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לכבוד הנהלת הספרייה והמנויים והמנויות שלה

19.10.2017

ג.נ  /א.נ שלום רב

הנדון :הצהרת נגישות של חברת אייפי דוט לספרייה ולמנוייה
חברת אייפי-דוט בע"מ מפתחת מערכת עלי-כותרים ,רואה חשיבות רבה במתן שירות שוויוני בכל
הקשור להצגת מידע במערכת עלי-כותרים ,לכלל מנויי הספרייה ובשיפור ממשקי המערכת לטובת
מנויי הספרייה ,בעלי לקויות ראיה ו/או בעיות בשימוש בעכבר.
מערכת עלי-כותרים מהווה כיום את סביבת המחשוב המתקדמת והנפוצה ביותר בקרב הספריות
בישראל ומכאן אנו רואים גם את הצורך לתת מענה מיטבי לכלל המרכיבים של הסוגיות הנובעות
מההגדרות של חוק הנגישות ושמים לעצמנו יעד להוביל גם בתחומים אילו ,בכל הקשור לאיכות
הפתרונות להנגשת המידע המוצג באתר של הספרייה.
כלל הספריות המשתמשות במערכת עלי-כותרים ,מאגדות את מאגר הספרים ,כתבי העת ותקליטורי
המוזיקה והווידיאו ,הגדול ביותר בקרב הספריות הציבוריות בישראל .הנגשת המידע בקטלוגים של
הספריות הציבוריות מיועדת לכלל המשתמשים ובפרט למנויים המתקשים לפענח את המידע
הטקסטואלי והגרפי המוצג בפניהם במסכים הרגילים של המערכת ולמנויים המתקשים בהפעלת
העכבר.
חשוב לנו שהמידע באתר ,יהיה נגיש במלואו גם למנויים המתקשים בראיה ובקריאה וגם לאילו
המתקשים בתפעול העכבר ,כדי לאפשר חווית גלישה טובה יותר לאנשים המתקשים בראייה
ובקריאה ,העונה לכל כללי הנגישות ומאפשרת להציג בפני המנוי את כל המידע הרלוונטי.
לאחר בדיקה מעמיקה של מרבית פתרונות ההנגשה שהוטמעו באתרים בישראל ,באתרים של
ספריות ,מועצות ועיריות ומשרדי ממשלה (תרבות ,חינוך ,משפטים ,אנרגיה וכו') ,אנו חושבים כי סל
פתרונות ההנגשה המסופקים על ידינו ,בעת כתיבת מסמך זה ,עונה לכל הדרישות המפורטות בחוק
הנגישות בישראל ובתקן הנגישות ,המהווה חלק ממנו וכן הוא עולה לעין שיעור על כל מה שמוצע על
ידי ספקי התכנה האחרים הפועלים בתחום מחשוב הספריות ,כפי שניתן למצוא באתרים שלהם ,בעת
הכנת מסמך זה.
לפי הבדיקות שערכנו ובהשוואה לאתרים האחרים שבדקנו ,אנו מבינים כי האתר הונגש על ידינו ,על-
פי הדרישה בחוק ברמה  ,AAלפי התקן .5568
חשוב להבין כי אנו חברת תכנה ואין לנו את ההסמכה והסמכות לבצע בעצמנו מבדק נגישות
לפתרונות שהוטמעו על ידינו .החוק אינו מחייב אתכם לבצע מבדק נגישות .ביצוע המבדק הוא
לשיקול הספרייה והרשות בה היא פועלת .אין בהצהרה זו כדי למנוע מהספרייה לבצע בחינה
מקצועית של הפתרון שביצענו להנגשת האתר ,על ידי בודק נגישות או יועץ נגישות שהוסמך לכך,
אשר ייבחר על ידי הרשות לבחינת האתר.
מבדק הנגישות יכול להיעשות אך ורק על ידי מומחים שעברו הכשרה וקיבלו הסמכה לכך .במידה
והספרייה או הרשות יחליטו לבצע מבדק נגישות ,הם יוכלו לבצע זאת עם כל גורם שהוסמך לכך על
ידי איגוד הנגישות וזאת ללא כל קשר לחברת אייפי-דוט בע"מ .במידה ויתגלו ליקויים מהותיים,
