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להיגרם במישרין או בעקיפין בשל השימוש בדוח זה ו/או הסתמכות עליו לרבות של צדדים שלישיים | אין להעתיק בכל אמצעי שהוא ו/או להפיץ מסמך זה ללא רשות מפורשת 

ממידות | אין לצטט ו/או להפנות לכל ממצא, ניתוח ו/או מסקנה המופיעים במסמך זה ללא רשות מפורשת ממידות | מידות איננה גורם ממלכתי ו/או גורם פיקוח, בקרה או חקירה 

ואיננה מתיימרת או מסוגלת לוודא באופן מוחלט כי במסגרת הארגון או על ידי פרטיו לא מבוצעות עבירות מנהליות ו/או פליליות | כמו כן, ממצאי הדוח ומסקנותיו מוגבלים לתקופת 
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קידום הנגישות למקומות, טכנולוגיה ומידע עבור אנשים עם מוגבלויות 

פיזיות, חושיות, קוגניטיביות ונפשיות בישראל

נגישות ישראל
עמותה רשומה 580341204

תחומים: רווחה | תמיכה במוגבלות פיזית | זכויות אדם ואזרח | תעסוקה   |
S  M  L  XL גודל:   |

מידות לחיזוק

תלות ארגונית ביו"ר הוועד המנהל, המתפקד   |

לכך  להיות  עלולות  ויעזוב  במידה  גם כמנכ"ל; 

השפעות משמעותיות על הארגון 

ותוצאות  תפוקות  של  בלבד  חלקית  מדידה   |

הפוגעת ביכולת להעריך את הצלחת הפעילות

אופרטיביות  אינן  השנתיות  העבודה  תכניות   |

דיין

 

מידות חוזקה

וחשיבה עסקית  תפיסה אסטרטגית מגובשת   |

ניצול  הסביבה,  של  הבנה  על  המבוססת 

הזדמנויות ויוזמות

מטה מצומצם; מבנה ארגוני המאפשר גמישות   |

וחסכון

התנהלות אתית ושקופה  |

הזדהות עמוקה של העובדים עם חזון הארגון   |

ועם העומד בראשו

את  שייסד  היו"ר,  ופעיל;  מעורב  מנהל  ועד   |

הארגון, מזוהה עימו והוא הרוח החיה והמלכדת 

מאחוריו

מובילּות
Leadership

מועילּות
Effectiveness

כספים
Finance

מערכות
Systems

אנשים
People

אופק
Horizon

<

<

 A+  A+  A-  A- B 43
אתיקה
Ethics

תמצית האנליזה

מדד מידות  |

מידות ארגוניותמידות חברתיות

מקרא בעמוד 29

 A- 4
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Access Israel | נגישות ישראל הארגון:   

דרך השרון 12, מרכז שרונה, חדר 101, כפר סבא | 057-7239239   

www.aisrael.org   

שנת ההקמה: 1999 | שנת הרישום: 2003   

yuval@aisrael.org נציג: יובל וגנר, יו"ר   

אנשים עם מוגבלות פיזית, אנשים עם מוגבלות שכלית, אנשים עם מוגבלות  קהלי היעד:   

נפשית

לאפשר לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בארץ להשתלב באופן שווה בכל  ייעוד:   

תחומי החיים

מוגבלות  עם  אנשים  השוויון של  קידום  ציבוריים,  הנגשת מקסימום אתרים  מטרות:   

בחברה, הגברת המודעות לנושא הנגישות בקרב מחוקקים ורשויות ציבוריות 

המודעות  קידום  למידע,  והנגישות  הטכנולוגית  הנגישות  קידום  ועסקיות, 

לתעסוקת אנשים עם מוגבלות, שיפור הידע המקצועי בנושא נגישות בקרב 

אנשי תכנון, קידום ושיפור השירות לאנשים עם מוגבלות.

46: √   הסדר לתרומות מחו"ל: √   אישור ניהול תקין: √ אישורים:   

ת
הו

 ז
ת

ד
עו

ת

מרכז מידע אינטרנטי, ייעוץ נגישות והענקת "אות נגישות ישראל", ספריית   פרויקטים מרכזיים: 

נגישות ומרכז הדרכה מקצועי, תעסוקת אנשים עם מוגבלות, חקיקה ותקינה, 

טיפול בתלונות

כל הארץ איזור פעילות:    

ההסתמכות על מתנדבים - נמוכה התנדבות:    

מוטבים ישירים בשנת 2007: לא רלוונטי מוטבים:    

מספר מצטבר של מוטבים ישירים: לא רלוונטי    

ת
לו

עי
פ

ם
שי

אנ

יובל וגנר | שנת מינוי: 1999 יו"ר:   

7 מס' חברי ועד מנהל:   

יובל וגנר | שנת מינוי: 2006 מנכ"ל:   

10 סה"כ עובדים   

2 עובדים במשרה חלקית   

8 עובדים במשרה מלאה   

9 סה"כ משרות   

10 סה"כ מתנדבים   

ם
פי

ק
הי

S  M  L  XL גודל הארגון   

S  M  L  XL גודל תקציב   

S  M  L  XL ותק   

S  M  L  XL משרות ומתנדבים   

S  M  L  XL מוכרות ציבורית  מקרא בעמוד 29 



7
Midot © 2008

ף
קו

שי
ת

ניו
גו
אר

ת 
דו

מי
ת

תיו
בר

ח
ת 

דו
מי

ם
חי

פ
ס
נ

וג
יר

ד

הכנסות (2007, באחוזים)

פילנתרופים עיקריים (2007):

יד הנדיב, הקרן החדשה לישראל, 

קרן תד אריסון

מקור התרומות (2007, באחוזים)

100%-90% מהארץ

הוצאות עיקריות (2007, באחוזים, הערכה)

שלוש המשכורות הגבוהות ביותר 

(2007, אומדן ברוטו חודשי ממוצע, טווח):

₪ 6,000-9,000  .1

₪ 6,000-9,000  .2

₪ 6,000-9,000  .3

הכנסות והוצאות שנתיות במיליוני ₪ (0 הכנסות 0 הוצאות):

ת
או

צ
הו

ת
סו

כנ
ה 49% הכנסות עצמיות  0

49% פילנתרופיה פרטית  0
2% מימון ציבורי  0

 10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

 10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

 10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

33% ייעוץ נגישות  0
32% פרויקטים שונים  0

11% שירותי מידע  0
9% לדעת מראש  0

e-learning 1%  0
14% הנהלה וכלליות  0

74% מהארץ  0
26% מחו"ל  0

5

4

3

2

1

0

200720062005

1.39
1.15

2.56

1.65

3.03

2.61
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מידות ארגוניות

אופק  |

לנגישות ישראל חזון מגובש המסייע למקד את הארגון סביב תכניות הליבה 

ופעילות  מונגשים  מקומות  אודות  אינטרנטי  מידע  מאגר  הנגישות,  ייעוץ   –

סינגור. הארגון ערוך מבחינה פיננסית ומבנית להבטיח את המשכיותן של 

תכניות אלה גם בעתיד. פרויקט התעסוקה בו החל הארגון לאחרונה שונה 

מתכניות אחרות כיוון שאינו עוסק בנגישות פיזית או חושית ועונה על מטרות 

חדשות לארגון. תכניות העבודה השנתיות אינן אופרטיביות דיין ולא נערכת 

מדידה יסודית של תפוקות והשפעה חברתית.

