הצהרת נגישות
האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים ,ומשתמשים
בעלי מוגבלויות בפרט .קבוצת אינפיניטי רואה חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי ,מקצועי,
שוויוני ונגיש לכל תושבי ישראל ,ובכללם אנשים עם מוגבלויות .אנו שואפים להבטיח כי השירותים
הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ובהתאם לכך הושקעו משאבים רבים בהנגשת אתר
הקבוצה עבור אנשים עם מוגבלויות ,ככל האפשר ,מתוך אמונה כי לכל אדם הזכות לחיות בשוויון,
נוחות ,כבוד ועצמאות .אתר אינטרנט נגיש הינו אתר שיאפשר לכל אדם עם כל סוג של מוגבלות
לגלוש בו.
מידע על נגישות האתר:



אתר זה מופעל ע"י תוכנת הנגשה "נגיש בקליק" אשר מופעלת באמצעות שרת הנגשה ייעודי.
אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),
התשע"ג .2013



התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י  )5568לנגישות תכנים באינטרנט
ברמת  AAומסמך  WCAG2.0הבינלאומי.



אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג
באתר.



הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן  .google chromeבדפדפנים אחרים ייתכנו בעיות



תאימות עקב אי תאימות הדפדפנים עצמם לתקן.
באתר מוצב תפריט הנגשה .לאחר לחיצה על התפריט יפתחו כפתורי ההנגשה.

פירוט הסדרי הנגישות הפיזיים של ההחברה:






חניות נכים – קיימות חניות נכים בחניון הבניין – החניון נגיש באופן מלא.
דרכי גישה לבניין ולמשרדי החברה – נגישים ללא מכשולים.
שירותי נכים – קיימים בקומת הכניסה לבניין שירותי נכים נגישים.
מעברים רחבים – מוסדרים ונגישים.
מעליות – מותאם לאדם עם כסא גלגלים.

יצירת קשר ומשוב:
למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר ,ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים.
אנו פועלים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה
כולל אנשים עם מוגבלויות.
אם נתקלתם בקשיים בעת הגלישה ,נודה אם תפנו אלינו באמצעות רכזת הנגישות בחברה הגב'
חגית קינן באמצעות:
טלפון מס'  09-9576000או בכתובת דואר אלקטרוני .HagitK@infinity.co.il
אנו נטפל בבעיה בהקדם האפשרי .קבוצת אינפיניטי תעשה ככל שביכולתה על מנת להנגיש את
האתר ברמה המקסימלית ולענות לפניות בצורה המהירה והמקצועית ביותר.
דרכי פנייה לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות:
אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות ,נשמח לקבלת משוב באמצעות
מילוי טופס יצירת קשר שלנו.

