הצהרת נגישות
אנו ברז אופטיק ,רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתרנו עבור אנשים עם מוגבלויות ,ובכך
לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בקלות ובנוחות ,ולשם כך מושקעים מאמצים ומשאבים
רבים והאתר הונגש כבר ממועד הקמתו.
מטרת ההנגשה הינה לשפר את האתר כך שיהיה זמין ,נוח וידידותי לשימוש עבור אנשים עם
מוגבלויות תנועה בידיים או בראייה ,לבעלי לקויות קוגניטיביות ולאנשים המתקשים בהפעלת
המחשב והאינטרנט ,ולאפשר לכולם לגלוש בנוחות ובמהירות וליהנות מהתכנים ומהשירותים
שפותחו במיוחד עבור הלקוחות והגולשים.
האתר הונגש על מנת לעמוד בהוראות תקן ישראלי ת"י  5568ו/או בדרישות Web Content
 Accessibility Guidelines 2.0ברמה .AA
להלן תיאור חלק מהפעולות שבוצעו במסגרת הנגשת האתר:
 .1תפריט נגישות  -בתחילת כל עמוד בצד ימין קיים תפריט נגישות המאפשר:
•

לשנות את גדלי הגופנים

•

לשנות את ניגודיות הצבעים

•

להחליף לפונט קריא יותר

•

להדגיש קישורים באמצעות קו תחתי

•

להדגיש את הרכיב בפוקוס במסגרת (ניווט מקלדת)

 .2התאמת האתר לסביבות עבודה ברזולוציות שונות
 .3האתר מותאם לצפייה בסוגי הדפדפנים הנפוצים
 .4כל הפעולות באתר ניתנות לביצוע באמצעות מקלדת באופן הבא :לחיצה על מקש Tab
מעבירה לקישור הבא ולחיצה על מקש  Enterמפעילה את הקישור .לחיצה על Shift-Tab
מעבירה לקישור הקודם.
הקפדה על שירות לקוחות נגיש
צוות העובדים עובר הדרכה למתן שירות מונגש והדבר חלק בלתי נפרד מהשירות שאנו
.שמחים להעניק לאורך השנים לרבות מתן קדימות לבעלי מוגבלויות
.החנויות כוללות ריהוט נגיש ונגישות לאנשים עם מוגבלויות
סידורי גישה וחניה :
החנויות מונגשות.
קיימת חניית נכים בחניון הקניון עופר סירקין ,רחוב פרידמן אלעזר  9פתח תקווה
לסיוע או לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון  03-9087472או לפי הרשום מטה

החנות בנתניה שבה גם ניתן שירות מצויה בחזית לכיוון המדרכה ורחוב שמואל הנציב מספר
 13נתניה לסיוע או לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון  09-8335251או לפי
הרשום מטה
אנו ממשיכים להשקיע מאמצים רבים בהנגשת האתר .יחד עם זאת ,יתכן כי יתגלו חלקים
באתר שטרם נגישים ,בשל מגבלות טכניות ,או אינם נגישים באופן מספק .אם נתקלתם
בבעיה או שיש לכם הערה או שאלה נשמח אם תפנו אלינו ונדאג לטפל בפנייתכם בהקדם
האפשרי.
ניתן לפנות אלינו באמצעות צור קשר באתר או באמצעים להלן:
רכז/ת הנגשה :שחר רז
במייל razoptic@gmail.com
טלפון 0523430334
מיסרון0523430334 :
כתובת למשלוח דואר :פרידמן אליעזר  ,9פ"ת
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