במנגנוני הנגישות שפותחו על ידינו ,הם יטופלו ללא תשלום נוסף.
כדי לספק פתרונות הנגשה מיטביים ,בחרנו להשתמש ביכולות המסופקות ללא תשלום ,על ידי איגוד
הנגישות ,המאפשרות לעמוד בכל הדרישות המתחייבות מרמה  Aוכן לפתח בעצמנו את המנגנונים
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המורכבים ,הנדרשים כדי לאפשר לבצע ניווט מקלדת ,יעיל ונוח ,וזאת כדי להשלים את הפער הנדרש
לעמידה בדרישות חוק הנגישות מרמה .AA
פתרונות ההנגשה שהוטמעו על ידינו ,אמורים לאפשר לכם להציג למנויים שלכם את המידע המוצג
באתר ולהקל עליהם באמצעות הפעלת המנגנונים שיסייעו בצימצום המגוון הרחב של הצבעים ו/או
באובייקטים דינמיים הנעים בקביעות ו/או כשמעבירים על גביהם את העכבר או אובייקטים מהבהבים.
לשיקול הספרייה להחליט אילו אובייקטים מהבהבים ו/או מרצדים יוצגו באתר שלה .אנו נסייע
לספרייה ,לפי בקשתה ,להסיר מהאתר כל אובייקט שעשוי להפריע.
בהקמת מנגנוני ההנגשה שהוטמעו במערכת עלי-כותרים ,השקענו משאבי זמן וכסף רבים וזאת כדי
לאפשר להשיג את המטרה ולהקל על השימוש באתר גם על ידי אנשים עם מוגבלויות ,ככל האפשר,
מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לגישה חופשית לכל המידע החשוף לציבור בהתאם לחוק
חופש המידע.
מנגנוני הנגשת המידע שהטמענו לשימוש הציבור הרחב ,הינם ידידותיים ,נוחים ומותאמים לשימוש
עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ,הנובעים בין היתר ממוגבלויות שונות ,כגון :בעיות מוטוריות
בידיים ,קוצר רואי ,עיוורון חלקי או עיוורון צבעים .האתר פותח כך שהמידע המוצג בו יהיה זמין
להשמעה קולית של קטעים שיסומנו על ידי משתמשי הקצה ,באמצעות תוכנות הקראה "עלמה רידר"
שתותקן במחשבים האישיים של המנויים ו/או שתותקן בעמדה הנגישה בספרייה.
לכל תמונה המוצגת באתר של הספרייה ,ביכולת עובדי הספרייה לשלב ולהצמיד לה משפט
טקסטואלי ( )Title/Alternateשיסייע להבין את המוצג באמצעותה .העבודה תיעשה על ידי עובדי
הספרייה.
אנו ננחה את הספרייה שתימנע ככל האפשר משילוב של תכנים דינמיים ו/או מהבהבים (מעל 3
ריצודים בכל שניה) ,או שתימנע מלהשתמש בהם ,כמוכתב בחוק הנגישות .ביכולת כל ספרייה
להחליט האם לבטל את התצוגות המכילות תכנים "נעים" כגון :גלריית תמונות ,חדשות נגללות ומדף
הספרים הדינמי.
שימוש במנגנוני הנגישות של מערכת עלי-כותרים
מערכת עלי כותרים פותחה כך שהיא מאפשרת להיצמד להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט (אתר
נגישות ישראל  http://www.aisrael.org/ >>--וכן  )WCAG 2.0לרמה .AA
תוכנת עלי-כותרים כפופה לתנאי השימוש של חברת אייפי-דוט בע"מ.
אחריות השימוש והיישום באתר חלה על הספריות המציגות באמצעות מערכת עלי-כותרים את
הקטלוג של הספרייה ,את מערכת ניהול ההזמנות ,את כרטיס ההשאלות של המנוי וכן הצגת המידע
הכללי אודות הפעילויות השונות של הספרייה.
הסבר על מנגנוני ההנגשה – בעמוד הבא