אנשים  |

מנכ"ל הארגון בהתנדבות מכהן גם כיו"ר הוועד במקביל לעבודתו במשרה 

מלאה בצבא הקבע. המנכ"ל מעורב ומעודכן בכל המתרחש בארגון ותורם 

רבות להשגת מטרותיו, אולם קיים חשש כי היעדרו עלול לעכב את הפעילות 

ולפגוע בהתנהלות הארגון. הוועד המנהל מעורב ופעיל אך לא נראה כי יכול 

מטרותיו.  בהשגת  שיעזרו  לגורמים  בחיבור  או  כספים  בגיוס  לארגון  לסייע 

את  להתאים  לארגון  כקבלני משנה מאפשרת  עובדים  של  העסקה  שיטת 

מספר העובדים לנפח הפעילות. 

מערכות   |

היו"ר הפעיל הוא דמות מפתח בארגון וקיימת תלות ארגונית גבוהה בו. הוא 

פרויקטים  לייזום  ותרומתו  ישראל"  "נגישות  והמלכדת מאחורי  הרוח החיה 

את  היטב  מכיר  הארגון  רבה.  חיצוניים  גורמים  עם  הקשר  וניהול  חדשים 

הסביבה בה הוא פועל ומתנהל בה תוך הבנה של יתרונותיו היחסיים וניצול 

להגדיל את השפעתו  וכך  הזדמנויות בהתאם. במטרה למנף את משאביו 

המוטבים  מול  דווקא  ולאו  הרעיון  בהפצת  שיסייעו  גופים  מול  הארגון  עובד 

עצמם.

כספים   |

והכנסות  תרומות  על  מתבסס  והוא  טובה  הארגון  של  הפיננסית  יציבותו 

הנגישות  מייעוץ  ההכנסות  להכנסותיו.  העיקריים  כמקורות  נגישות  מייעוץ 

נמצאות במגמת עליה בשנים האחרונות וניכר גם גידול משמעותי בהוצאות 

והחשיבה  זהירה  הפיננסית  ההתנהלות  האחרונות.  בשנתיים  פעילות  על 

הניהול  של  שונים  בהיבטים  גם  ניכרת  הארגון  את  המאפיינת  העסקית 

הפיננסי. השנתיים האחרונות הסתיימו בעודף תקציבי. עודפים אלה מועברים 

לתקציב השנה הבאה ומיועדים לפעילות וחלק מהם מושקע באפיקי השקעה 

סולידיים ומייצר הכנסות מימון לארגון.

תקציר הדירוג

 A-

B

 A-

 A-

 A+
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אתיקה  |

ומשרדיו  מיוחדים  וצרכים  מוגבלות  עם  אנשים  להעסקת  העדפה  לארגון 

מותאמים לכך. הקוד האתי הקיים בארגון כולל הצהרה כי לא יקבל כסף 

מגוף מפלגתי או פוליטי או תחת תנאים שאינם הולמים את מטרותיו או 

קרובי  ישראל"  ב"נגישות  הועסקו  הוועד,  באישור  בעבר,  האתיות.  קביעותיו 

משפחה של מחזיקי עניין. הפתיחות כלפי צוות מידות בתהליך הדירוג הייתה 

רבה.

מקרא בעמוד 29

 A+
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4

3

4 מידות חברתיות

מועילות  |

באמצעות מתן ייעוץ נגישות הונגשו על ידי הארגון מאות בתי עסק ואתרים 

שלו  האינטרנט  באתר  במידע  נעזרים  מוגבלות  עם  רבים  אנשים  ציבוריים. 

אודות נגישותם של מבנים ואתרים. לצד מתן שירות עוסק הארגון גם בסינגור 

והישגיו כוללים פסק דין המאפשר לנכים להסתיר את פרטיהם האישיים בתו 

הממלכתיים  והטקסים  האירועים  כל  כי  הקובעת  ממשלה  החלטת  הנכה; 

תת  של  בדיונים  והשתתפות  מוגבלות  עם  לאנשים  נגישים  להיות  צריכים 

ועדה לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בה מנוסחות תקנות הנגישות 

המצורפות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מובילות  |

"נגישות ישראל" הוא הארגון הישראלי הראשון - והיחיד עד היום - שעסק 

בהנגשה עבור אנשים עם כל סוגי המוגבלויות – פיזיות, חושיות, קוגניטיביות 

הארגון  ייחודיות  העיקרית.  המטרה  הוא  נגישות  קידום  ועבורו  ונפשיות, 

מתבטאת עוד בפעילותו המחקרית, במתן כלל שירותי הייעוץ תחת קורת גג 

אחת ובמאגר מידע אינטרנטי ובו פירוט המקומות הנגישים בישראל. נגישות 

ישראל מוכר בציבור בין היתר בזכות "אות נגישות ישראל" – תו תקן הניתן 

לבתי עסק שמונגשים לאנשים עם מוגבלות; זוהי יוזמה מקורית של הארגון 

והתו ניתן כיום למאות בתי עסק בשנה.

מקרא בעמוד 29
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ארגון "נגישות ישראל" נוסד בשנת 1999 על מנת לאפשר את השתלבותם 

המלאה בחברה של אנשים עם מוגבלות באמצעות קידום הנגישות שלהם 

כל  עם  אנשים  למען  פועל  הארגון  ותעסוקה.  מידע  טכנולוגיה,  למקומות, 

של  באמצעים  ונפשיות,  קוגניטיביות  חושיות,  פיזיות,   – המוגבלויות  סוגי 

סינגור ושדולה, וכן בעבודה ישירה מול גורמים במגזר העסקי והמוניציפאלי, 

דרכם הוא מקדם את הנגישות בשירות ובמקומות ציבוריים. הארגון אף יזם 

בקריטריוני  העומדים  ומוסדות  לאתרים  ישראל"  נגישות  "אות  הענקת  את 

הנגישות שקבע.

צוות הארגון מונה 10 עובדים, חלקם אנשים עם מוגבלות; המשרדים נמצאים 

בכפר סבא. בארגון מספר תחומים: ייעוץ נגישות, פרויקטים, מחלקה משפטית 

ועוד.

הסוגיה החברתית  |

לפי הערכות שונות, ובהיעדר מסד נתונים מלא ומהימן, בישראל חיים קרוב 

ל-1.7 מיליון אנשים, או 24% מהאוכלוסייה, עם מגבלה כלשהי. כ-630,000 

מתוכם, 9% מהאוכלוסייה, הם בעלי מגבלה חמורה המקשה על תפקוד חיים 

רגיל. בהגדרה זו נכללים ילדים, מבוגרים וקשישים הסובלים ממוגבלויות פיזיות, 

חושיות (ראיה, שמיעה), שכליות ונוירולוגיות. מגוון הצרכים של אוכלוסייה זו 

גדול, אולם צורך בסיסי המשותף לכל האנשים עם מוגבלות הוא הפיכתם 

של מקומות ציבוריים נגישים גם עבורם.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשנ"ה-2005 מגדיר 

את הנגישות כ"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה 

משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר 

המתקיימות  ובפעילויות  בתכניות  והשתתפות  במתקניהם  שימוש  אליהם, 

בהם והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי".

 - מוגבלות  עם  לאנשים  פיזית  נגישים  אינם  בארץ  רבים  ציבוריים  אתרים 

בתי משפט, מרפאות, אמצעי תחבורה,  מקומיות,  רשויות  משרדי ממשלה, 

אמצעי תקשורת, מוזיאונים ותיאטראות, בתי מלון וצימרים, פארקים ומתקני 

ספורט, רשתות מסחר וקניונים. גם באתרים נגישים, אליהם יכולים אנשים 

בנוסף,  לצרכיהם.  ומותאם  נגיש  תמיד  לא  השירות  להיכנס,  מוגבלות  עם 

נגישים  אינם  אינטרנט  ואתרי  סלולריים  כמו טלפונים  טכנולוגיים  אמצעים 

בהכרח לאנשים עם מוגבלות. 

