
 נימרוד  תעשיות  בע"מ 
 

 הצהרת נגישות  
 

חברת נימרוד מעניקה הזדמנות שווה והוגנת לאנשים עם מוגבלויות ומאפשרת להם ליהנות  
 מחוויית קניה ושרות מקצועי ואדיב .

 
 חברת נימרוד פועלת רבות בכדי להנגיש את שירותיה לכלל האוכלוסייה 

 ע להם לשפר את איכות החיים לרבות אנשים עם צרכים מיוחדים וזאת במטרה לסיי
 ולאפשר את שילובם בחברה בדרך של כבוד שוויון ועצמאות. 

 
 מנהלי ועובדי החברה עברו הדרכות והכשרות אודות מתן שירות נגיש וישמחו לסייע בכל פנייה. 

 
 רכז נגישות   בחברתינו הינו מר טרבולסקי רמי .  

 
 שמח אם תפנו אלינו באחת הדרכים הבאות :נ במידה ונתקלתם בבקשות מיוחדות בנושא נגישות,

 
   050-5247356נייד: 

 
 03-9615333קווי : 

 
 03-9613139פקס: 

 
 solar.co.il-rami@nimrodבדוא"ל : 

 
 

 כי רכישה י בתהל  : ראיהעזרים לכבדי 
 

 וונה קולית עבור ציבור  בסניפי נימרוד תותקן בקרוב מערכת להתמצאות והכ
 האנשים עם עיוורון ולקויות ראיה.

 
 בתהליכי רכישה  עזרים לכבדי שמיעה :

 
בסניפי נימרוד תותקן בקרוב מערכת עזר לכבדי שמיעה על מנת לאפשר ללקוחות עם מוגבלות 

 בשמיעה לשמוע ולהבין את דברי נותן השירות, תוך סינון רעשי רקע והפרעות אקוסטיות.
 

 למוגבלות מוטורית :עזרים 
 

 .בסניפי נימרוד תודרך צוות נותני השירות לתמוך ולסייע בכל בקשה שתעלה במהלך ביצוע הרכישות 
 

 חניות נכים : 
 

 נכים מוסדרות בחניונים הצמודים לסניפים. חניותקיימות לקוחתינו המגיעים ברכב נכים , לרשות 
 

 לרכז הנגישות.   ניתן לפנות במידה ונדרשים הסדרי חנייה מיוחדים,
 

 שירותים : 
 

 בסניפינו אין שירותי נכים המותאמים למבקרים עם מוגבלויות אך אנו פועלים לתיקון המצב  .
 

 ריהוט נגיש :  
 

 נימרוד קיימות עמדות נגישות לאנשים עם מוגבלות הכוללים קופה נגישה ושירות לקוחות. במפעל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rami@nimrod-solar.co.il


 אתר האינטרנט : 
 

חברת נימרוד רואה חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט של החברה לאנשים עם 
 מוגבליות ובכך לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בקלות ובנוחות באתר.

 
 -האתר נבנה בהתאם להוראות הנגישות המופיעות ב

 
W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA  

 
 שבוצעו במסגרת הנגשת אתר האינטרנט של החברה   להלן חלק מהפעולות

 
 .אמצעי הניווט וההתמצאות באתר פשוטים ונוחים לשימוש 

 .תכני האתר כתובים בשפה פשוטה וברורה ומאורגנים היטב באמצעות כותרות ורשימות 
 . מבנה קבוע ואחיד לכלל תתי האתרים והדפים באתר 

 (    Chrome,Mozila  )  כמו האתר מותאם לצפיה בסוגי הדפדפנים השונים 
 .התאמת האתר לסביבות עבודה ברזולוציות שונות 
 .  ( alt) לאובייקטים הגראפיים יש חלופה טקסטואלית  

 וגלגלת העכבר.   CTRLהאתר מאפשר שינוי גודל הגופן על ידי שימוש במקש 
 הקישורים באתר ברורים ומכילים הסבר לאן הם מקשרים.

הטקסטים באתר באמצעות אחד משלושת כפתורי גודל הטקסט אפשרות לשנות את גודל  
 שבראש העמוד . 

 
 סייגים לנגישות : 

 
 יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר , 

 יתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים .
 ר  שמחויבותנו לאפכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק מיממש

 כולל אנשים עם מוגבלויות . , יהשימוש בו עבור כלל אוכלסי 
   