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
עתלית3030000 ,
ת.ד ,3024
פקס.04-9541793 :
טלפון.04-9541790 :
http://www.buildagate.com
ט.ל.ח
info@lib-portal.com
ההצעה מתייחסת באופן שווה לשני המינים ,וזאת על אף שהיא מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד.
תוקף המסמך והמשתמע ממנו ,הינו למשך  45ימים ,ממועד שליחתו .לאחר מכן יש לקבל מסמך מעודכן.

-3-

כיצד ניתן להשתמש במנגנון ההנגשה באתר?
ניתן להיכנס לאתר דרך כתובת אינטרנט ()URL
שתסופק על ידי הנהלת הספרייה ולהפעיל את מנגנון
הנגישות על ידי הקלקה באתר הראשי ,של הספרייה ,על
אייקון הנגישות.
האייקון של תפריט הנגישות מוצג על ידי קוד הנגשה
שחולק בחינם על ידי איגוד הנגישות ,אשר הוטמע על ידי
חברת אייפי-דוט בע"מ והוא נותן מענה לדרישות חוק
הנגישות ברמה  Aוכן כדי לעמוד בדרישות חוק הנגישות
ברמה  ,AAהוספנו מנגנון ייעודי לניווט מקלדת ,שפותח
במיוחד ,על ידי חברת אייפי-דוט בע"מ .הסבר בעמוד
הבא.
באמצעות כפתור הנגישות ,ניתן לפתוח את תפריט
הנגשה אשר סופק על ידי איגוד הנגישות .המאפשר
לבצע את הדברים הבאים:
להגדיל את האותיות .כמו כן בחלקו השמאלי ,קיים,
המאפשר לשלוט ברמות הצבעים של המידע המוצג
באתר .לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי
ההנגשה.
כדי לבצע הזמנות ו/או לצפות בכרטיס ההשאלות האישי,
יש להזדהות כמנוי של הספרייה באמצעות קוד אישי
וסיסמת כניסה .את הקוד והסיסמה יש לקבל מהנהלת
הספרייה.

תפריטי הנגישות (מבוסס על קוד שסופק על ידי איגוד הנגישות ומנוהל על ידו)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת – פתיחת התפריט על ידי הקלדה על מקש .F8
התאמת אתר עבור טכנולוגיות להקראה קולית (ללא משמעות סמנטית) של מערכת להקראה
קולית מסוג עלמה רידר (.)NVDA
הגדלת פונט האתר ל־ 4גדלים שונים מוגדרים מראש וכן יכולת להגדלות נוספות.
עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים (מעל  3הבהובים בכל שניה).
שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה
שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר
התאמת אתר לעיוורי צבעים
שינוי הפונט לקריא יותר
הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן  -באמצעות מנגנוני מערכת ההפעלה
הגדלת התצוגה ללא הגבלה באמצעות מנגנוני מערכת ההפעלה
הדגשת קישורים באתר – כל הקישורים הטקסטואליים מודגשים מראש.
הדגשת כותרות באתר
הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות
הצהרת נגישות
שליחת משוב לצוות הספרייה באמצעות טופס שאל את הצוות.
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ניווט מקלדת (מבוסס על קוד שנכתב על ידי חברת אייפי-דוט בע"מ)
להלן דוגמה לתפריט הראשי של ניווט המקלדת:
בנוסף ובשונה ממרבית פתרונות ההנגשה הקיימים
בישראל בנושא ניווט המקלדת ,המתבססים על גישה
לא יעילה ומסורבלת לאובייקטים השונים המוצגים
באתר ,על ידי שימוש במקש ה TAB-לצורך תנועה
קדימה ו/או שימוש ב  Shift+TABלחזרה לאחור,
הרחבנו לעשות ופיתחנו ממשק ייעודי ,יחיד מסוגו,
המאפשר להפעיל בקלות ,במהירות וביעילות
(יחסית) את מרבית המנגנונים הקיימים באתר של
עלי-כותרים ,ללא כל שימוש בעכבר.
בפתרונות של הספקים האחרים לא ניתן לפתוח את
תפריט ניווט המקלדת ,באופן ישיר ,בקלות ובמהירות
ללא שימוש בעכבר.
בפתרון שלנו כל שנדרש זה להקליק על מקש .F8
בדף ההסבר על אופן השימוש בתפריט ניווט
המקלדת ,תהיה הפנייה לדף (מסך) שיכיל ריכוז של
כל קיצורי המקשים והשימוש שניתן לעשות
באמצעותם ,בסביבת מיקרוסופט ובסביבת אפל.
כל שנדרש הוא לפתוח את תפריט ניווט המקלדת
(הקלקה על מקש  ,)F8לאתר את השורה המתארת
את היעד המבוקש ,להקליד את הספרות שמימינה
וכן להקליד על מקש ה  ,+הימני .המערכת תעביר את
המשתמש/ת ליעד המבוקש ,באופן מידי ,בקלות
ובמהירות .בכל מקום אליו מגיעים ,נפתח תפריט
ניווט המקלדת עם רשימת היעדים הרלוונטיים.

