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סיכום שנת 2019 – עמותת נגישות ישראל

חזון העמותה
עמותת נגישות ישראל ממוקדת בקידום הנגישות, שיפור איכות 
החיים ושילובם של אנשים עם כל סוגי המוגבלות, בכל תחומי 
החיים, בשוויון, בזכות, בכבוד, בבטחה ובמקסימום עצמאות.

 

מעגלי השפעה
העמותה משפיעה באופן ישיר ומהותי על שיפור איכות חייהם של 
קהל מטרה עצום של כ- 30% מהאוכלוסייה (אנשים עם מוגבלות 
וקשישים), שהינם אנשים הזקוקים לנגישות מסוגים שונים.

שקיפות ואפקטיביות
אנו גאים בכך, שהעמותה זכתה ב"אות העמותה האפקטיבית 

ביותר לעשייה חברתית לשנת 2019" מטעם ארגון
"מידות - שיקוף ודירוג מלכ"רים".

עמותת נגישות ישראל - הופכים שילוב למציאות
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משקיעים מקדמים מודעות קשובים
בעתיד ילדינו חקיקה ומקצועיות לקהל היעד

מדריכים ילדים, נוער  הובלה ושותפות  קמפיינים, מדיה  לצרכי נגישות, שעולים 
וצעירים לשילוב  בקידום חקיקה   חברתית, מרכז הדרכה  מהשטח, באמצעות 

אמיתי ותקנות הנגישות וכנסים מקצועיים  סקרים, ומשובים ומתן 
בשילוב התנסות  מענה לתלונות

חווייתית

משגררים  מובילים משנים
נגישות לחדשנות מציאות

משתפים מדינות  מפתחים כלים להטמעה  פועלים להנגשת 
מהעולם מניסיוננו העתיד -  ישראל נגישה  ומנגישים ארגונים 
ולומדים מהצלחות  טכנולוגית מראש ומקומות בכל תחומי 
ומומחים מהעולם ״By Design״ החיים

תודה לכם
התקדמנו והמשכנו לעשות 

שינוי גם בשנת 2019!
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עמותת נגישות ישראל פועלת בארבעה מישורים חשובים במקביל:

1. המשך הטמעת הנגישות, המוגדרת ברגולציה, בפועל, בכל תחומי החיים 
- תחבורה, בריאות, רשויות מקומיות, תיירות, עסקים, אקדמיה, צבא 

ועוד, לרבות סיוע למורשי נגישות בשרותי הנגשת מידע ואירועים והובלת 
הדרכות שרות מורכבות ואירועי מודעות.                                               

2. הכשרות מקצועיות של רכזים, מורשים, מובילים, אנשי מקצוע, עובדים 
ועוד, תוך למידה מתמדת מהעולם.

3. קידום תקנות נגישות בכלל והנגשת תחומים חסרים בפרט, כגון:
  ייזום חקיקות חדשות

  נגישות בבחירות
  נגישות במערכת הבריאות

  נגישות בתחבורה ציבורית בינעירונית, לרבות בשבת ותחבורה חכמה
  רביזיית חניות נכים
  נגישות במצבי חרום

4. הנגשת העתיד - המיזם הלאומי להנגשה מראש של טכנולוגיות העתיד מול 
הממשל, ערים חכמות, עסקים ובתים חכמים.
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13,500 250 115
מודרכים מתנדבים עובדים

ב-270 הדרכות רבים מהם מעל ל-50% מעובדינו הם עובדים 
שירות בפריפריה עם מוגבלות, שנבחרו בשל 

מקצועיותם

6,000 1,000 12,000
סטודנטים חיילים תלמידים

מ-12 אוניברסיטאות התנסו  מ-10 יחידות בצבא בהן התבצעו  מ-75 בתי ספר השתתפו 
למדו וחוו נגישות מהי פעילויות והתנסויות בפעילויות מעודדות שילוב

480 120 1,200
בוגרים חברות אנשי סגל

של 25 קורסים מקצועיים  וארגונים גדולים קיבלו  בתחום החינוך מבית ספר יסודי 
מקדמי נגישות שירותים מקצועיים של  ועד אקדמיה עברו הדרכות 

ייעוץ והנגשת מידע התנסות חווייתיות ושילוב

1,800 1,500 450
מודרכים פניות ציבור בוגרים

אנשי מקצוע, מובילי דעה  שטופלו על ידי  של 30 קורסים לשפת הסימנים, 
ומקדמי נגישות השתתפו  העמותה אשר מסמנים ומתקשרים טוב 
בוועידת נגישות ישראל יותר עם לקויי שמיעה וחרשים
ובכנסים מקצועיים נוספים



20 שנות עשייה - 20 פרוייקטים מובילים

אות נגישות ישראל למקום ולארגון מודל ארגון נגיש  קמפיינים למודעות פורטל "לדעת מראש"
העמותה פיתחה כלי זה לחזק  ייעוץ בהטמעת נגישות  לאורך השנים הובילה  פורטל אינטרנט בעברית 
ולעודד עסקים וארגונים להנגיש  בארגונים גדולים ובינוניים  העמותה קמפיינים להגברת  ערבית ואנגלית, חינמי לציבור 
עצמם עוד לפני שהתקנות חייבו  מודעות לחניות נכים,  זאת. לאחר התקנת התקנות הרחב, מוביל בנושאי נגישות. חופים נגישים, כריזה קולית   www.aisrael.org משמש האות פרסום להשלמת תהליכי הנגשה במעלית ועוד