מגוון הצרכים של 

אוכלוסיית האנשים עם 

מוגבלות גדול, אולם 

צורך בסיסי המשותף 

לכולם הוא הפיכתם של 

מקומות ציבוריים נגישים 

גם עבורם.

רקע
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מטרות   |

הנגשת מקסימום אתרים ציבוריים.  .1

קידום השוויון בין אנשים עם מוגבלות לחברה בכלל.  .2

השלטון,  רשויות  המחוקקים,  בקרב  הנגישות  לנושא  המודעות  הגברת   .3

הקהילה העסקית, המתכננים והבונים, הרשויות המקומיות ועוד.

קידום הנגישות הטכנולוגית והנגישות למידע.  .4

קידום המודעות לתעסוקת אנשים עם מוגבלות.  .5

מהנדסים  אדריכלים,  של  הנגישות  בנושא  המקצועי  הידע  שיפור   .6

ומעצבים.

קידום ושיפור השירות לאנשים עם מוגבלות.  .7

פעילויות מרכזיות  |

"לדעת מראש" - מאגר מידע באינטרנט אודות אתרים מונגשים בישראל   .1

עבור אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם

ייעוץ וליווי בנושאי נגישות והענקת "אות נגישות ישראל"  .2

"הזדמנות שווה" – קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות  .3

סלולריים  טלפונים  אינטרנט,  (לאתרי  טכנולוגית  נגישות  וקידום  ייעוץ   .4

וטלויזיה)

ייעוץ לשירות נגיש  .5

ספריית נגישות ומרכז הכשרה מקצועי לנגישות  .6

נגישות באמצעות האינטרנט לאנשי מקצוע בתחום  לימודי   :E-learning  .7

התכנון

מעורבות בחקיקה ותקינה ופעילות במשרדי ממשלה  .8

טיפול בתלונות הציבור  .9
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אופק

שאיפות  |

חזון "נגישות ישראל" הינו: "עמותת נגישות ישראל פועלת על מנת לאפשר 

של  עצמאות  ובמקסימום  בכבוד  בזכות,  בשוויון,  בחברה,  השתלבותם  את 

בכל  פועלת  העמותה  בישראל.  החיים  ומשפחותיהם  מוגבלות  עם  אנשים 

הכלים שברשותה כדי לקדם את הנגישות הפיזית והחושית והשירות בישראל 

למקומות, טכנולוגיה ומידע". החזון מגובש וברור, וניכר כי העובדים מכירים 

ומזדהים איתו. חלק מהעובדים בעמותה הם אנשים עם מוגבלות, כך שבנוסף 

להזדהות הערכית עם החזון קיימת גם הזדהות אישית עמו.

להנהלת הארגון ברור כי – באופן פרדוקסלי – המטרה העיקרית של הארגון 

לטווח הרחוק היא להביא לסגירתו, כלומר להגיע למצב בו חזון הנגישות קורם 

עור וגידים ואין עוד צורך בגוף הפועל במיוחד לשם כך. על מנת לעשות זאת 

הוצבו מטרות ברורות התואמות את רוח החזון. 

תכנון ותכניות  |

קיים מיקוד ארגוני סביב מספר תכניות ליבה: ייעוץ הנגישות והענקת אות 

נגישים  מקומות  אודות  אינטרנטי  מידע  מאגר   - מראש"  "לדעת  הנגישות, 

בישראל ופעילות הסינגור. מתוך הבנה של מרכזיותן וחשיבותן של תכניות 

אלה עבור הארגון, דאגה ההנהלה לכך שהמבנה הארגוני והפיננסי יאפשר 

את המשכיותן של התכניות גם אם הארגון ייקלע לקשיי מימון. תחום ייעוץ 

רוב  הניתן בתשלום;  ידי ההכנסות מהייעוץ,  על  הנגישות מקיים את עצמו 

היועצים אינם עובדי הארגון ומועסקים כקבלני משנה, כך שניתן לשלוט על 

הוצאות השכר ולהתאימן להכנסות. שתי התכניות האחרות אינן עתירות כח 

אדם וניתן להפעילן במידת הצורך גם על ידי מתנדבים.  

התכניות והפרויקטים מונחים על ידי שני עקרונות: העיקרון הראשון מכונה 

בארגון "win-win-win", והכוונה לקידום נגישות על ידי יצירת שיתופי פעולה 

המוטבים  קהל  לפעילות,  העסקי  השותף   - מרוויחים  הצדדים  כל  בהם 

ו"נגישות ישראל" עצמו. ההנחה היא שכאשר השותפים מבינים את התועלת 

סיכוי  ויש  יותר  גבוהה  המוטיבציה שלהם  הפעולה,  להם משיתוף  שתצמח 

גבוה יותר שהתכנית תתקיים לאורך זמן. העיקרון השני הוא שכל התכניות, 

פרט לתפוקות הנקודתיות שלהן, אמורות גם להגביר את המודעות ולהפיץ 

את בשורת הנגישות. 

כאלה  ביניהם  יש  הפרויקטים,  לרוב  המשותפים  המנחים  הקווים  למרות 

כהיענות  נולדו  אלא  כוללת,  פעולה  מתכנית  חלק  מהווים  שאינם  שנראה 

מידות ארגוניות

 A-

42% מהעובדים מסכימים 

במידה רבה מאוד לאמירה 

כי החזון והערכים של הארגון 

מתורגמים לתהליכי עבודה 

יומיומיים (לפי סקר מידות 

.(N=12 ,בקרב העובדים

החזון מגובש וברור, 

וניכר כי העובדים 

מכירים ומזדהים איתו. 

חלק מהעובדים בעמותה 

הם אנשים עם מוגבלות 

כך שבנוסף להזדהות 

הערכית עם החזון 

קיימת גם הזדהות 

אישית עמו.
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מסכים במידה 
רבה מאוד

מסכים במידה 
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שמטרתו  התעסוקה,  פרויקט  היא  לכך  דוגמא  שונים.  גורמים  של  ליוזמות 

של  כיוזמה  נולד  הפרויקט  מוגבלות.  עם  עובדים  לקלוט  מעסיקים  לעודד 

כיוון  אחרות,  מתכניות  שונה  והוא  מהשטח,  שעלה  כצורך  ולא  ועד,  חבר 

אותו  רואה  הארגון  זאת  למרות  חושית.  או  פיזית  בנגישות  עוסק  שאינו 

כאחד הפרויקטים העיקריים בשנים הקרובות, ואף מקצה לו כספים ייעודיים. 

הפרויקט נמצא כיום בחיתוליו וצפויות לחלוף שלוש שנים עד שיתפוס נפח 

משמעותי. לפי הערכת ההנהלה, בפרק זמן זה תסתיים הטמעתן של תקנות 

הנגישות החדשות – משמעות הדבר היא שפרויקט התעסוקה יתחיל לתת 

שהן  כפי  העיקריות,  מטרותיה  את  השיגה  כבר  לאחר שהעמותה  תוצאות 

מוגדרות היום. 

