הצהרת נגישות
הצהרת נגישות
המועצה הדתית פתח תקוה רואה חשיבות רבה בהענקת שירות שוויוני לכל לקוחותיה ובשיפור
השירות הניתן ללקוחות עם מוגבלויות .הנגשת האתר נועדה אפוא לשפרו כך שיהיה זמין ,ידידותי
ונוח לשימוש עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

משרדים
משרדי המועצה הדתית נמצאים ברחוב חובבי ציון  . 37המשרדים ממוקמים בקומת קרקע
ומונגשים ללקוחות בעלי מוגבלויות .טלפון במשרדי המועצה .03-9051500 :
פטור מעמידה בתור
אדם עם מוגבלות זכאי לפטור מתור בהצגת תעודה .והפתחים מספיקים למעבר כיסא גלגלים.
סיוע במילוי טפסים
אנשים שזקוקים לסיוע במילוי טפסים ,יכולים להגיע למשרדים בשעות בהן מתקיימת קבלת קהל
ונעזור בשמחה.
חלופה למענה טלפוני
אנשים עם ירידה בשמיעה  ,המתקשים לשוחח בטלפון  ,יכולים לפנות אלינו:
 .1באמצעות אתר האינטרנט של המועצה הדתית פתח תקוה.

www.mpt.org.il

 .2בפניה לכתובת המייל במשרדparsekravit@walla.com :

מקוואות פתח תקוה
בפתח תקוה פועלים כיום שני מקוואות טהרה לנשים,
מקווה עמישב ברחוב שבט גד  4הינו מקווה מונגש הנגשה מלאה לנכות :במקום חניה לנכות ,כניסה
מונגשת ,שירותים מונגשים ,מקלחת מונגשת וכיסא הורדה לבור הטבילה

מקווה חן הצפון

שמואל הנגיד 1

03-9348104

מקווה מוסטובוי

מוסטובוי 11

03-9226792

מקווה עמישב מונגש מלא

שבט גד 4

03-9324591

מקווה פג'ה

רמז 54

03:9305437

מקווה שעריה מונגש -ללא מעלון

השופטים 18

03-9324523

מקווה חיים עוזר

חיים עוזר 8

03-9344973

מקווה נווה גן

אסירי ציון  13א'

03-9210463

מקווה כפר גנים

העצמאות  6כפר גנים

03-9336414

אתר האינטרנט של המועצה הדתית פתח תקוה .
להלן חלק מהפעולות שבוצעו במסגרת הנגשת אתר האינטרנט של המועצה הדתית:
•

אמצעי הניווט והתמצאות באתר פשוטים ונוחים לשימוש

•

תכני האתר כתובים בשפה פשוטה וברורה ומאורגנים היטב באמצעות כותרות ורשימות.

•

האתר מותאם לצפייה בסוגי הדפדפנים השונים כמו Chrome , Edge , Explorer :

•

התאמת האתר לסביבות עבודה ברזולוציות שונות

•

האתר מאפשר שינוי גודל הגופן ע”י שימוש במקש  CTRLוגלגלת העכבר

•

לאובייקטים הגראפיים יש חלופה טקסטואלית ()alt

•

הקישורים באתר ברורים ומכילים הסבר לאן הם מקשרים .

•

אפשרות לשנות את הצבעים באתר באמצעות לחיצה על כפתור הרקע באתר.

 .3הנגשת מסמכים
הנגשת מסמכים באתר מתבצעת בהתאם לרלוונטיות הקבצים ולתאריך העדכון שלהם.
במידה ונתקלתם בקובץ שאינו נגיש ,והנכם זקוקים להתאמת נגישות  ,אנא פנו אלינו
בטלפון או בכתובות המייל .באמצעות אתר האינטרנט של המועצה הדתית פתח תקוה.
www.mpt.org.il

בפניה לכתובת המייל במשרדparsekravit@walla.com : :
 .4סייגים לנגישות

יש לציין כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר ,ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם
נגישים אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו
עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

