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יובל וגנר  -יו"ר עמותת נגישות ישראל.
ועידת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פאר לי שחר  :שלום ליובל וגנר
יובל וגנר  :שלום שלום
פאר לי שחר  :יושב ראש נגישות ישראל ואתם השבוע מגיעים
לאו"ם
יובל וגנר  :כן ,אנחנו מאוד נרגשים .השבוע יש כמו כל שנה
ועידת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .האו"ם ,יש בו עשרות
רבות של ארגונים שמתאגדים בתוך אירגון שנקרא  enableמהמילה
לאפשר ודנים שם בנושאים שונים שקשורים לאנשים עם מוגבלות
מהחל מנשים ,נגישות ,טכנולוגיות ,מצבי ביטחון ,חינוך ,תעסוקה,
כל נושא שרלבנטי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
פאר לי שחר  :ומה הם רוצים ללמוד מאיתנו?
יובל וגנר  :ישראל שם שותפה שם כל שנה בהובלת נציבות שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ולשמחתנו השנה גם עמותת נגישות
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ישראל התקבלה להיות נציג רישמי של מדינת ישראל ואנחנו מאוד
נרגשים כי במיוחד קורה משהו ,לראשונה משלחת ישראל הזמינה
שלושים משלחות מכל העולם לאירוע ישראלי כחול-לבן שבו אנחנו
עושים את ארוחת חושים ונגישות של עמותת נגישות ישראל בה
בעצם אנחנו נותנים לנציגים של המשלחות לחוות את נושא
הנגישות תוך כדי זה שהם אוכלים .הם יאכלו את המנה הראשונה
ללא ראייה ,את המנה העיקרית עם כפפות כדי לדמות מוגבלות
פיזית ואת המנה האחרונה עם אוזניות לדמות מוגבלות בשמיעה
ותוך כדי זה צוות העמותה בעצם יספר על הנגישות בישראל ויש
לנו הרבה גם מה ללמד את העולם .אז דווקא בתקופה של הרבה
ביקורת והחרמות על מדינת ישראל יש גם מקומות שבהם ישראל
נמצאת במקום של הובלה ומקום של להציג את ישראל היפה ,את
ישראל של שוויון הזכויות
פאר לי שחר  :כשתגרמו להם לחוות את האירוע הזה של
הנגישות ,הם לא עשו את זה קודם באף מקום?
יובל וגנר  :זה ממש דבר שקורה לראשונה בקנה מידה בינלאומי,
אפילו אם זה מספר פעמים בארץ אבל מבחינה עולמית כל
האנשים שייחשפו לזה ,זה יהיה פעם ראשונה ,זאת אומרת אנחנו
עדים לזה שיש הרבה מאוד אנשים שעוסקים בנושא הנגישות.
אנחנו יודעים היום להגיד שרק כאשר אתה חווה את זה ,חווה
את החוויה ומרגיש בעצמך ,אפילו אם זה רק למספר שעות ,מה
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זה לא לראות ,מה זה לא לשמוע ,מה זה מוגבלות פיזית ,מה זה
מוגבלות שיכלית קוגניטיבית ,רק אז ,כפי שזה נעשה בקטנה
ובאווירה של מסעדה ,אתה ,קורה לך איזה שהוא סוויץ' שמשנה
לך את כל הפרספקטיבה ,שמשנה לך את כל היכולת להמשיך
לעשות ולשנות ולהשפיע כי בסוף יש אותם  15אחוז אנשים עם
מוגבלות בקנה מידה בינלאומי שהאו"ם נוהג להגדיר את
האוכלוסייה הזאת כאיזה  biggest minority in a worldזאת
אומרת המיעוט הגדול ביותר בעולם לאנשים עם מוגבלויות ויש
חובה של העולם כולו ,חובה של כל מדינה ומדינה וכמובן החובה
בישראל ,מי כמוך שמובילה לא מעט את המאבק הזה בתקשורת.
יש לנו חובה לקדם את שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות ואני
חושב שפה יש לנו קצת הזדמנות של ישראל גם להראות להרבה
מדינות בעולם מה אנחנו עושים פה .נכון שאנחנו עוד לא הגענו
ליעד ,יש לנו עוד הרבה מה לעשות גם בארץ אבל מצד שני ,אם
אנחנו מסתכלים על הכוס המלאה ,אנחנו גם עושים הרבה מאוד
ויש לנו הרבה מה להתגאות
פאר לי שחר  :תודה רבה
יובל וגנר  :חשוב לי גם להודות גם למשלחת עצמה ,משלחת
ישראל באו"ם שנרתמה הפעם לעשות גם צעד אקטיבי ולא רק
להיות עוד אחת מהמדינות שמשתתפות אלא הפעם לקחת צעד של
הובלה למשרד החוץ שמאוד עוזר ולקרן רודרמן שסייענו בהפקה
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של המשלחת הזאת
פאר לי שחר  :תודה רבה של יובל וגנר ,יושב ראש נגישות
ישראל .כשתחזרו תספרו חוויות .ביי ביי
יובל וגנר  :בכיף
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