מדריך הנגשת תוכן

כללי
אנו מנגישים תוכן בכדי להתייחס לכל האנשים בחברה כשווים וננסה לעזור בעיקר לאלו שלא יכולים לנווט
באמצעות עכבר ,כבדי ראי וכבדי שמיעה.
לאדם כבד ראיה לרוב מותקנת על המחשב תוכנה להקראת טקסט ,הוא אינו נחשף לאיקונים ,תמונות ועיצוב
באופן כללי .מפתחי האתר דואגים לו ברמה הטכנית ומאפשרים )למשל( אפשרות לדלג על בלוקים קבועים
כמו תפריט האתר בכדי שלא יישמע אותו שוב ושוב ,ניווט באמצעות המקלדת וכד'...
מעבר להיבטים הטכניים יש להנגיש גם את תוכן האתר אותו אתם מזינים .להלן מדריך קצר וענייני.
.
לחצו לכאן
לקריאה מורחבת

הנגשת כותרת עמוד
בכותרת העמוד יש לכתוב מהו נושא העמוד ואת שם האתר
לדוגמה:

בוורדפרס ,לרוב כותרת העמוד נגזרת אוטומטית משם האתר  +שם העמוד.
ניתן לשנות את כותרת העמוד באמצעות השדות של תוסף הקידום ) (SEOהנמצא בתחתית כל עמוד )ייתכן
ויופיע גם בעברית ,תלוי בשפת האתר(.
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הנגשת תמונות
יש למלא את שדה הטקסט החלופי ) (alternative textעם תיאור התמונה ,דמינו שאתם מסבירים למישהו
את תוכן התמונה בטלפון.

הנגשת סרטים
לרוב מוטמעים סרטוני יוטיוב .הנגן של יוטיוב הוא נגן נגיש אך יש לספק חלופות לערוץ הקולי בצורת כתוביות
לקריינות ולדיבור ,תיאורים כתובים של הצלילים המשמעותיים להבנת הסרט.
.
להלן סרטון הסבר מאת YNET
ניתן בקלות להוסיף לכל סרטון כתובויות ביוטיוב 
יש לסנכרן את החלופות ,כלומר לדאוג שהחלופות יופיעו בוזמנית עם העברת המידע המקורי.

הנגשת קישורים
הדבר החשוב ביותר בניסוח קישורים הוא שהמשתמשים יוכלו להבין מטקסט הקישור מהי מטרתו .למרות
שהם יכולים להבין את מטרת הקישור גם מההקשר בו הוא נמצא ,עדיין יש להעדיף שטקסט הקישור עצמו
יעיד על מטרתו .כך למשל במקום "למועדי קבלת קבל לחץ כאן" כתבות "מועדי קבלת קהל".

יעל תכנה ומערכות בע"מ | עתיר ידע  ,9כפר סבא | טלפון 097639333:פקס097660444 :

כתיבה סמנטית
מתן חשיבות לכותרות האתר .יש לקחת בחשבון שכותרת ראשית כבר מובנת ולכן מומלץ להשתמש בכותרות
מסוג  H2ו  .H3בלבד.
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