הבהרות לגבי השימוש במנגנוני הנגשת המידע שהטמענו באתר
.1

פרטי הספרייה שיכללו במנגנוני הנגשת המידע ייקבעו לפי שיקול דעתה של חברת
אייפי -דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות ,ועשויים לכלול ,בין היתר ,את לוגו הספרייה ,קישור
להורדת מנגנוני הנגשת המידע ,המסופקים על ידי איגוד הנגישות ,קישור לאתר חברת אייפי-
דוט בע"מ ו/או לאתר איגוד הנגישות ,טלפון וכתובת של הספרייה.

.2

לצורך השימוש בקוד הנגישות (רמה  )Aאשר סופק על ידי איגוד הנגישות ,יהיה על
הספרייה להירשם במערכת הניהול של איגוד הנגישות .הספרייה תשתייך אך ורק לתחום
הפעילות הישיר שלה .לאיגוד הנגישות סמכות לקבוע ו/או להגביל את מספר התחומים אשר
מתוכם רשאית הספרייה לבחור להיכן להשתייך.

.3

הכניסה למערכת הניהול של איגוד הנגישות ,תהיה דרך אתר האינטרנט הייעודי של
מנגנוני הנגשת המידע (להלן " :האתר") .במסגרת האתר יתאפשר רישום של הספרייה
לשירות ,צפייה בנתונים סטטיסטיים שייקבעו לפי שיקול דעת של איגוד הנגישות ואפשרויות
נוספות כפי שיקול דעת איגוד הנגישות וכפי שיעודכן באתר מעת לעת.

.4

מובהר כי לאיגוד הנגישות תהיה אפשרות לאיסוף נתונים סטטיסטים ונתונים שונים של גולשים
דרך מנגנוני הנגשת המידע המסופקים על ידו ,לרבות כתובות  ,IPשמות וטלפונים של
משתמשים ,אימיילים ,הטמעת עוגיות וכיו"ב למטרות סטטיסטיות ולשיפורים עתידיים של
מנגנוני הנגשת המידע ו\או אפליקציות אחרות המופעלות ע"י חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד
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הנגישות או מי מטעמה.
.5

לספרייה האפשרות להפעיל ולסגור את מנגנוני הנגשת המידע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי,
וללא הודעה מראש לבעל האתר מאיגוד הנגישות.

.6

מובהר כי יתאפשר רישום אחד בלבד לכל ספרייה ,ולפי שיקול דעתו הבלעדי של איגוד
הנגישות .איגוד הנגישות רשאי לקבוע ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,כי ספריות והסניפים שלהן
יחשבו כספרייה אחת לצורך השימוש במנגנוני הנגשת המידע ,וקביעת איגוד הנגישות בעניין
זה תהא סופית ומחייבת.

.7

מובהר כי התכנים המוצגים במערכת עלי-כותרים ,אינם מתפרסמים על ידי חברת אייפי-דוט
בע"מ ו/או על ידי חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות ,אלא על דעתה או מטעמה ,של
הספרייה המשתמשת במערכת עלי-כותרים וחברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות אינם
שולטים ו/או מפקחים עליהם ,וכי חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות אינם אחראים,
בשום מובן שהוא ,לתכנים שעליהם משפיעים מנגנוני הנגישות ,ואינם אחראים לכל תוצאה
שתיגרם מהשימוש במנגנוני הנגשת המידע או מהסתמכות על מנגנוני הנגשת המידע.

