טופס  - 6טופס לפטור מביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט בשל מוגבלויות טכנולוגיות
לפי תקנה ( 35ו) תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג – 2013

א .טופס זה הינו טופס שחובה למלאו במקרה שהחייב בהתאמות נגישות מבקש פטור מהתאמת נגישות מסוימת או חלק ממנה בשל מוגבלויות טכנולוגיות.
ב .מטרת הטופס להציג את פרטי התאמות הנגישות שביחס אליהן נטען הפטור מסיבות של מוגבלות טכנולוגיות ,פירוט נימוקים שהובילו לאישור הפטורים.
ג .את הפטור רשאי לאשר מורשה נגישות שירות על סמך חוות דעת של איש מקצוע שקיימת מוגבלות כאמור.

טופס  - 6טופס לפטור מביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט בשל מוגבלויות טכנולוגיות
לפי תקנה ( 35ו) תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג – 2013

 . 1התאמת הנגישות לגביהן נטען פטור בשל מוגבלות טכנולוגית
התוכן לגביו נטען הפטור (יש לציין כתובת  URLאו
קישור למסמך מצורף לפטור)

סד
.1

מסמכי  PDFהמופקים על ידי עיריית תל אביב
(כגון היתרים ,טפסים ,ועדות) ומוצגים בארכיון תיקי
בניין בכתובת https://archive-binyan.tel-

מספר הקריטריון
לגביו נטען הפטור

שם הקריטריון לגביו נטען
הפטור

תיאור המגבלה הטכנולוגית

1.3.1

Info and Relationships

4.1.1

Parsing

מדובר במסמכי  PDFהמופקים על ידי עיריית תל אביב בהקשר של
תהליכי היתרים ופיקוח על הבניה.
תהליך העבודה של יצירת מסמכים אלו משלב תהליכי מצרף של
מספר מסמכים וחלקי מסמכים למסמך אחד ,חתימות והערות ידניות
על גבי מסמכים וביצוע של סריקות של המסמכים לתיק ארכיוני.

aviv.gov.il/pages/homepage.aspx

כל התהליך הקיים כיום מבוסס על חתימות סריקה ידניים ועל כן
התוצר אינו נגיש למשתמשי קורא מסך.
לצורך הנגשת המסמכים יש לבצע שינויים משמעותיים במערכות
המחשוב ווהארכוב ובמרכזם הטמעה מערכת לחתימה דיגיטאלית.
עיריית תל אביב תבצע פרוייקט זה ומתעתדת לסיימו בתוך שלוש
שנים.

 . 2הצהרת החייב בביצוע נגישות

אני ,החייב בביצוע נגישות ,מצהיר כדלקמן:
א.
ב.

רשימת התאמות הנגישות לגביהן מתבקשים פטורים עקב מוגבלות טכנולוגית מפורטות בטבלה  2לעיל.
העובדות בטופס זה הן אמת למיטב ידיעתי.

שם מלא (לרבות תאגיד):
עיריית תל אביב
שם המנהל (אם החייב הוא תאגיד):

ת.ז  /ח.פ

מס' טלפון:

דוא"ל:

בעלים  /שוכר

03-7245348

pniyotnihulyeda@mail.tel-aviv.gov.il

בעלים

חתימה:

תאריך:

טופס  - 6טופס לפטור מביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט בשל מוגבלויות טכנולוגיות
לפי תקנה ( 35ו) תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג – 2013
ת.ז  /ח.פ

שם מלא (לרבות תאגיד):

מס' טלפון:

דוא"ל:

איציק בן דוד

בעלים  /שוכר
31.12.2017

 . 3אישור מורשה נגישות השירות

אני ,החתום מטה ,מורשה לנגישות השירות מצהיר בזה כי:
א.

העובדות בטופס זה הן אמת.

ב.

בתאריך  .31.122017הועברה לעיוני חוות הדעת המצורפת לפי סעיף  4לטופס זה ,לפיה ביצוע ההתאמות האמורות בלתי אפשרי בשל מגבלות טכנולוגיות.

ג.

לאחר שבדקתי את פרטי חוות הדעת ,למיטב שיקול דעתי המקצועי לא ניתן לבצע את רשימת ההתאמות מהסיבות המפורטות בטבלה שבסעיף .2

ד.

בחנתי חלופות שונות לביצוע התאמות הנגישות לגביהן נטען הפטור.

ה.

בתוקף סמכותי לפי תקנה (35ו) לתקנות הנגישות לשירות ולמיטב שיקול דעתי המקצועי ,אני מאשר פטור מביצוע ההתאמות האמורות ,בכפוף לאמור בטבלה בסעיף זה.
התוכן לגביו נטען הפטור (יש לציין כתובת  URLאו
קישור למסמך מצורף לפטור) לפי הטבלה בסעיף 1

סד.
.1

מסמכי  PDFהמופקים על ידי עיריית תל אביב
(כגון היתרים ,טפסים ,ועדות) ומוצגים בארכיון
תיקי בניין בכתובת https://archive-

binyan.telaviv.gov.il/pages/homepage.aspx

פרוט חלופות שנבדקו

מאשר  /לא מאשר פטור

מאחר ומדובר במסמכים סרוקים  -נבדקו פתרונות
( OCRזיהוי תווים אופטי) והתוצאות לא היו מספקות
מבחינת איכות הזיהוי.

