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מסמכים לקבלת תו אתר נגיש והצטרפות למאגר האתרים הנגישים 
 

 טופס הרשמה  
 פרטים כללים 

 : תאריך הפנייה
 

בעל האתר /  פרטי הארגון 

 טלפון  שם הארגון 

 פקס   סוג הארגון

 ל "דוא ר .ע/ פ .ח

 מספר  רחוב 

 מיקוד  עיר 
 

 בעלי תפקידים 

ל "סמנכ/ל"מנכ 
של הארגון 

מנהל אתר 
האינטרנט 
 של הארגון

איש קשר לפניות 
 בנושא האתר

המפתח או 
חברה 

שהנגישה 
את האתר 

    שם פרטי  

    שם משפחה 

    תפקיד 

    טלפון במשרד 

    טלפון נייד 

    ל "דוא
 

 פרטי האתר 

 שם האתר בעברית 

 שם האתר באנגלית 

  URLכתובת 

 תיאור האתר 

 

 

 
:  את הסוג הרלוונטיVסמן ב , סוג האתר

בבעלות עוסק מורשה  / האתר מנוהל  

מ  "בבעלות חברה מסחרית בע/ האתר מנוהל  

,  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות5כהגדרתו בסעיף )בבעלות גוף ציבורי / האתר מנוהל  
(  1998-ח"תשנ

ר  "בבעלות מלכ/ האתר מנוהל  

מ או גוף ציבורי "בבעלות חברה מסחרית בע/ האתר אינו מסחרי ומפיק הכנסות כלשהן ואינו מנוהל  
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 (מפתח האתר/ חלק זה יש למלא באמצעות מנגיש )
 

   הצהרת נגישות ואישור בדיקות
שבאתר עומדים בהנחיות  (רכיבי עמוד, עמודים/ תבניות)כי בדקתי את כל הרכיבים , הנני מצהיר בזה

ל "גוף התקינה הבינ של Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0- וה 5568תקן ישראלי 
(W3C )World Wide Web Consortium.לרבות בדיקה בסיוע מערכת קורא מסך .
 

( W3Cפ הנחיות "ע)הצהרת רמת הנגישות 

( AAי תקנות הנגישות נדרשת מינימום רמה "עפ– הערה )  A / AA / AAA: סמן בעיגול את רמת האתר
 

:  לא נגישיםהצהרה על רכיבים 

סוג הרכיב שאינו מונגש  URLכתובת שם הדף 

   

   

   

 יש לצרף טופס חתום , פטורים טכנולגיים מחייבים מילוי טופס מיוחד באישור מורשה נגישות

 
: הערות 
1.   
2.   

 
המפתח  / מנגיש האתר – על החתום 

 שם פרטי ומשפחה 
 

 תפקיד 

 חתימה 
 

 תאריך 

   חברה 

 
 

" הלקוח"בעלים של האתר  להלן / מנהל – על החתום 

 שם פרטי ומשפחה 
 

 תפקיד 

 חתימה 
 

 תאריך 

   חברה 

 
 

http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#Toc262398328
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#Toc262398328
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: והצטרפות למאגר הישראלי לאתרי אינטרנט נגישים" תו אתר נגיש"הסכם לקבלת 

 
הלקוח מתחייב שלא נעשה בטופס שינוי מכל סוג שהוא הנוגע לתוכן טופס המקור  .1

כל שינוי בנוסח טופס המקור עשוי להביא . כפי שהורד מאתר נגישות ישראל
 .לביטול הרישום בטופס זה

 
הלקוח מצהיר כי מילא את הטפסים הבאים בקשר עם הגשת הבקשה לתו אתר  .2

  :נגיש במלואם ובמדויק וכי הטפסים אינם מכילים פרט שאינו נכון
 טופס הרשמה  .א
 .טופס הצהרת נגישות ואישור בדיקות .ב
 .הסכם קבלת תו אתר נגיש .ג
 טופס בדיקות של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .ד
 .האתר/ יש לצרף לבקשה לוגו של הלקוח  .ה

 
 .הינה חינם - קבלת תו אתר נגיש ורישום למאגר הישראלי לאתרי אינטרנט נגישים .3

 
כי , מפתח האתר שלו/ כי בדק ואישר מול מנגיש : הלקוח מצהיר ומתחייב כדלקמן .4

קווים מנחים  "5568י "אתרו עומד בכל הנחיות הנגישות של התקן הישראלי ת
 Web Content Accessibility Guidelines- והוהנחיות ה ". לנגישות תכנים באינטרנט

(WCAG) 2.0 ל "גוף התקינה הבינ של(W3C )World Wide Web Consortium. 
 