הפסקת השימוש במנגנוני הנגשת המידע
חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות רשאים ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,ומכל
.1
סיבה שהיא ,להפסיק או להשעות את מתן השירות ולסרב לאפשר לספרייה שלא תשלם את
דמי התחזוקה השנתיים ועבור האחסון בחוות השרתים ,כל שימוש במנגנוני ההנגשה
בהווה או בעתיד בשל הפרת ההסכם עם אייפי-דוט בע"מ ו/או את תנאי השימוש של מנגנוני
הנגשת המידע ו/או כל סיבה אחרת אותה הם ימצאו לנכון .מובהר כי במקרים בהם הספרייה
לא תעמוד בתשלומים הנ"ל ,לא תישמע כל טענה מצד הספרייה ביחס להפסקת ו/או השעיית
השימוש במנגנוני הנגשת המידע על ידי חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות.
.2

חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות רשאים ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,ומכל
סיבה שהיא ,להפסיק או להשעות את מתן השירות ו/או את פעילותה של הספרייה
באמצעות מנגנוני הנגשת המידע ,באופן זמני או קבוע ,בשל הפרת תנאי התקנון ו/או
תנאי השימוש של מנגנוני הנגשת המידע ו/או הפרת תנאי הנספח המסחרי ו/או אי
תשלום מלא או חלקי של התמורה המגיעה לחברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות בגין
שימוש של הספרייה במנגנוני הנגשת המידע ,ו/או כל סיבה אחרת אותה תמצא לנכון.

.3

לספרייה הזכות להפסיק ו/או לעצור את השימוש במנגנוני הנגשת המידע ו/או הפעלתה על ידה
ו/או את השירות במסגרת מנגנוני הנגשת המידע.

.4

מובהר כי חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות אינם נושאים בכל אחריות לשימוש ו/או
להפסקת השימוש במנגנוני הנגשת המידע על ידי הספרייה ,והאחריות לכך היא על הספרייה
בלבד.

.5

במקרה של הפסקת הפעלת ו/או שימוש במנגנוני הנגשת המידע על ידי ספרייה כלשהי – בין
אם על ידי חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות ובין אם על ידי הספרייה עצמה  -תימחק
הספרייה מרשימת החברות ממנגנוני הנגשת המידע.

.6

מובהר כי לא תישמע כל טענה מצד הספרייה ביחס להפסקת ו/או השעיית שימוש של
משתמשים במנגנוני הנגשת המידע על ידי חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות.

.7

להבנתנו ,כל הדפים באתר עומדים בתקן בדרגה  .AAכלומר ,עומדים בקריטריונים של
נגישות לרמה  ,AAהמפורטים בהנחיות הנגישות לאינטרנט:
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באנגלית Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 -
בעברית :הנחיות לנגישות תכנים באינטרנט WCAG 2.0
חשוב לציין ,כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר ,ועל אף העבודה המקיפה
שביצענו לאיתור כל הדפים ולהנגשתם ,יתכן ויתגלו בעתיד דפים באתר שטרם הונגשו.
.8

ייתכן ויתגלו חלקים או יכולות באתר שלא ניתן להנגיש אותם כדוגמת הפניות לאתרים
חיצוניים (למשל אתר פייסבוק של הספרייה ,סרטונים ביוטיוב ,גלריות תמונות באתרי
אחסון חיצוניים) או הצגת תכנים מאתרים חיצוניים (שימוש בטכנולוגיית  )IFRAMEאו
קבצי  PDFהמשולבים ומוצגים באחריות כל אחת מהספריות ותמונות שהועלו לאתר לפני
כניסתו של חוק הנגישות לתוקף (.)25.10.2016

.9

על אף שהאתר כתוב באופן שניתן להנגיש את כל מרכיביו ,אין ביכולתנו לערוב לאיכות
הביצועים והתוצרים של תוכנות חיצוניות שיותקנו בעמדה ההנגשה בכל ספרייה ,כגון
תכנה להקראה קולית ו/או מנגנון "זכוכית מגדלת" שיסופקו על ידי ספקי צד ג' ,ללא
תיאום עימנו.