אינם  שלרוב  כלליים  יעדים  מציגות  הארגון  של  השנתיות  העבודה  תכניות 

כמותיים, אלא מנוסחים כמעין הצהרת כוונות של היחידות השונות, וככאלה 

של  העבודה  תכנית  היא  דופן  (יוצאת  מדידים  או  בזמן  תחומים  אינם  הם 

לכל  מפורטות  חודשיות  תכניות  קיימות  והשיווק).  המשאבים  גיוס  תחום 

עובד, אולם הן מנוסחות כרשימת משימות, ולא נראה שהן נגזרות מתכנית 

העבודה השנתית. 

מדידה והערכה  |

כל  של  החודשיות  במשימות  העמידה  אחר  שוטף  מעקב  מתבצע  בארגון 

נמצא  אינו  עבור המנכ"ל, שלרוב  ניהולי חשוב  כלי  זה מהווה  עובד. מעקב 

במשרדי הארגון. פרט לכך לא מתבצעים כמעט תהליכי מדידה – של תפוקות 

ארגוניות, תוצאות חברתיות, צרכי המוטבים או שביעות רצונם. לפני כארבע 

וקיימת  האינטרנט,  מאתר  והציפיות  הרצון  שביעות  לגבי  סקר  בוצע  שנים 

כוונה לערוך סקר נוסף בנושאים אלה. פרט לכך, מתקיימים כיום תהליכים 

להשתמש  כוונה  ויש   ,(CRM מערכת) ממוחשבת  ניהול  מערכת  להטמעת 

יותר את צרכי  ולזהות טוב  בה, בין היתר, על מנת לעקוב אחר התפוקות 

המוטבים באמצעות ניתוח של הפניות המתקבלות בארגון. 

פרט לכך... לא 

מתבצעים כמעט 

תהליכי מדידה של 

תפוקות ארגוניות, 

תוצאות חברתיות, צרכי 

המוטבים או שביעות 

רצונם.
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אנשים 

מנכ"ל  |

ארגון "נגישות ישראל" לא מעסיק כיום מנכ"ל בשכר. יובל וגנר, שהיה ממקימי 

וגנר הוא נכה  הארגון, מכהן כמנכ"ל בפועל, בנוסף לתפקידו כיו"ר הוועד. 

לצמיתות ומרותק לכסא גלגלים כתוצאה מתאונת טיסה שאירעה לו בעת 

שירותו הצבאי, וממלא את תפקידו בארגון במקביל לעבודתו במשרה מלאה 

כסגן אלוף בצבא הקבע. היו"ר מגיע לעתים רחוקות למשרדי הארגון, ומנהל 

את הקשר השוטף עם העובדים באמצעות שיחות טלפון ודוא"ל. העובדים 

היעדרו  כי  חשש  קיים  אולם  במתרחש,  לחלוטין  מעודכן  הוא  כי  מעידים 

היומיומיות שעמם  ובדילמות  בנושאים  פורמלית שמכריע  סמכות  בעל  של 

הארגון.  בהתנהלות  ולפגוע  הפעילות  את  לעכב  עלול  העובדים  מתמודדים 

מתוך רצון לתת מענה לנושא זה הוסמכה לאחרונה היועצת המשפטית של 

הארגון לקבל החלטות בהיעדרו של היו"ר. היו"ר מוערך מאוד על ידי חברי 

הוועד והעובדים. ניכר כי היו"ר מוביל את החשיבה העסקית של הארגון, מזהה 

מגמות והתפתחויות בסביבת הארגון ומנהל אותו מתוך ראייה לטווח רחוק. 

ועד מנהל ומנהיגות ציבורית  |

הוועד המנהל של "נגישות ישראל" מונה 7 חברים; יו"ר הוועד, יובל וגנר, מכהן 

בתפקידו מאז הקמת העמותה ב-1999, ומשנת 2006 הוא מוגדר כיו"ר פעיל 

וממלא את תפקיד המנכ"ל. רוב חברי הוועד באים מעולם העסקים, חלקם עם 

מוגבלות פיזית. הוועד מתכנס לפחות אחת לרבעון, מקבל עדכונים שוטפים 

ושותף לקבלת החלטות אסטרטגיות. בדרך כלל משתתפים בישיבות הוועד 

גם המנהלים הבכירים בארגון. חברי הוועד מביעים מחויבות ליו"ר – כמה מהם 

היו שותפים עמו להקמת הארגון – וניכר כי הם מהווים צוות תומך ומסייע, 

 B+

אסיפה כללית

ועדת ביקורתועד מנהל

מנהלת 
אדמיניסטרטיבית

יועצת
משפטית

מנהל תחום 
נגישות

מנהלת 
פרויקטים

מבנה ארגוני  |

כל עובדי הארגון מסכימים 

במידה רבה או במידה רבה 

מאוד לאמירה כי למנכ"ל יש 

יכולת להניע את העובים (לפי 

סקר מידות בקרב העובדים, 

.(N=11
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אולם מסוגלים גם לבקר ולפקח. עם זאת, רמת המעורבות של חברי הוועד 

להנהלה  לסייע  היכולת  לוועד  כי  נראה  לא  כן,  כמו  אחידה.  אינה  השונים 

לגורמים  חיבור  או  כספים  בגיוס  סיוע  כמו  יותר,  אסטרטגיים  בנושאים 

משפיעים שיוכלו לעזור לארגון לקדם את השגת מטרותיו. 

9סה"כ עובדים

2עובדים במשרות חלקיות

8עובדים במשרות מלאות

9סה"כ משרות

10סה"כ מתנדבים

משאבי אנוש  |

התחום  על  והאחריות  האנוש  משאבי  נושא  של  מסודר  ניהול  אין  בארגון 

בנוסף לעשרת העובדים בשכר, הארגון  שונים.  בעלי תפקידים  בין  נחלקת 

יועצי   – ספציפיות  משימות  לביצוע  משנה  כקבלני  נוספים  עובדים  מעסיק 

זו  העסקה  שיטת  שונים.  בנושאים  ופרויקטורים  אתרים  סוקרי  נגישות, 

מאפשרת לארגון להתאים את מספר העובדים לנפח הפעילות.

– בעיקר בכתיבה  יש מספר מצומצם של מתנדבים הפעילים בארגון  כיום 

ותרגום של חומרים לאתר ובסיוע אדמיניסטרטיבי. הארגון לא נעזר במתנדבים 

לביצוע משימות מקצועיות יותר בטענה שקשה לוודא כי אלו ייצגו את הארגון 

בהתאם למדיניותו ותפיסותיו. בפרויקט חדש שיחל בחודשים הקרובים, לאחר 

כניסתה של רכזת מתנדבים חדשה לתפקיד, יגוייסו גרעיני מתנדבים בערים 

ויפעלו לגיוס של כספים ושל  הגדולות. המתנדבים יעברו הכשרה מסודרת 

מתנדבים נוספים, ולביצוע פרוייקטים עירוניים ברמות שונות – החל מהסברה 

וכלה בהפעלת לחץ על גורמי השלטון המקומי לקידום נושאי הנגישות.

