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 2020, אוגוסט 23     
 
 

 לכבוד:  
 עמוס בוכניק  

 מרפאות שניים 
 

 
 עמוס בוכניק מרפאות שניים בדיקת נגישות לאתר 

 
 

  ( "החברה " )להלן:     נטינג בע"מ ספקה    כי בהתאם לחוזה התקשרות שנחתם בין הצדדים הרינו לאשר,  .1
  ייחודיים   ת נגישות לרכיבים ולתבניותובדיק שירותי"( הלקוח)להלן: "  מוס בוכניק מרפאות שניים עלחברת 

הנמצא בכתובת:   שניים   פאותמר בוכניק  עמוסאתר  ל  בנספח א' המצ"בו ההתקשרותהמפורטים בחוזה 
https://shinaim.net   (. "השירותים" בשפה העברית )להלן:  זאת 

 

 .NDVA"י קורא מסך מסוג  ע  כרוםהבדיקה בוצעה על דפדפן מסוג  .2

 
  הלקוחבאחריות . הלקוחקישורים שהתקבלו מבלבד, בהתאם ל ות העמודים  בדיקות הנגישות בוצעו על תבני .3

 והתכנים.   הרכיבים , , התבניותהאתרליישם את תיקוני הנגישות בכל עמודי 

 

, הרכיבים ותבניות האתר המפורטים בנספח א' ואשר נבדקו כמפורט לעיל והם  1כפוף לאמור לעיל בסעיף  .4
כי  . מובהר לעניין זה, AA( ברמת 2013מרס  – 5568בלבד, נמצאו תואמים לדרישות התקן הישראלי )ת"י 

 פורש בנספח א'.   ותבניות שאינם מצוינים במ , תכנים על רכיבים, עמודים בדיקת נגישות זו אינה חלה 

 

ורא המסך, גרסת  קבלבד וכפופה לכך שגרסאות הדפדפנים,    23.8.2020בדיקה זו תקפה ליום הבדיקה  .5
  . לא השתנו לאחר הבדיקה עליהם התבצעה הבדיקה , תוסף הנגישות וכל תוסף אחר מערכת שרת האחסון

יתוח ו/או שינויים /ואו  כמו גם כפופה לכך שלאחר הבדיקה, לא בוצעו באתר האינטרנט של המזמין עבודות פ 
תוספות בעמוד/י האתר, לרבות בגרסת תבנית/יות האתר ו/או בתוצרי האתר ו/או בכל חלק מהם ובכלל זה  

  הלקוחבממשק מערכת האתר שלא באמצעות נטינג ו/או שלא בהתאם לתדרוך ו/או הנחיות אותם קיבלו צוות 
האתר )לרבות שמירה על תכנים, תמונות,  או מי מטעמם מנטינג בנושא הקפדה על שמירת הנגישות של 

סרטים, באנרים וכיו"ב ואשר עשויים להשפיע על המשך שמירת אתר האינטרנט כאתר נגיש ועמידה בדרישות  
 ולא במועד מאוחר יותר(.  23.8.2020התקנות כפי שהן נכון למועד הבדיקה 

 

של חברת נטינג באתר זה   מובהר כי עם קבלת אישור זה ובכפוף לאמור בו, מסתיימת האחריות והטיפול  .6
 . והמזמין מאשר שהובהר לו כי ביצוע בדיקות תקופתיות הן באחריותו הבלעדית 

 

 אישור זה. , תגברנה הוראות  להצעת המחיר  בכל מקרה של סתירה בין הוראות אישור זה .7

 
 

 כמפורט בנספח א' המצ"ב.   –רכיבים, דפים ותבניות אשר נכללו בבדיקות הנגישות  .8

 

 בהצלחה, 
 צוות נגישות נטינג בע"מ 
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 נספח א' 

 
 עמוס בוכניק מרפאות שניים:   של אתר מיפוי רכיבים, דפים ותבניות אשר נכללו בבדיקות הנגישות 

 

 

 

מס" 
 ד 

 כתובת דף   שם התבנית 

1 

 דף הבית
https://shinaim.net / 

 
2 

 מכתבי תודה 
 

-https://shinaim.net/%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99

%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%94 / 
 

3 

מה אתם חושבים  
 עלינו? 

 

-%d7%90%d7%aa%d7%9d-https://shinaim.net/%d7%9e%d7%94

-%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d

d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%95% / 
 

4 

טיפולי שיניים 
 לילדים

 

https://shinaim.net/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d

-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-7%99

%d7%93%d7%99%d7%9dd7%9c%d7%99%d7%9c% / 
 

טיפולי שיניים  5
  –בזמן הקורונה 

 שאלות ותשובות
 

https://shinaim.net/cora/ 
 

6 

 מרפאות הרשת 
 

https://shinaim.net/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%95%

%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%AA-D7%AA / 
 

7 

מרפאת שיניים  
 באילת

 

-https://shinaim.net/%d7%9e%d7%a8%d7%a4%d7%90%d7%aa

-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d

7%9c%d7%aad7%91%d7%90%d7%99%d% / 
 

8 

 צור קשר 
 

-https://shinaim.net/%d7%a6%d7%95%d7%a8

%d7%a7%d7%a9%d7%a8 / 
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