 .10אנו ממשיכים להשקיע מאמצים לשפר את המנגנונים המשמשים להנגשת המידע המוצג
באמצעות מערכת עלי-כותרים כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל
אנשים עם מוגבלויות.
יצירת קשר
במידה וימצא דף שלא הונגש ,נשמח לשמוע על כך ולפעול להנגשתו.
הפנייה תתבצע באמצעות שימוש בטופס "שאל את הצוות" ,הקיים בקצהו השמאלי של התפריט
העליון בדף השער של אתר הספרייה ,ו/או באמצעות פנייה טלפונית לספרייה (בכל אתר ניתן למצוא
את מספר הטלפון של הספרייה).
הפניות תגענה להנהלת הספרייה והן יעבירו אותן לטיפול של צוות "עלי-כותרים" של חברת אייפי-דוט
בע"מ.
חברת אייפי-דוט בע"מ תעשה ככל שביכולה על מנת להנגיש את האתר בצורה המיטבית ולענות
לפניות בצורה המקצועית והמהירה ביותר.
הספרייה תוכל לפנות בכל עת ,למוקדי התמיכה של חברתנו ,בכל סוגיה הקשורה למנגנוני ההנגשה
שהוטמעו על ידינו במערכת עלי כותרים ובכלל זה ליפתח כהן ,רכז הנגישות בחברה (,04-9541790
 054-4-201050או באימייל ,לכתובת.)aailtd@gmail.com :
שינויים במנגנוני ההנגשה ובתנאיו
חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות רשאים לשנות ו/או להפסיק את השירות (או כל חלק
.1
ממנו) ו/או את תנאיו (או כל חלק מהם) בכל עת באופן זמני או קבוע ,ללא מתן הודעת
מוקדמת ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
.2

חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות לא יישאו באחריות כלפי הספרייה (או כלפי
המשתמש) או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי כאמור בסעיף  1לעיל.

.3

מעת לעת יהיו חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות רשאים לעדכן את מנגנוני הנגשת
המידע ,לשנותם ,להוסיף ,להפחית ו/או להסיר תכונות ממנגנוני הנגשת המידע ,לפי שיקול
דעתם הבלעדי .בין היתר רשאית חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות לשנות את ממשק
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ו/או מבנה מנגנוני הנגשת המידע ,המראה שלה ועיצובה ,ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר
הכרוך במנגנוני הנגשת המידע.
.4

חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות יהיו רשאים להפעיל עדכונים ושינויים כאמור
בסעיף  3לעיל באופן אוטומטי ,מבלי להודיע על כך מראש ,או תוך מתן התראה קצרה
לספרייה ,לסניפים ולמשתמשים ,ובכלל זאת בדיעבד ,לפי שיקול דעתם .למרות האמור לעיל,
חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות יפעלו על מנת להודיע מראש לספרייה ,לסניפים
ולמשתמשים ,באמצעות מנגנוני הנגשת המידע ו/או הודעה באתר הספרייה ,על עדכון כאמור,
לרבות פרטים אודות מהות העדכון.

.5

שינויים במנגנוני הנגשת המידע יבוצעו ,בין השאר ,בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים
המתרחשים בה .מטבעם ,שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה
אי-נוחות וכיו"ב .לא תהיה להנהלת הספרייה ו/או למשנויים שלה ,כל טענה ,תביעה ו/או דרישה
כלפי חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות
שיתרחשו אגב ביצועם.

.6

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות להפסיק בכל
עת את הפעלת מנגנוני הנגשת המידע ו/או מתן השירותים ,כולם או מקצתם ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

קניין רוחני בהקשר למנגנוני הנגשת המידע
 .1כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במנגנוני הנגשת המידע ,לרבות זכות היוצרים הבלעדית
בקוד מנגנוני הנגשת המידע ,וכן בכל תוכן הכלול במנגנוני הנגשת המידע עצמו (להבדיל
מהודעות המועברות במסגרתה) הינן של חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות בלבד.
.2

אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לבצע בפומבי ,להעביר לציבור ,לשנות ,לעבד ,ליצור
יצירות נגזרות ,למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל ,בין באופן ישיר ובין באופן עקיף ובין
באמצעות או בשיתוף צד שלישי ,בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים ,או הקלטה ,או בכל
אמצעי ודרך אחרת ,בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מחברת חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או
מאיגוד הנגישות ,לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה.

.3

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור ,אין להסיר ,למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות
קניין רוחני ,לדוגמה  -סימון זכויות היוצרים © ,או סימן מסחר ® ,הנלווים לתכנים שיעשה בהם
שימוש.