חברי הוועד המנהל:

יובל וגנר 

שמחה לוסטיג 

רני בנימיני 

ד"ר דינה לבל 

ד"ר יורם סבירסקי 

ארנון זלינגר 

צפריר חקלאי

העובדים מעידים כי 

(היו"ר) מעודכן לחלוטין 

במתרחש, אולם קיים 

חשש כי היעדרו של 

בעל סמכות פורמלית 

שמכריע בנושאים 

ובדילמות היומיומיות 

שעמם מתמודדים 

העובדים עלול לעכב 

את הפעילות ולפגוע 

בהתנהלות הארגון.
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מערכות 

הסתגלות  |

ההתנהלות של הארגון בסביבתו מקורה בהבנה כי על מנת לקדם את חזון 

הנגישות יש למנף את היכולות והידע של הארגון, ולעבוד מול גופים שיסייעו 

ה- לגישת  הבסיס  זהו  עצמם.  המוטבים  מול  דווקא  ולאו  הרעיון  בהפצת 

"win-win-win" והמניע מאחורי "אות נגישות ישראל". כך, למשל, מושקעים 

מאמצים בתחום הסינגור, ככלי שיכול לתרום לשינוי מציאות חיים של מוטבי 

הארגון; העבודה בתחום ייעוץ הנגישות נעשית במרוכז מול גורמים ארציים 

– בנקים וחברות מסחריות מרובות סניפים; מתוכנן מאגר מידע אינטרנטי, 

שישמש מהנדסים ואדריכלים, על מנת שיתחשבו בשיקולי נגישות בתכניות 

שהם מייצרים; באופן דומה נעשית פנייה למעצבי מסעדות, כדי להשפיע על 

נגישות המסעדות כבר בשלב העיצוב, ועוד. 

"נגישות ישראל" מכיר היטב את הסביבה בה הוא פועל ומתנהל בה תוך 

הבנה של יתרונותיו היחסיים וניצול הזדמנויות בהתאם. ביטוי לכך ניתן לראות 

בהיערכות הארגון למציאות החדשה שייצרו תקנות הנגישות הנכתבות בימים 

אלה במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ראשית, בשל כניסתם 

הנגשה,  המחייבות  התקנות  בעקבות  לתחום  עצמאיים  נגישות  יועצי  של 

מול  עבודה   – יחסי  יתרון  לו  יש  בהם  בתחומים  להתמקד  בארגון  הוחלט 

בנקים, רשתות קמעונאיות, רשויות מקומיות, חברות גדולות ומשרדי תכנון 

ערך  ללקוחותיו  להעניק  המסוגל  מקצועי  כגוף  הארגון  את  ולמתג  גדולים, 

מוסף בדמות "אות נגישות ישראל". כמו כן הארגון מנסה לבדל את עצמו 

מיועצי הנגישות האחרים כמי שמעניק ייעוץ לכל היבטי הנגישות תחת קורת 

גג אחת (תפיסת "one stop shop" – ייעוץ לנגישות פיסית, נגישות בשירות, 

נגישות אתר האינטרנט ועוד). שנית, מתוך הכרה בכך שהפן המשפטי של 

תחום הנגישות יעסיק הן את קהל המוטבים והן את הלקוחות העסקיים של 

הארגון (בדמות תובעים או נתבעים אפשריים), הוחלט על הקמת מחלקה 

משפטית שתעסוק בנושא ואולי אף תממן את עצמה, על ידי מתן שירותי 

ייעוץ משפטי.

רוב שיתופי הפעולה ש"נגישות ישראל" מקיים הם עם גורמים במגזר העסקי 

ובשלטון המקומי, לאור העיסוק המרכזי שלו בייעוץ נגישות. כמו כן קיימים 

שיתופי פעולה עם גורמים מוניציפאליים בפרויקטים עירוניים בתחום החינוך. 

שיתופי פעולה אינם נתפסים כמטרה, אלא כאמצעי בלבד.

רבים  חדשים.  לרעיונות  ופתיחות  יוזמה  רוח  ניכרת  ישראל"  ב"נגישות 

מהפרויקטים בהם עוסק הארגון כיום נולדו כיוזמה אישית של היו"ר, או של 

אנשים מחוץ לארגון שפנו אליו עם רעיון שהתגלגל לכדי פרויקט. 

 A-

נגישות ישראל מכיר 

היטב את הסביבה בה 

הוא פועל ומתנהל בה 

תוך הבנה של יתרונותיו 

היחסיים וניצול 

הזדמנויות בהתאם.
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תשתיות ותפעול  |

הארגון.  לצרכי  מספק  מענה  נותנות  והטכנולוגיות  הפיסיות  התשתיות 

הצוות  הוגדל  גם  ולאחרונה  רצון,  משביע  באופן  בפעילות  תומך  התפעול 

האדמיניסטרטיבי, על מנת לאפשר לעובדים המקצועיים להתמקד בעבודתם. 

במידע  נוח  שימוש  היתר,  בין  תאפשר,  בקרוב  שתוטמע   CRM-ה מערכת 

התפעולי.

הידע המקצועי בנושאי נגישות הוא נדבך חשוב בפעילות "נגישות ישראל", 

ומשמש את יועצי הנגישות בעבודתם השוטפת. פרט לאיסוף חומר מהארץ 

שונים.  צוות  אנשי  שמבצעים  מחקרית  פעילות  גם  מתקיימת  ומהעולם, 

המחקר כולל לימוד של היבט הנגישות בתחום מסוים וכתיבת מדריך הנגשה 

המיועד לאדריכלים, מהנדסים ומתכננים (לדוגמא – הנגשת תחבורה ציבורית, 

אצטדיונים, בתי כנסת ועוד). המידע מתועד בספריה ובמאגר אלקטרוני, ורובו 

זמין גם באתר הארגון. 

בו.  גבוהה  ארגונית  תלות  וקיימת  בארגון  מפתח  דמות  הוא  הפעיל  היו"ר 

למרות שהפרויקטים השונים מנוהלים על ידי פרויקטורים ומנהלי תחומים, 

לנוכח  במיוחד  הארגון,  מאחורי  והמלכדת  החיה  הרוח  הוא  היו"ר  כי  ניכר 

היו"ר  חיצוניים.  גורמים  וניהול הקשר עם  לייזום פרויקטים חדשים  תרומתו 

מעורב ביצירת קשרים בעולם העסקי, משתתף בפעילות הסינגורית והייצוגית 

מופקד  והשיווק  המשאבים  גיוס  תחום  גם  היה  לאחרונה  ועד  הארגון,  של 

בידיו (כיום אחראית על נושאים אלה יועצת חיצונית). פרט לכל אלה הוא 

כלל  של  עבודתם  את  ומנהל  הנגישות  בתחום  מקצועי  במחקר  מעורב  גם 

העובדים  עבור  ככתובת  המשפטית  היועצת  מונתה  לאחרונה  העובדים. 

וכגורם המקבל החלטות בהיעדרו של היו"ר.

82% מהעובדים מסכימים 

במידה רבה או במידה רבה 

מאוד לאמירה כי לעובדים 

בארגון יש את האמצעים 

והטכנולוגיות הנדרשים על 

מנת להצליח בתפקידם (לפי 

סקר מידות בקרב העובדים, 

.(N=11
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27%
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רבה מאוד

מסכים במידה 
מועטה מאוד
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כספים

יציבות  |

מייעוץ  ומהכנסות  מתרומות  עיקריים:  מקורות  משני  הן  הארגון  הכנסות 

הנגישות,  ייעוץ  תחום  הוצאות  לכיסוי  מיועדות  האחרונות  אלה  נגישות. 

והן בחלקן  ונמצאות במגמת עליה בשנים האחרונות – הן בערכן המוחלט 

היחסי מתוך כלל ההכנסות.

סך  אולם  העסקי,  מהמגזר  בעיקר  רבים,  תורמים  ידי  על  נתמך  הארגון 

קיימת  לא  דופן  יוצאי  לכמה  ופרט  גבוה  אינו  מהם  המתקבלות  התרומות 

התומכים  מהגורמים  אחד  שנים.  לאורך  התרומה  של  והמשכיות  מחויבות 

יום התרמה שנתי, המכניס  לפועל של  בהוצאתו  ישראל"  ל"נגישות  מסייע 

לארגון כמה מאות אלפי שקלים (כרבע מההכנסות בשנת 2007).

