התאמ ו ת הנגישות לגביהן נטען פטור בשל מוגבלות טכנולוגית
התוכן לגביו נטען הפטור )יש לציין כתובת  URLאו

תאור המגבלה הטכנולוגית

קישור למסמך מצורף לפטור(
רכיבים במסמכים דיגיטליים באתר ביטוח חקלאי

הסבר כללי :מסמכים דיגיטליים מסוימים כוללים תכנים שאינם ניתנים להנגשה באופן מיטבי התומך בטכנולוגיות מסייעות לנגישות או
בסוגים מסוימים של מוגבלויות המקשות על תפיסת מרכיבים מורכבים והקשרים בניהם.

מסמכי Microsoft Word
התוכן לגביו נטען הפטור )יש לציין כתובת  URLאו

מספר הקריטריון

שם הקריטריון לגביו

קישור למסמך מצורף לפטור(

לגביו נטען

נטען הפטור

תאור המגבלה הטכנולוגית

הפטור
אובייקטים גראפיים המשלבים טקסט

טבלאות נתונים

טפסים הכוללים שימוש בפקדי טפסים בדומה לאלה בהם עושים שימוש באתרי
אינטרנט .טופס  Wordיכול לכלול פקדים מסוג שדות קלט ,תיבות סימון ,תיבות רשימה
ועוד .ברגע שמוסיפים אותם למסמך ,כל הטקסט הופך להיות טקסט בדומה לטקסט
בכותרת עליונה ותחתונה כך שתוכנה קוראת מסך לא יכולה לנווט דרכו באמצעות מקשי
קיצור במקלדת וכתוצאה מכך לא תוכל להקריא למשתמש את הטקסט הסמוך לשדות
הקלט בקובץ .בנוסף לכך ,חלק מקוראי המסכים הסטנדרטיים לא מסוגלים לזהות את
כל פקדי הטפסים .כתוצאה מכך ייתכן שחלק ממשתמשי תוכנות קוראות מסך או
טכנולוגיות סיוע אחרות יתקשו למלא טפסים מסוימים במלואם .שימוש ב Smart Art
 ,צורות ותרשימים

1.3.1

מידע והקשרים

1.3.2

רצף בעל משמעות

1.3.1

מידע והקשרים

טבלאות מורכבות :הכוללות אחד או יותר מאלה

1.3.2

רצף בעל משמעות

כותרת ממוזגת אחת למספר עמודות
תאים ,עמודות או שורות מפוצלים

מסמכי Microsoft Excel
התוכן לגביו נטען הפטור )יש לציין כתובת  URLאו

מספר הקריטריון

שם הקריטריון לגביו

קישור למסמך מצורף לפטור(

לגביו נטען

נטען הפטור

תאור המגבלה הטכנולוגית

הפטור
טבלאות נתונים

1.3.1

מידע והקשרים

1.3.2

רצף בעל משמעות

1.3.1

מידע והקשרים

2.1.1

מקלדת

לא ניתן להגדיר בטבלאות נתונים באקסל זיהוי של כותרות עמודות בדומה ליישום ב

Word

 Microsoftעל ידי סימון האפשרות "חזור על שורת כותרת בראש כל עמוד".

ובאופן שיזוהה על ידי תוכנות קוראות מסך מסוימות.
תרשימים

תרשימים מורכבים שנוצרו מטבלאות נתונים מורכבות :חלק מתוכנות קוראות המסך
אינן מסוגלות להקריא נכון תרשימים מורכבים גם אם מדובר בתרשימים שנוספו
מגלריית התרשימים של  Excelשהם למעשה תרשימים דינאמיים שאינם מסוג תמונה
סטטית.

מסמכי  PDFשנוצרו מ Microsoft Word
התוכן לגביו נטען הפטור )יש לציין כתובת  URLאו

מספר הקריטריון

שם הקריטריון לגביו

קישור למסמך מצורף לפטור(

לגביו נטען

נטען הפטור

תאור המגבלה הטכנולוגית

הפטור
רשימות

1.3.1

מידע והקשרים

טבלאות נתונים מורכבות

1.3.1

מידע והקשרים

מסמכים הכוללים פקדי טפסים

2.1.1

מקלדת

רשימות :כאשר מגדירים רשימת תבליטים או רשימה ממוספרת רציפה ,ובמידה
והרשימה מתפרסת על מספר עמודים .לאחר שמירת הקובץ כ  ,PDFהרשימות יזוהו
כרשימות חדשות עם תחילתו של כל עמוד .לדוגמה ,אם רשימה רציפה כוללת 30
פריטים השייכים לאותה הרשימה אך מתפרסים על פני מספר עמודים ,עם תחילתו של
כל עמוד ,תזוהה המשך הרשימה כרשימה חדשה בחלק מתוכנות קוראות המסך.

טבלאות מורכבות בדומה ליישומי  Microsoft Wordו Excel

 .Microsoftלא

ניתן להנגיש טבלאות מורכבות הכוללות שורות ו/או עמודות ו/או תאים מפוצלים בתוך

הטבלה עצמה .לפיכך ,יש לספק לכל היותר טקסט חלופי לטבלה או בשדה הALT

או

במידת האפשר בגוף המסמך ,שכן הדבר יסייע ליותר משתמשים להבין טבלאות
מורכבות.
טפסים הכוללים שימוש בפקדי טפסים בדומה לאלה בהם עושים שימוש באתרי
אינטרנט .טופס  PDFיכול לכלול פקדים מסוג שדות קלט ,תיבות סימון ,תיבות רשימה
ועוד .ברגע שמוסיפים אותם למסמך ,כל הטקסט הופך להיות טקסט בדומה לטקסט
בכותרת עליונה ותחתונה כך שתוכנה קוראת מסך לא יכולה לנווט דרכו באמצעות מקשי
קיצור במקלדת וכתוצאה מכך לא תוכל להקריא למשתמש את הטקסט הסמוך לשדות
הקלט בקובץ .בנוסף לכך ,חלק מקוראי המסכים הסטנדרטיים לא מסוגלים לזהות את
כל פקדי הטפסים .כתוצאה מכך ייתכן שחלק ממשתמשי תוכנות קוראות מסך או
טכנולוגיות סיוע אחרות יתקשו למלא טפסים מסוימים במלואם.

מסמכי Microsoft PowerPoint
התוכן לגביו נטען הפטור )יש לציין כתובת  URLאו

מספר הקריטריון

שם הקריטריון לגביו

קישור למסמך מצורף לפטור(

לגביו נטען

נטען הפטור

תאור המגבלה הטכנולוגית

הפטור
כותרות

2.4.6

כותרות ותוויות

טבלאות נתונים פשוטות או מורכבות

1.3.1

מידע והקשרים

אובייקטים גראפיים המשלבים טקסט

1.3.1

מידע והקשרים

1.3.2

רצף בעל משמעות

לא ניתן לספק כותרות היררכיות מ  h1עד  h9בדומה ל Word

 .Microsoftשימוש

במתאר שקופית עם כותרת ושמירת המצגת כ  ,PDFתגדיר את הכותרת במתאר
השקופית כתחילתו של עמוד חדש ותסומן כ . h1

לא ניתן להנגיש טבלאות נתונים באמצעות סימון כותרות עמודות בדומה ל Microsoft
 .Wordיתר על כן ,חלק מטכנולוגיות הסיוע אינן מזהות טבלאות נתונים כטבלה
הכוללת  Xעמודות ו  Yשורות.