הלקוח הסתמך על הצהרת הנגישות ואישור הבדיקות עליו חתם מנגיש , כמו כן .א

 . מפתח האתר של הלקוח/ 
 .הלקוח ישים בדף הראשי אייקון נגישות שיקושר להצהרת הנגישות .ב
והמאגר הישראלי ' תו אתר נגיש'הלקוח יוודא שהצהרת הנגישות תציין את  .ג

 .לאתרים נגישים
' תו אתר נגיש'בהצהרה זו יופיע לוגו , הלקוח ישים באתר הצהרת נגישות כאמור .ד

 .הלוגו מקושר למאגר הישראלי לאתרים נגישים
הארגון ופרסום , הלקוח יעלה לאתרו דף מידע על הסדרי הנגישות של האתר .ה

 .או איש קשר לפניות בנושא נגישות/פרטי רכז הנגישות ו
או שינוי לאתר יעמוד בדרישות /או עדכון ו/הלקוח ידאג לכך שכל תוספת ו .ו

קווים מנחים לנגישות תכנים  "5568י "הנגישות בהתאם לתקן הישראלי ת
 ".באינטרנט

מידית וללא כל  ("העמותה: "להלן)הלקוח יעדכן את עמותת נגישות ישראל  .ז
שעלול להשפיע על זכאותו של האתר , בכל שינוי שנעשה באתר הלקוח, דיחוי

הוספת : שינוי מעין זה כולל בין היתר)או של הלקוח לקבלת תו אתר נגיש /ו
 .(מידע וכדומה, תוכן, דפים, יישומים

 .הלקוח יקפיד על עריכת תוכן נגיש באתרו באופן שוטף .ח
הלקוח יקפיד על בדיקת נגישות תקופתית על מנת לוודא על שמירת הנגישות  .ט

 .של האתר ותכניו
הלקוח יעדכן את העמותה מידית בדבר כל שינוי בפרטים האמורים בכתב  .י

ויפעל בהתאם להוראות העמותה בעניין זה כתנאי להמשך הצגת התו במידה 
 .ואושר
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הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי הלוגו של אתר הלקוח שהועבר לעמותה וכן כל  .5
וכי כל , פ כל דין"תוכן אחר באתר הלקוח אינם מפרים זכויות צד שלישי כלשהן ע

הלקוח מסכים . הזכויות לשימוש בלוגו ובתוכן האמורים מוחזקות בידי הלקוח כדין
בחתימתו על מסמך זה כי הוא מאשר לעמותה לכלול את אתר הלקוח במאגר מידע 

הלקוח מסכים ומאשר בזאת כי . אינטרנטי של אתרים נגישים שתנהל העמותה
בציון , באתר העמותה תופיע רשימת כל האתרים שקיבלו תו נגישות מהעמותה

איש , רמת הנגישות, לינק לדף האתר, הלוגו, חברה/שם האתר: הפרטים הבאים
בנוגע , הלקוח יעדכן את העמותה מידית בכל שינוי שהוא. קשר לפניות ועוד
  .לפרטים האמורים

 
 שנתייםהינו למשך " תו אתר נגיש"לשימוש ב, במידה ויינתן ללקוח, תוקף ההיתר .6

 . בלבד מיום חתימת הלקוח על הסכם זה

 

עם סיום התקופה בה התו נמצא בתוקף יש להסירו מאתר הלקוח ולהימנע מפרסום  .7
במידה . או כל פרסום אחר בנוגע לתו/לפיו אתר הלקוח רשאי להציג את התו ו

יהיה עליו למלא אחר דף ההנחיות העדכני של , והלקוח מעוניין לחדש את התו
 . ויחזור על הליך הרישום והאישור מחדש, העמותה בנושא נכון למועד החידוש

 

הלקוח מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך שתנאי קבלת התו עשויים להשתנות  .8
ולא , פ מדיניות העמותה"ע, מזמן לזמן בהתאם להנחיות הרלוונטיות במועד החידוש

 . או תביעה בקשר לכך/או תלונה ו/תהיה לו כל טענה ו

 