"נגישות ישראל" - התפלגות הכנסות בשנת 2007 באלפי ₪ 

1,502 הכנסות מייעוץ נגישות  0

1,483 תרומות וימי התרמה  0

50 תמיכת משרדי ממשלה  0

ככלל, ההתנהלות הפיננסית היא זהירה. ההתחייבויות נמוכות ויכולת ההחזר 

שלהן טובה מאוד, בין היתר משום שהכנסות הארגון מתקבלות באופן שווה 

על פני כל השנה. השנתיים האחרונות הסתיימו בעודף תקציבי (כ-900 אלף 

₪ ב-2006 וכחצי מליון ₪ ב-2007). העודפים מועברים לתקציב השנה הבאה 

ומיועדים לפעילות; חלק מהם מושקעים באפיקי השקעה סולידיים ומייצרים 

הכנסות מימון לארגון. 

יעילות  |

רוב תקציב הארגון מופנה לפעילויות, ובשנת 2007 כמחצית מההוצאות על 

אלא  בארגון,  ישירות  מועסקים  שאינם  לעובדים  שכר  תשלום  היו  פעילות 

מוגדרים כקבלני משנה – בעיקר יועצי נגישות, אולם גם פרוייקטורים, מנהלת 

יחסי ציבור ועוד. ניכר גידול משמעותי בהוצאות על פעילות והן גדלו בכ-700 

אלף ₪ בכל אחת מהשנתיים האחרונות. 

 A+

הכנסות הארגון הן 

משני מקורות עיקריים: 

תרומות והכנסות 

מייעוץ נגישות. 

ההתנהלות הפיננסית 

היא זהירה... 

ההתחייבויות נמוכות 

ויכולת ההחזר שלהן 

טובה מאוד.
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עלויות המטה בארגון נמוכות יחסית, בין היתר משום שלא מועסק בארגון 

מנכ"ל בשכר. לאחרונה נשכרה מנהלת יחסי ציבור העוסקת בגיוס משאבים 

– תחום שהיה באחריות היו"ר עד עכשיו - ולכן הוצאות גיוס הכספים, ואיתן 

גם הוצאות ההנהלה והכלליות, צפויות להיות גבוהות יותר בשנה הקרובה.

החשיבה העסקית המאפיינת את הארגון ניכרת גם בהיבטים שונים של הניהול 

הפיננסי. כך, למשל, על מנת להבטיח את המשכיותם של שני פרויקטים 

שהארגון תופס כעיקריים – "לדעת מראש" ופרויקט התעסוקה – הוחלט על 

הקמת קרן ייעודית אליה יופנו העודפים המיועדים לפרויקטים אלה, על מנת 

להבטיח שאכן יגיעו ליעדם ולא ייבלעו בהוצאות השוטפות. בנוסף, התקציב 

מנוסח באופן שמרני עם הקטנה מכוונת של ההכנסות העתידיות, ובאמצע 

בעת  כי  גם  נראה  כה.  עד  ההוצאות  לפי  עדכון של התקציב  נערך  השנה 

יש התחשבות בהיבטים הפיננסיים  ההחלטה על הפעלת תכניות חדשות 

ולא רק בחשיבות הערכית של התכנית ותרומתה לקידום מטרות הארגון. 

חבר הוועד המנהל המכהן כגזבר הארגון מנהל יחד עם היו"ר מעקב שוטף 

דיווחים  הוועד  חברי  מקבלים  כך  ומתוקף  התקציב,  ביעדי  העמידה  אחר 

מפורטים ושוטפים בכל ישיבה.

הוצאות בשנת 2007 באלפי ₪ (הערכה)

33% ייעוץ נגישות  0

32% פרוייקטים שונים  0

11% שירותי מידע  0

9% "לדעת מראש"  0

E-learning 1%  0

14% הנהלה וכלליות  0

החשיבה העסקית 

המאפיינת את הארגון 

ניכרת גם בהיבטים 

שונים של הניהול 

הפיננסי... הוחלט על 

הקמת קרן ייעודית 

אליה יופנו עודפים 

המיועדים לפרויקטים 

מסויימים.
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הוגנות  |

העדפה  על  הארגון  הצהיר  למידות  שהוגשה  אתיקה  הצהרת  במסגרת 

מותאמים  הארגון  ומשרדי  מיוחדים,  וצרכים  מוגבלות  עם  אנשים  להעסקת 

ונורמות  הארגון  של  היסוד  ערכי  מפורטים  ובו  אתי  קוד  קיים  בארגון  לכך. 

גיוס הכספים,  לנושא  נפרדת  קיימת התייחסות  בקוד האתי  בו.  התנהגות 

פוליטי,  או  מפלגתי  מגוף  כסף  יקבל  לא  הארגון  כי  מוצהר  במסגרתה 

האתיות.  קביעותיו  או  מטרותיו  את  הולמים  שאינם  תנאים  תחת  או 

בעבר הועסקו בארגון קרובי משפחה של מחזיקי עניין; המקרים הוצגו בפני 

הוועד ואושרו על ידו. 

פתיחות   |

הפתיחות כלפי צוות מידות בתהליך הדירוג הייתה רבה, וכל הגורמים עמם 

"נגישות  של  השנתי  הדו"ח  ובמסמכים.  במידע  אותנו  שיתפו  במגע  באנו 

על  פרטים  מופיעים  ובו  הארגון  של  האינטרנט  באתר  מפורסם  ישראל" 

הדוח האחרון  למצב הכספי.  והתייחסות מתומצתת  העיקריים  הפרויקטים 

באתר הוא משנת 2005. כמו כן מצוין באתר כי ניתן לפנות לארגון ולקבל 

לעיון דוחות פעילות, דוחות כספיים ותכניות עבודה.

 A+
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מועילות

אינטרנטי  מידע  מאגר  היה הקמת  ישראל"  "נגישות  של  הראשון  הפרויקט 

– "לדעת מראש" – המספק לאנשים עם מוגבלות מידע על מידת הנגישות 

של מוסדות תרבות ופנאי, משרדי ממשלה, אירועים המוניים, קניונים, אתרים 

ציבוריים, פארקים, פינות פיקניק ועוד. שימוש במידע מאפשר לאנשים עם 

מאגר  לצד  מלעשותן.  נמנעו  כה  שעד  יומיומיות  פעילויות  לבצע  מוגבלות 

המידע, אתר האינטרנט מציע גם מידע בנושאים שונים הרלבנטיים לאנשים 

עם מוגבלות וכן פורומים להחלפת מידע ודעות. במאגר המידע ובאתר בכלל 

משתמשים כ-300,000 אנשים בשנה. 

נדבך עיקרי בפעילות העמותה הוא ייעוץ הנגישות, במסגרתו ניתנים שירותי 

ייעוץ לרשתות שיווק, בתי עסק, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. בכך מביא 

גופים  מוטביו.  ציבור  לרווחת  אלה,  באתרים  הנגישות  רמת  לשיפור  הארגון 

המעוניינים בכך, ואשר נמצא כי הם עומדים בקריטריונים, מקבלים את "אות 

נגישות ישראל", ובכך ניתן פומבי לרמת הנגישות הגבוהה שלהם. מאות בתי 

עסק ואתרים ציבוריים בארץ, אשר קודם לכן לא היו נגישים כלל עבור ציבור 

גדול של אנשים עם מוגבלות, הונגשו על ידי יועצי הנגישות ונושאים כיום את 

אות הנגישות. 

