הצהרת נגישות

חברת  DHV MEDהוקמה בישראל בשנת  1996ועוסקת בהנדסה סביבתי על גווניה השונים .החברה ,המוחזקת בבעלות קבוצת הייעוץ והניהול  , AVIV AMCGמתמחה
בהנדסת סביבה וייעוץ סביבתי .מתן מענה בתכנון הנדסי בתחום המטש"ים משלב עקרונות התכנון דרך תכנון מפורט לביצוע ,שלב הפיקוח בשטח ועד להקמת המתקנים
והרצתם .כמו כן ,פועלת החברה במגוון רחב של נושאי ייעוץ סביבתי לרבות איכות אוויר ,איכות מים ,שפכים ורגולציה סביבתית .לצוות מהנדסי החברה ניסיון עשיר
בתחומי הרגולציה הסביבתית ,הכנת המסמכים הנדרשים וחוות דעת סביבתיות.
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המעוניינים להגיע למשרדנו לטובת קבלת מידע ,ישנה אפשרות למשלוח טפסים ועלוני מידע באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת ilana.liberman@avivamcg.com :
כמו כן ,באתר זה ניתן לפנות אלינו כחלופה למענה טלפוני או הגעה פיזית.

נגישות אתר האינטרנט
באתר קיים כפתור נגישות .לחיצה על הכפתור תפתח תפריט בו ניתן לבחור את שירותי הנגישות הרצויים לפי הצורך .לאחר הבחירה בתפריט הנגישות תתבצע התאמה
מהירה של אתר האינטרנט לחוקי הנגישות .שירותי הנגישות באתרינו מציעים לכל משתמש בחירה בפרופיל מהרשימה הבאה (ניתן לשלב) :ליקוי ראיה (התאמה לתכנת
הקראה) ,עיוורון צבעים ,מוגבלות ידיים ,אפילפסיה ופרופיל עזרה בסיוע בהבנת האתר.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י  )5568לנגישות תכנים באינטרנט ברמת  AAומסמך  WCAG2.0הבינלאומי .אתר זה עומד בדרישות תקנות
שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,התשע"ג .2013
אתר מטריקס מאפשר גלישה נגישה ונתמך ע"י דפדפנים נפוצים בגרסתם העדכנית ביותר ,ומותאם לשימוש נגיש בדפדפנים הנפוצים בטלפונים ניידים .דפדפן הדסקטופ
המומלץ ביותר בתמיכה טובה בנגישות הוא  Firefoxבתאימות עם תוכנת הקראת מסך  .NVDAבדפדפן מסוג  Internet explorerתוכנת הקראת המסך המומלצת היא
.JAWS
האתר בנוי באופן נוח לניווט והתמצאות פשוטה .כמו כן ,תכני האתר נכתבו בבהירות לטובת קריאה ידידותית לכל משתמש והבנה מיטבית.

תפעול האתר ועזרי נגישות
בכדי לגלוש בנוחות ובקלות ,הוטמעה באתר מערכת מתקדמת בשם  User1stהמאפשרת להתאים את אתר מטריקס לצרכי הנגישות של המשתמשים.
בפינה הימנית העליונה של האתר מופיע כפתור נגישות .לחיצה בכפתור תפתח תפריט לבחירה בין מספר אפשרויות:
קורא מסך – התאמת האתר לקריאה בעזרת תוכנות הקראת מסך .מיועד לעיוורים ואנשים עם לקויות ראייה.
ניווט מקלדת – התאמת האתר לניווט באמצעות המקלדת .מיועד למי שמתקשה בהפעלת עכבר לניווט באתר.
חדות צבעונית  -התאמת האתר לצבעים מנוגדים בעלי קונטרסט גבוה .מיועד לעיוורי צבעים ואנשים עם לקויות ראייה.
צבעוניות חד-גוונית  -התאמת האתר לצבעים בגוונים של שחור ולבן .מיועד לעיוורי צבעים ואנשים עם לקויות ראייה.
חסימת הבהובים  -התאמת האתר לחולי אפילפסיה על ידי חסימת הבהובים ורכיבים מהירים.
עזרה  -הבלטת טקסטים מנחים בעת הגלישה כליווי מסייע.
ניתן להגדיר פרופיל מותאם אישית בהתאם למוגבלות ,צורך בגוון צבע ,גודל פונטים ועוד.

דרכי פניה לבקשות ,תקלות נגישות והצעות לשיפור
נתקלת בבעיה? מוזמן ליצור עימנו קשר :
ilana.liberman@avivamcg.com | 03-9024004
Contact us
רכז הנגישות בAVIV AMCG -
עינת צדיק
טלפון | 03-9024004 :פקס03-9024224 :
כתובת מייל avivamcg@avivamcg.com
שעות פעילות.08:00-18:00 :

*הצהרה זו עודכנה ביום 27.12.2018