שינוי בהנחיות כלשהן וכדומה יהיה , כן מסכים הלקוח כי במקרה של שינוי חקיקתי .9
מחויב לבצע את השינויים והתאמות הנגישות הנדרשות באתר בהתאם ללוחות 

העמותה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח לבצע את . הזמנים שיוגדרו בחוק והתקנות
ההתאמות והשינויים האמורים כתנאי להמשך הצגת התו ובמידה והלקוח לא ימלא 

תהיה העמותה רשאית לשלול את הזכות להציג את התו , אחר הדרישות כאמור
פ שיקול דעתה "מאתר הלקוח זמנית עד לביצוע ההתאמות והשינויים או לצמיתות ע

או תביעה בקשר לכך ולא יהיה /או תלונה ו/וללקוח לא תהיה כל טענה ו, הבלעדי
 .זכאי לפיצוי כספי כלשהו מהעמותה

 

כי העמותה תהא רשאית מכל סיבה שהיא , מבלי לפגוע בכל האמור לעיל מובהר .01
, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי" תו אתר נגיש"חידוש / להפסיק הענקת 

למשתמשים מבעוד מועד ובזמן סביר / ובמקרה זה תודיע העמותה על כך ללקוח 
  .בנסיבות העניין, ככל הניתן

 

הלקוח מצהיר ומסכים בזאת כי שירותי העמותה בקשר להענקת הזכאות לתו וכן  .11
וללא מצגים כלשהם וכי לא תחול על  (As Is)הענקתו של התו ניתנים כמות שהם 
או /לרבות לכל נזק שעלול להיגרם ללקוח ו, ל"העמותה אחריות כלשהי בקשר להנ

לרבות בקשר עם אי )ל "או לצד שלישי כלשהם בקשר עם הנ/לאתר הלקוח ו
או תביעה /או תלונה ו/וללקוח לא תהיה כל טענה ו (הענקת התו מסיבה כלשהי

או הוצאה /לעמותה לא תהיה אחריות לנזק ו, בין היתר. כלפי העמותה בעניין זה
, כלשהם שייגרמו ללקוח במידה ויתברר כי האתר אינו עומד בקריטריונים כלשהם

או תלונה /ללקוח לא תהיה טענה ו, או בחקיקה כלשהם/בהנחיות ו, לרבות בדרישה
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הלקוח . או תביעה כנגד העמותה בעניין לרבות דרישה להחזר תשלום כלשהו/ו
ישפה את העמותה עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לעמותה 

או הפרת הסכם זה /או מכוונים של הלקוח ו/או מחדל רשלניים ו/בקשר עם מעשה ו
מובהר בזאת כי במקרה . או הפרה של זכות צד שלישי כלשהו/או הפרת כל דין ו/ו

יוגבל , בו על אף האמור בהסכם זה תיוחס לעמותה אחריות כלשהי תחת הסכם זה
גובה האחריות המרבי של העמותה לסכום התשלום שיתקבל בפועל על ידי 

  .העמותה מהלקוח

 

הלקוח מתחייב ליידע את העמותה מידית וללא כל דיחוי בדבר כל תלונה שתתקבל  .21
או /אצל הלקוח בנוגע לאתר הלקוח בקשר עם הצגת תו אתר נגיש באתר הלקוח ו

הלקוח מתחייב לפעול . העמותה תיידע את הלקוח באופן דומה. נגישות אתר הלקוח
או מכל גוף /ישירות מגולש אקראי ו)לתיקון כל ליקוי שבגינו תגיע ללקוח תלונה 

בהקדם האפשרי ולכל המאוחר בתוך פרק זמן  (או באמצעות העמותה/שהוא ו
שייקבע על ידי העמותה בהתאם למקרה ובמידה והלקוח לא יתקן את הדרוש תיקון 

זמנית או לצמיתות , תהיה העמותה רשאית לשלול את התו מאתר הלקוח, כאמור
בכל מקרה של מחלוקת בדבר התלונה והתיקון . פ שיקול דעתה הבלעדי"והכל ע
תהיה העמותה הגורם הפוסק והמכריע במחלוקת באופן בלעדי ולפי שיקול , הנדרש
 .דעתה

 

ניתן לאתר אך ורק " תו נגיש"הלקוח מצהיר מסכים ומאשר בזאת כי אישור  .31
בהסתמך על הצהרותיו וכי העמותה איננה בודקת את נגישות האתר של הלקוח 

