
 

 

 הצהרת נגישות 
MK   לספק אתר אינטרנט הנגיש לקהל הרחב ביותר האפשרי, ללא קשר לנסיבות ויכולת. שואפת 

 World(, שפורסמו על ידי AA, רמה WCAG 2.0אנו שואפים לדבוק ככל האפשר בהנחיות הנגשת תוכן האינטרנט ) 

Wide Web Consortium (W3C) תוכן האינטרנט לנגיש יותר לאנשים עם  . הנחיות אלו מסבירות כיצד להפוך את

 מוגבלויות. ההתאמה להנחיות אלה תעזור להפוך את האינטרנט לידידותי יותר למשתמש עבור כולם. 

משתדלת להיצמד להנחיות ולסטנדרטים לנגישות, לא תמיד ניתן לעשות זאת בכל תחומי האתר ואנו פועלים   MKבעוד 

בעיות קלות כאשר הוא מתעדכן  מדי פעם ינאמי של האתר, עלולות להתרחש כעת להשיג זאת. שים לב שבשל האופי הד

 באופן שוטף. אנו מחפשים פתרונות שיביאו את כל אזורי האתר לאותה רמת נגישות אינטרנטית כוללת. 

 אם יש לך הערות והצעות הנוגעות לשיפור הנגישות לאתר שלנו, אנא אל תהסס לפנות לרכזת הנגישות שלנו

 .  @mksuccess.comkeren או +8365599-52-972קרן שני שטינמץ בטלפון 

 המשוב שלך יעזור לנו לבצע שיפורים.

Accessibility Statement 
MK is aiming to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of 

circumstance and ability. We aim to adhere as closely as possible to the Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG 2.0, Level AA), published by the World Wide Web Consortium (W3C). These 

guidelines explain how to make Web content more accessible for people with disabilities. Conformance 

with these guidelines will help make the web more user friendly to everyone. Whilst MK strive to adhere 

to the guidelines and standards for accessibility, it is not always possible to do so in all areas of the 

website and we are currently working to achieve this. Be aware that due to the dynamic nature of the 

website, minor issues may occasionally occur as it is updated regularly. We are seeking out solutions 

that will bring all areas of the site up to the same level of overall web accessibility. 

If you have any comments and or suggestions relating to improving the accessibility of our site, please 

don't hesitate to contact our accessibility coordinator  

Keren Shany Steinmets by +972-52-8365599 or keren@mksuccess.com . 

Your feedback will help us make improvements. 
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