


ובדגש  לכל המשתמשים שימוש ברור ונוח עיצוב נגיש מאפשר 

אנשים עם מוגבלות על 

#1

כלל האוכלוסייה  עיצוב נגיש יוצר פתרונות העונים לצרכים של 
ובכללם אנשים עם לקויות

#2



:  חשוב לזכור

. מאודתחום הנגישות רחב 

אנו נתייחס בכמה טיפים  

.פשוטים ליישום

טיפים לעיצוב נגיש לעיוורון צבעים
#1

ראייהללקות נגיש טיפים לעיצוב 
#2

טיפים לעיצוב נגיש לקשב וריכוז
#3





מהאוכלוסייה6%עיוורון צבעים משפיע על 

(נפוץ בעיקר בקרב גברים)

בעלי עיוורון צבעים 

יכולים להבחין בין 

צבעים בהירים וכהים 

למרות הדמיון בגוון  

של הצבע



עיוורון צבעיםרואיםשבאמתהצבעים שיראושרציתיהצבעים 

מקור

https://www.smashingmagazine.com/2017/10/nailing-accessibility-design/


ניגודיות בין צבעים היא  

.אמצעי להבלטת התוכן

ניגודיות קטנה בין טקסט  

ורקע פוגעת בקריאות  

.של התוכן

מקור

ניגודיות צבעים
אפקטיבית

 ניגודיות צבעים
לא אפקטיבית

 ניגודיות

https://www.smashingmagazine.com/2017/10/nailing-accessibility-design/
https://monsterspost.com/designing-colorblind-friendly-website/


מאוניברסיטת  מחקר 

הראה שרוב  טורונטו

האנשים מעדיפים  

שילובי צבעים פשוטים  

3או 2הנשענים על 

.צבעים בלבד

מקור

מחקר

נמוכה/ ניגודיות גבוהה 

http://www.dgp.toronto.edu/~donovan/color/colorcomp.pdf
https://www.smashingmagazine.com/2017/10/nailing-accessibility-design/
https://www.stinsondesign.com/blog/ultimate-guide-accessible-presentation-design


כדי שזה לא יקרה

 



נוסיף אייקונים



צבע אינו האמצעי היחיד  

.להעברת מסר

שימוש באייקונים עשוי  

.קריאהבמידה רבה לשפר 

אייקונים



לבדיקת ניגודיותכלי חינמי < 

צבעים נגישותיצירת פלטות < 

מומלצותפלטות צבעים < 

גווני תמונות  כלי לבדיקת < 

Contrastchecker.com
https://color.adobe.com/create/color-accessibility
https://venngage.com/templates/infographics/color-palettes-for-color-blindness-0002b9e1-85d4-491a-9244-183356f42a7b
http://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/




השתמשו במשפטים קצרים ובבולטים1.

הימנעו מצבעים בהירים  2.

הימנעו מרקעים המפריעים לטקסט3.

הקפידו על גודל פונט קריא4.

:הפונט המתאים למשימה5.

Arial, Helvetica, Verdana, Calibriבמסמכים דיגיטליים •

(אנגלית)Times New Roman, (עברית)David: במסמכים מודפסים•

הקפידו על מתן כותרות לפסקאות6.

הימנעו מיצירת שקפים עמוסים7.





הימנעו מיצירת שקפים עמוסים1.

צרו ריווח אחיד וקבוע בין השורות2.

הקפידו על כיוון קריאה אחיד לאורך כל המצגת3.

שימוש בשפה בהירה וברורה4.

השתמשו במשפטים קצרים ובבולטים5.

(italic)הימנעו משימוש בפונט נטוי 6.



על מנת להעביר  ( פרט לצבע)השתמשו בדרכים נוספות 1.

אינפורמציה חשובה

בין צבעים דומים  ( הקונטרסט)הגדילו את הניגודיות 2.

הכהו את הצבעים הכהים, הבהירו את הצבעים הבהירים3.

קווים וסימנים כאמצעי להעברת מסרים, השתמשו בטקסטורות4.

הוסיפו מקרא והסבר כתוב לגרפים5.

הקפידו על גופן גדול וקריא6.

הימנעו מעומס–צרו שקפים מרווחים 7.