 WCAG  והנחיות נגישות 5568. י.לרבות התאמתו של האתר לדרישות של ת, ישירות
שהיו קיימות במועד מתן התו או שיהיו קיימות )או חקיקה כלשהי בנושא / ו2.0

. מובהר בזאת כי העמותה מסתמכת בעניין זה על הצהרות הלקוח בלבד. (בעתיד
לקיים מעת לעת ביקורת , אך אינה מחויבת, העמותה תהיה רשאית, על אף האמור

באתר הלקוח לשם וידוא עמידת האתר בדרישות הנגישות כאמור ובמידה ויימצא כי 
תהיה העמותה , הצגת תו אתר נגיש/ אתר הלקוח אינו עומד בתנאים לקבלת 

רשאית לדרוש כי הלקוח יתקן את הדרוש תיקון בתוך פרק זמן שייקבע על ידי 
העמותה בהתאם למקרה ובמידה והלקוח לא יתקן את הדרוש תיקון כאמור תהיה 

העמותה רשאית לשלול את התו מאתר הלקוח ולהוריד את האתר מהמאגר 
זמנית או לצמיתות והכל בהתאם לשיקול דעתה , הישראלי לאתרים נגישים

  .הבלעדי

 

רשאית " תו אתר נגיש"או אי עמידה בדרישות לקבלת /בכל מקרה של הפרה ו .41
ולהוריד את האתר מהמאגר הישראלי , העמותה לשלול את התו מאתר הלקוח

  .לאתרים נגישים  זמנית או לצמיתות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 

לא תאריך את השימוש , מובהר בזאת כי השהייה זמנית של האתר, למען הסר ספק .51
  .בתו בתקופת ההשהיה

 

הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל הזכויות לרבות זכויות קניין רוחני בתו אתר נגיש  .61
, ובטפסים הינם של העמותה באופן בלעדי וכי הלקוח לא יעשה בהם כל שימוש

 .אלא בהתאם להוראות הסכם זה
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כל פרסום בעיתונות ובכל מדיה שהיא בדבר קבלת תו אתר נגיש והמצאות במאגר  .71
הישראלי לאתרים נגישים יכלול את אזכור שמה של העמותה והלוגו שלה וכל 

פרסום ייעשה בתיאום מלא מול העמותה מראש ובאישורה הסופי בכתב לתוכן 
  .הפרסום

 

העמותה תהיה רשאית לשנות את הוראות הסכם זה או אף לבטלו במידה והדבר  .81
  .בתקנות ובכל דין, בחוק, יתבקש נוכח שינויים בהנחיות כלשהן

 

הלקוח מצהיר ומאשר כי קרא את מדיניות הפרטיות המתפרסת באתר העמותה  .91
  .ומסכים לכל האמור בה

 

הסכם זה הינו ההסכם היחיד בין הצדדים בכל הנוגע לנושאים המוסדרים בו והוא  .02
בין אם בעל פה ובין אם , או הבטחה בין הצדדים/מצג ו, גובר על כל הסכם קודם

  .בכתב

 

וכן , או את זכויותיו וחובותיו לפיו/או להסב הסכם זה ו/הלקוח איננו רשאי להמחות ו .12
  .אינו רשאי לתת לאחר זכות שימוש בתו אתר נגיש

 

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וכל סכסוך שיתגלה בין הצדדים בנוגע  .22
 .יפו בלבד-פרשנותו ויישומו ידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, להסכם זה

 
ממנו קישור למדור נגישות – להלן אייקון המסמל נגישות לדף הראשי - ' אייקון נגישות '
. לעיל' ב3פ סעיף "או הצהרת נגישות ע/ו

 
 

לשים בהצהרת נגישות עם  – 2015 לשנת AAלהלן תו אתר נגיש רמה - ' תו אתר נגיש'
. לעיל' ג3פ סעיף "קישור למאגר הישראלי לאתרים נגישים ע

 
 

הצהרה וחתימה 
 

אני  
 : בתפקיד 

החתום מטה מאשר כי הפרטים בטופס זה נבדקו ואומתו לרבות אתר האינטרנט ורכיביו 



 
 

 7 מתוך 7עמוד 

הנני מצהיר כי אני מורשה חתימה כדין , כמו כן. כמתחייב מהסכם קבלת תו אתר נגיש
.   בחברה בה אתר האינטרנט עליו מדובר בהסכם זה

:  חתימה
 
 

 : תאריך

 