נגישות לאינטרנט חינוך לנגישות ושילוב מרכז הדרכה והכשרה מרכז משפטי לנגישות
העמותה הגבירה מודעות  הדרכות לצוותים חינוכיים  קורסים מקצועיים לקהלי יעד  קידום חקיקה, תקנות, כתיבת 
לחשיבות קידום הנגישות  ותלמידים להגברת מודעות,  שונים: רכזי נגישות, עורכי  ניירות עמדה וקיום התייעצויות 
באינטרנט ואפליקציות,  לשינוי ה-DNA בחברה ולשיפור  תוכן, בוני אתרי אינטרנט ועוד,  ושולחנות עגולים בתחום 
קידמה חקיקה וקיימה  השילוב במערכת החינוך והדרכות שירות "עזור לי לעזור  הנגישות והשילוב

כנסים והשתלמויות להגברת  לך" מודל שזכה בפרסים בינ"ל 
המקצועיות בתחום והועבר למאות חברות

הנגשת אירועים ופסטיבלים מרכז הנגשת מידע מרכז טיפול בתלונות נגישות
העמותה מקדמת לאורך השנים  הנגשה בפורמטים שונים,  העמותה מטפלת מדי שנה 
הנגשה של אירועים ופסטיבלים  מותאמים לכל סוגי  ביותר מ-1,500 פניות ציבור 
מול רשויות מקומיות, חברות  המוגבלויות, הכל במקום  ותלונות נגישות - מסייעת בקידום 
הפקה, חברות וארגונים ברחבי  אחד ובהתאם לדרישת  פתרונות, מזהה מגמות ומטפלת 

הארץ  החוק והתקנות ברמה הארצית בפתרונות ארוכי 
טווח 

מרחב לחיים עצמאיים בגליל
המרחב פועל משנת 2010 

לרווחת תושבי הגליל בקבוצות 
משתתפים אנשים עם וללא 
מוגבלות, הטרוגניות בגיל, דת 

ומגדר

תעביר את זה הלאה בשפת הסימנים
קורסים ללימוד שפת הסימנים 
וליצירת טרנד של חיבור לקהילת 
החירשים ולחשיבות יצירת 
התקשורת עם אנשים עם 

מוגבלות בכלל

השלוחה הדרוזית ברמת הגולן  מרחב אילת והערבה נגישות ישראל צפון (נ.י.צ) באזור 
הוקמה בשנת 2016, מלווה  פועל משנת 2013 תוך שילוב  חיפה והקריות  
ומסייעת לעמיתים בנושא  'סיירת נגישות' המבצעת  קבוצת מתנדבים הפעילה משנת 
מיצוי זכויות, ומקיימת  קמפיינים לקידום מודעות לנושא  2007  המבצעת הדרכות נגישות 

פעילות פנאי לרווחת תושבי  נגישות ושילוב. המרחב מפעיל  ושילוב בארגונים ובמערכת 
רמה"ג הדרוזים קבוצות ספורט משלבות החינוך, ומפעילה 'סיירת' של 

סוקרי נגישות

פעילות בינ"ל - העמותה אושרה  הנגשת העתיד ועידת נגישות ישראל - אירוע דגל  קידום הנגישות בבחירות
כיועץ מיוחד לאו"ם הטכנולוגי בינ"ל רב משתתפים  העמותה הובילה את הנגשת 

בנושאי נגישות ושילוב,  פרויקט לאומי שמטרתו הפיכת  הוועידה המקצועית המובילה  הבחירות בישראל לאנשים עם 
ומקדמת ב-6 שנים האחרונות  ישראל לנגישה טכנולוגית כבר  בישראל בנושא נגישות  מוגבלות בניידות וממשיכה 
את ישראל בכלל ואת העמותה  משלב האפיון בהשתתפות כ-1,000 איש  לדחוף להנגשתם לאנשים עם כלל 
בפרט כמובילים גלובליים  מהארץ ומהעולם המוגבלויות כדי לאפשר שוויון 
לתחום הנגישות והשילוב,  אמיתי לכלל אזרחי המדינה
ופעילויות בשילוב משרד החוץ
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שיתופי פעולה בינלאומיים

G3ICT, Washington DC - שותפים לקידום נגישות באינטרנט, טכנולוגיות וערים 
חכמות ונגישות

UN COSP, NYC - יועצים רשמיים של האו"ם בנושאי נגישות ושילוב ומרצים 
בכנס השנתי ENABLE של האו"ם

ZERO PROJECT - השתתפות והובלה פעילה בכנס בינ"ל שנתי באו"ם בוינה 
ובחירת מנכ"לית העמותה כשגרירת כבוד של הכנס

IAAP  - מינוי העמותה כנציגה בלעדית בישראל של ארגון ה- IAAP לקידום 
ולהסמכת  נגישות באינטרנט עפ"י התקן הבינלאומי

 FAISR - Friends of Access Israel - השנה הוקמה עמותה אמריקאית של ידידי 
נגישות ישראל בארה"ב הפועלת יחד עם העמותה לקידום תיירות נגישה 
בישראל, העתקת מודלים ופרויקטים של העמותה לארה"ב, סיוע בפיתוח 

משאבים וקידום טכנולוגיות ישראליות מקדמות נגישות

ACCESS ISRAEL INTERNATIONAL NETWORK - הרחבה וביסוס של קבוצת חברים 
מומחי נגישות מכל העולם, משתתפי ועידת נגישות ישראל, החולקים' 

חידושים ומידע בתחום ומתייעצים מהנעשה בעולם הרחב
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תודה לכל התורמים, 
השותפים, החברים,

המתנדבים והעובדים 
מאחלים לכולנו

 עשייה פוריה מקדמת נגישות
כי רק ביחד – נקדם מציאות
   בה כל אחד יכול גם לבד...

בואו סייעו בתרומה ו/או התנדבות
 www.aisrael.org
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