להלן כמה דוגמאות לאתרים ומוסדות שהונגשו בעקבות פעילות הארגון:

 112 הארץ;  ברחבי  עסק  בתי   140 נגישות  אות  קיבלו  ו-2008  ב-2007   0

מתוכם - סניפי בנקים.

"נגישות ישראל" היו שותפים בתכנון כספומט נגיש; כיום פזורים מעל 30   0

מכשירי כספומט נגישים ברחבי הארץ.

מוגבלות  עם  לאנשים  המותאם  בארץ  מסוגו  ראשון  קולנוע  אולם  נחנך   0

שמיעה.

חברת  ידי  על  בעולם  הראשון  הנגיש  הלקוחות  שירות  מוקד  הטמעת   0

מסחרית מובילה בישראל.

הארגון דחף להנגשת קלפיות למען אנשים עם מוגבלות במהלך בחירות   0

2003 ו-2006.

"נגישות ישראל" יזם הדרכת עובדים בתחנות דלק למתן שירות לאנשים   0

עם מוגבלות.

מידות חברתיות

שימוש במאגר המידע 

"לדעת מראש" מאפשר 

לאנשים עם מוגבלות 

לבצע פעילויות 

יומיומיות שעד כה נמנעו 

מלעשותן. 

4
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גם  פועל  ישראל"  "נגישות  הנגשה,  ידי  על  למוטביהם  ישיר  לסיוע  פרט 

באמצעים של שדולה וסינגור. הצוות המקצועי בארגון משתתף כיום בדיונים 

והרווחה של הכנסת, בה מנוסחות תקנות  לוועדת העבודה  ועדה  של תת 

הנגישות המצורפות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

בג"צ קיבל את עתירת "נגישות ישראל" נגד משרד התחבורה, הטוענת   0

כי הדרישה להציג פרטים אישיים על גבי תו הנכה מהווה פגיעה בצנעת 

האישיים  פרטיהם  להסתיר את  לנכים  דין המאפשר  ניתן פסק  הפרט. 

המופיעים התו.

בעבר הצליח הארגון להביא לקבלתה של החלטת ממשלה הקובעת כי   0

כל האירועים והטקסים הממלכתיים צריכים להיות נגישים לאנשים עם 

מוגבלות.

עיריית  נגד  מנהלית  עתירה  הגיש  ישראל"  "נגישות  המוניציפאלית,  ברמה 

תל אביב לאחר שהתקבלו תלונות רבות על גרירת רכבי נכים באופן שנגד 

את המדיניות של העירייה דאז. בהוראת שופט בית המשפט המחוזי בת"א 

הפסיקה העירייה את מדיניות האכיפה החדשה והחלו דיונים בהשתתפות 

האחרון  בדיון  ישראל".  "נגישות  ביניהם  הנכים,  ארגוני  ונציגי  העירייה  נציגי 

הסוגיות  כל  את  העירייה  תבחן  במהלכו  שנה  של  סטטוס-קוו  על  הוסכם 

שהעלו נציגי הנכים. 
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מובילות

שכל   - היום  עד  והיחיד   - הראשון  הישראלי  הארגון  הוא  ישראל"  "נגישות 

ייעודו הוא קידום הנגישות על כל סוגיה עבור אנשים עם כל סוגי המוגבלויות 

ישראל"  "נגישות  של  הראשוניות  ונפשיות.  קוגניטיביות  חושיות,  פיזיות,   –

מתבטאת גם בכל הקשור לידע המקצועי, שכן בארגון נוסדה ספרייה ראשונה 

מסוגה לספרות מקצועית בנושאי נגישות.

נכתבים  ובמסגרתה  ייחודית  היא  בארגון  שמתבצעת  המחקרית  הפעילות 

מדריכי נגישות בנושאים שונים (למשל - נגישות באצטדיונים, נגישות בבתי 

כנסת, תחנות אוטובוס נגישות, נגישות בתחבורה ציבורית ועוד). בקרוב יופק 

אוגדן הכולל אסופה של שרטוטים, איורים ופרטים ארכיטקטוניים מתחומי 

לעיון  זמין  המידע  בארץ.  בקרב משרדי האדריכלים  ויופץ  הנגישות השונים, 

אנשי המקצוע והציבור הרחב גם באתר האינטרנט.

"נגישות ישראל" הינו הגוף המקצועי היחיד שמספק את כלל שירותי הייעוץ 

מוקדים  נגישות  השירות,  נגישות  פיזית,  נגישות   – אחת  גג  קורת  תחת 

טלפוניים ונגישות באינטרנט. כמו כן, באתר האינטרנט של "נגישות ישראל" 

קיים מאגר מידע לגבי מקומות נגישים בישראל, שאין שני לו. 

נגישות ישראל מוכר בציבור בין היתר בזכות "אות נגישות ישראל" – תו תקן 

יוזמה מקורית של  הניתן לבתי עסק שמונגשים לאנשים עם מוגבלות; זוהי 

הארגון והתו ניתן כיום למאות בתי עסק בשנה. כמו כן, יובל וגנר זכה בשנת 

2006 בפרס קרן שוואב ליזמות חברתית – פרס המוענק ליזמים חברתיים 

בעולם. 

3

"נגישות ישראל" הוא 

הארגון הישראלי 

הראשון - והיחיד עד 

היום - שכל ייעודו הוא 

קידום הנגישות על כל 

סוגיה עבור אנשים עם 

כל סוגי המוגבלויות 

– פיזיות, חושיות, 

קוגניטיביות ונפשיות.



25
Midot © 2008

ף
קו

שי
ת

ניו
גו
אר

ת 
דו

מי
ת

תיו
בר

ח
ת 

דו
מי

ם
חי

פ
ס

נ
וג
יר

ד

ניתוח הסביבה  |

המדינה מטפלת ותומכת באנשים עם מוגבלות באמצעות מספר גורמים – 

משרדי ממשלה (בריאות, רווחה, בטחון, אוצר, תמ"ת), מערכת הבריאות (בתי 

והמוסד לביטוח לאומי. בנוסף לסיוע הפרטני, בתוך  וקופות חולים)  חולים 

משרד המשפטים פועלת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שהוקמה 

מכח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998. הנציבות פועלת 

מאז שנת 2000, ומטרתה להביא למימוש עקרונות היסוד של החוק, לקדם 

שוויון הזדמנויות ומניעת אפליה של אנשים עם מוגבלות, ולעודד השתלבותם 

והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה. בתחום התעסוקה, 

אליו ייכנס "נגישות ישראל" בקרוב במסגרת תכנית "הזדמנות שווה", פועל 

בתוך משרד התמ"ת "המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה", 

בשיתוף פעולה עם נציבות השוויון של משרד המשפטים. 

ארגונים במגזר השלישי

מוגבלות,  עם  אנשים  ולמען  של  ארגונים  מאות  כמה  כיום  פועלים  בארץ 

בתחומים שונים – בריאות, חינוך, רווחה, מתן מידע וייעוץ, הכשרה מקצועית 

ותעסוקה, תרבות, ספורט ופנאי. כמה עשרות מתוכם עוסקים בקידום זכויות 

של אנשים עם מוגבלות, ובאופן ספציפי יותר – בקידום הנגשה ונגישות. בין 

הגופים הבולטים ניתן למנות את הבאים:

בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות, הוקם ב-1992 על 

ידי האגודה לזכויות האזרח. הארגון פועל לשילובם של אנשים עם מוגבלות 

החינוך  במערכת  לשילוב  לנגישות,  הזכות  את  ומקדם  החיים  תחומי  בכל 

עבודה.  במקומות  ולשוויון  בקהילה  לדיור  הזכות  המיוחד,  והחינוך  הרגילה 

בדומה ל"נגישות ישראל", גם ארגון "בזכות" מקדם את הזכות לנגישות על 

כל גווניה.

