככל
שנוכל .את הפניות יש להפנות ל webmaster@openu.ac.il
האוניברסיטה הפתוחה תתרום מנסיונה בהנגשת אתרים לכל המעוניין.
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