.4

למען הסר ספק ,הספרייה מקבלת אך ורק זכות שימוש במערכת עלי-כותרים ו/או במנגנוני
ההנגשה המוטמעים בתוכה .זכות השימוש הינה לשנה בלבד וזאת בתנאי שהספרייה שילמה
את דמי בתמיכה השנתית ואת דמי האחסון של בסיס הנתונים שלה ,המאוחסן בחוות
השרתים ,עימה חברת אייפי-דוט בע"מ עובדת.

אחריות
.1

שימוש במנגנוני ההנגשה מהווה הצהרה מצד הספרייה כי היא מודעת ומסכימה לכך כי חברת
אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות ו/או מי מטעמם ,ביחד ו/או לחוד ,אינם נושאים בכל אחריות
ביחס לשימוש שיעשה במנגנוני הנגשת המידע ו/או לשימוש בהם על ידי הספרייה ,סניפיה,
המנויים שלה ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

.2

הספרייה מבינה ומסכימה במפורש כי חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות לא יישאו בכל
אחריות לכל נזק ,ישיר או עקיף כתוצאה ו/או בקשר לשימוש במנגנוני הנגשת המידע ו/או
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במנגנוני ההנגשה המסופקים על ידם ו/או מטעמם ,ומתחייבת לשפות את חברת אייפי-דוט
בע"מ ו/או איגוד הנגישות באופן מידי בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או הוצאה שתיגרם ל חברת
אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות בהקשר זה.
.3
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות לא יישאו
באחריות בין היתר ביחס לטענות כלפי הספרייה ו/או נזקים שיגרמו בגלל פעילויותיה ,הנובעים
מאחד או יותר מהבאים:
א)

הפרה הספרייה הוראות כל דין ובכלל זה חוק הנגישות ,חוק זכויות יוצרים ,חוק הגנת
הפרטיות חוק עוולות מסחריות וחוק איסור לשון הרע.

ב)

השימוש במנגנוני ההנגשה או אי היכולת להשתמש בו.

ג)

נכונות ו/או מהימנות המידע ו/או הנתונים שנמסרו באמצעות מנגנוני ההנגשה ,ע"י
הספרייה וסניפיה.

ד)

עלות רכישתם של שירותים בהסתמך על נתונים ,מידע או שירותים שהמידע אודותיהם,
הוצג באתר.

ה)

הסתמכות על תכנים ממין וסוג כלשהו ,שנכללו ו/או הועברו באמצעות האתר על ידי
הספרייה ו/או סניפיה.

ו)

מצגים ,הצהרות או התנהגות של הספרייה ואו סניפיה ו/או כל צד שלישי באמצעות ו/או
בקשר לשימוש במנגנוני ההנגשה.

ז)

שילוב באתר של תכנים גרפיים ,ו/או אובייקטים מהבהבים ו/או מרצדים ,שעוצבו בניגוד
להנחיות חוק הנגישות.

ח)

כל עניין אחר הנוגע לאתר ו/או לתכנים שהועברו במסגרתו ,על ידי הספרייה.

מערכת הניהול ,מנגנוני הנגשת המידע והתכנים במנגנוני הנגשת המידע ניתנים לשימוש כמות
שהם (.)AS IS
במידה ותהיה להנהלת הספרייה בקשה לשפר תכונות מסוימות ו/או לפתח ולהטמיע תכונות
חדשות ,שלא היו זמינות בעת הטמעת מנגנוני הנגישות באתר של הספרייה ,היא תישא בכל
עלויות הפיתוח וההטמעה הכרוכות בכך.

.5

השימוש במנגנוני הנגשת המידע ייעשה על אחריותה הבלעדית והמלאה של הספרייה.

.6

חברת אייפי-דוט בע"מ ו/או איגוד הנגישות לא יהיו אחראים בקשר לתקלה או טעות שייגרמו
כתוצאה משימוש לקוי או שגוי במנגנוני הנגשת המידע ,לרבות :תקלות במערכת ההפעלה ו/או
בכל תכנה המצויה במכשיר קצה ו/או כל בעית חומרה ו/או וירוסים  /רוגלות  /תוכנות עוינות או
כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש במנגנוני הנגשת המידע ו/או כל
בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש במנגנוני הנגשת
המידע ו/או לאיכות או מהירות השימוש במנגנוני הנגשת המידע.

בברכה ,צוות עלי-כותרים
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