מאשר פטור לעד שלוש לשנים לצורך ביצוע פרויקט חתימה
דיגיטאלית והנגשת המסמכים.

נבדקה אפשרות לשינויים בתהליכי עבודה והנ"ל
נמצאו מורכבים מאוד לביצוע מיידי על כן החליטה

טופס  - 6טופס לפטור מביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט בשל מוגבלויות טכנולוגיות
לפי תקנה ( 35ו) תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג – 2013
התוכן לגביו נטען הפטור (יש לציין כתובת  URLאו
קישור למסמך מצורף לפטור) לפי הטבלה בסעיף 1

סד.

מאשר  /לא מאשר פטור

פרוט חלופות שנבדקו
העירייה שבכדי לתת מענה לצורך הנגשת המסמכים
יש לבצע שינוי משמעותי בתהליכי המחשוב והארכוב
הממוחשב ובמרכזם מעבר לחתימה דיגיטאלית.
לצורך ביצוע פרוייקט המעבר לחתימה דיגיטאלית
והשינויים התהליכיים הנובעים ממנו ניתן בזאת פטור
זמני לשלוש שנים.

שם המורשה:

מס ת.ז:

מס' רישום בפנקס הרשם:

מס' טלפון:

דוא"ל:

גילה גרטל

022384614

022

03-6023437

gertelg@gmail.com

כתובת:

תאריך:

חתימה:

מוזיר  12ת"א

31.12.2017

 . 4חוות איש מקצוע מתחום האינטרנט

אני ,החתום מטה ,איש מקצוע מתחום האינטרנט – אנא פרט השכלה מקצועית וניסיון מקצועי בתחום האינטרנט והנגשת אתרים
 14שנות יעוץ נגישות לאינטרנט.
___________________________________________________________________________________________________________________________
א.

נתבקשתי על ידי החייב בנגישות :עיריית תל אביב לבדוק אפשרות ביצוע התאמות נגישות מסויימות ולהלן:
התוכן לגביו נטען הפטור (יש לציין כתובת  URLאו
קישור למסמך מצורף לפטור) לפי הטבלה בסעיף 1

סד.
.1

מסמכי  PDFהמופקים על ידי עיריית תל אביב
(כגון היתרים ,טפסים ,ועדות) ומוצגים בארכיון
תיקי בניין בכתובת https://archive-

binyan.telaviv.gov.il/pages/homepage.aspx

פרוט חלופות שנבדקו

ניתן לביצוע  /לא ניתן לביצוע (יש לפרט מדוע לא ניתן לבצוע)

מאחר ומדובר במסמכים סרוקים  -נבדקו פתרונות
( OCRזיהוי תווים אופטי) והתוצאות לא היו מספקות
מבחינת איכות הזיהוי.

מאשר פטור לעד שלוש לשנים לצורך ביצוע פרויקט חתימה
דיגיטאלית והנגשת המסמכים.

נבדקה אפשרות לשינויים בתהליכי עבודה והנ"ל
נמצאו מורכבים מאוד לביצוע מיידי על כן החליטה
העירייה שבכדי לתת מענה לצורך הנגשת המסמכים

טופס  - 6טופס לפטור מביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט בשל מוגבלויות טכנולוגיות
לפי תקנה ( 35ו) תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג – 2013
סד.

התוכן לגביו נטען הפטור (יש לציין כתובת  URLאו
קישור למסמך מצורף לפטור) לפי הטבלה בסעיף 1

ניתן לביצוע  /לא ניתן לביצוע (יש לפרט מדוע לא ניתן לבצוע)

פרוט חלופות שנבדקו
יש לבצע שינוי משמעותי בתהליכי המחשוב והארכוב
הממוחשב ובמרכזם מעבר לחתימה דיגיטאלית.
לצורך ביצוע פרוייקט המעבר לחתימה דיגיטאלית
והשינויים התהליכיים הנובעים ממנו ניתן בזאת פטור
זמני לשלוש שנים.

ב.

העובדות בסעיפים א-ג הן אמת למיטב ידיעתי ,וחוות דעתי זו היא לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי.

שם היועץ:

מס ת.ז:

מספר שנות נסיון בתחום נגישות
האינטרנט:

מס' טלפון:

דוא"ל:

גילה גרטל
כתובת:

022384614

14

03-6023437

gertelg@gmail.com

מוזיר  12ת"א

חתימה:

תאריך:
31.12.2017