מטה מאבק הנכים – נוסד ב-1999 ופועל למניעת אפליה של נכים במגזר 

הציבורי והפרטי בכל תחומי החיים, על מנת להוציא את ציבור הנכים בישראל 

ממעגל העוני והקיפוח. המטה התפרסם בזכות שהות ממושכת של נציגיו 

מול כנסת ישראל בחורף 2002, בדרישה למימוש זכויות הנכים. המטה פועל 

גם הוא לקידום חקיקה בנושאים הקשורים לנכים. 

מיוחדים. במסגרת שק"ל  צרכים  עם  לאנשים  שירותים קהילתיים   – שק"ל 

בנושא  הידע  ולקדם את  לנגישות" במטרה לפתח  "המרכז הישראלי  פועל 

עבור  ושירות  פיזית  סביבה  של  ההנגשה  תהליכי  לשיפור  ולתרום  נגישות 

אנשים עם מוגבלות. המרכז  מספק שירותים מקצועיים של ייעוץ והדרכה 

בנושאי נגישות. 

נספחים
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בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים. הוקם ב-1997 ומעניק שירותים שונים 

לכבדי שמיעה מבוגרים. בין היתר פועל "בקול" לקידום חקיקה בנושא זכויות 

כבדי שמיעה והנגשה.

בין  פועלת  התנועה  מוגבלות.  עם  אנשים  לזכויות  התנועה   – נכים עכשיו 

היתר למען הסרת מכשולי נגישות ויצירת מודעות לנושא הנגישות.

"נגיש לכל" – ארגון המקדם את הנגישות לאתרי תיירות ונופש בישראל, על 

מנת להביא לשילובם בחברה של אנשים עם מוגבלות.

"קהילה נגישה" – המחלקה לנכים ואוכלוסיות מיוחדות בחברה למתנ"סים 

יישובים בארץ. מטרת  נגישה" בכמה עשרות  "קהילה  מפעילה את תכנית 

פיזית,  נגישות   – והארצית  ברמה המקומית  הנגישות  להגביר את  התכנית 

חברתית, נגישות למידע וזכויות, נגישות השירות ועוד.

חלק מהארגונים שנמנו לעיל עוסקים גם בהשמה תעסוקתית לאנשים עם 

 / בית הגלגלים  דוגמת  נוספים  רבים  זה פועלים ארגונים  מוגבלות. בתחום 

אגודת ש"י, קרן – רשת מרכזי אבחון ושיקום מקצועי, תעסוקה בדרך אחרת 

של ארגון אקי"ם, צ'יימס (Chimes), אנוש ועוד.

מגמות, סיכונים, אתגרים  |

 

לפני עשר שנים נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח–1998 

זכותו  את  ולעגן  מוגבלות,  עם  אדם  של  וחירותו  כבודו  על  "להגן  במטרה 

מענה  לתת  וכן  החיים,  תחומי  בכל  בחברה  ופעילה  שוויונית  להשתתפות 

הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, 

בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו, לרבות קבלת החלטות הנוגעות 

פרק  לו  ונוסף  השוויון,  חוק  תוקן  ב-2005  והעדפותיו".  רצונו  פי  על  לחייו, 

מרכזי המחייב הנגשה של כל מקום שפתוח לציבור וכל שירות שניתן לציבור 

לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות. בשל העלות הגבוהה של הנגשת המקומות 

שנים,   6-12 פני  על  ייפרס  ההתאמות  ביצוע  כי  נקבע  הקיימים  הציבוריים 

בסופן יחול חיוב הנגישות על המגזר הפרטי והציבורי כאחד.

ההתקדמות בחקיקה ובתקינה טומנת בחובה גם סיכון – החוק יוצר פתח 

לתביעות נגד אתרים ושירותים שלא ימלאו אחר חובת ההנגשה. קיים חשש 

להצטייר  מוגבלות  עם  לאנשים  לגרום  שעלולה  יתר,  תביעות  של  מתופעה 

זכויות  של  מימושן  למען  שפועלים  כמי  ולא  ההנגשה,  את  שכופים  כמי 

לגיטימיות.  

גם בתחום התעסוקה קיימות הזדמנויות רבות עבור "נגישות ישראל". חוק 

השוויון מגדיר כללים של העדפה מתקנת וייצוג הולם בתעסוקה, התאמות שיש 

לבצע במקום העבודה ועוד. מעסיקים במגזר הפרטי אף זכאים להשתתפות 

המדינה במימון התקנת התאמות במקום העבודה. תקנות אלה יכולות לסייע 

לארגון לקדם את מטרותיו בסביבה העסקית, בה הוא מיטיב לפעול.
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מגמה חשובה נוספת בסביבה בה נמצא "נגישות ישראל" היא ההתקדמות 

הטכנולוגית. כיום קיימים פתרונות טכנולוגיים ומכניים מתקדמים הזמינים 

מתאפשר  כן  כמו  הנגישות.  של  שיפור  ומאפשרים  מוגבלות  עם  לאנשים 

שימוש נוח יותר באינטרנט להפצת המידע אודות נגישות למספר גדול יותר 

של מוטבים, וליצירת קהילה תומכת המסייעת בשילוב חברתי.
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תהליך האנליזה ב"נגישות ישראל"  |

2008. שלב  יוני-אוגוסט  בוצע בחודשים  ישראל"  ב"נגישות  תהליך האנליזה 

איסוף המידע ארך כחודש, במהלכו נאספו מסמכים שונים מהארגון - דוחות 

על  מידע  נאסף  כן  כמו  ועוד.  מענקים  בקשות  עבודה,  תכניות  פיננסיים, 

ושיחות עם  ואחרים. במקביל נערכו ראיונות  הארגון ממקורות אינטרנטיים 

גורמים שונים בארגון ומחוצה לו:

יובל וגנר – יו"ר הוועד המנהל ומנכ"ל בפועל ב"נגישות ישראל"  0

רני בנימיני – חבר הוועד המנהל  0

הדר מזור – מנהלת פרויקטים  0

מיכל רימון – יועצת משפטית  0

אורנה פדר – יועצת נגישות  0

שלומית דה-פריס – משנה למנכ"ל קרן אריסון  0

אביטל סנדלר-לף – סגנית מנהלת תחום נכויות ושיקום בג'וינט ישראל  0

כחלק מאיסוף המידע נערך יום פעילות מרוכז במשרדי הארגון, בו נכחו יו"ר 

הוועד, שלושה חברי ועד נוספים, חבר ועדת ביקורת, שבעה עובדים ושלושה 

מתנדבים.

כלי איסוף מידע נוסף עליו הסתמכנו הוא שאלון שהועבר בקרב העובדים, 

עליו ענו 12 עובדים.
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גודל:

סולם הגודל הוא שקלול של רכיבים לצורך הצגת המידע באופן בהיר לציבור. הסולם פותח על בסיס למידת וניתוח 

הנעשה בארגוני המגזר, מחקרים, דוחות והגדרות מקובלות (למעט המוכרות הציבורית).

הערותטווחים
שקלול מרכיבי המשנה.SMLXL היקפים

גודל
תקציב

במליוני ₪.0-1010-2525-5050-100

בשנים.15 ומעלה1-55-1010-15ותק

פריסה
גיאוגרפית

לא רלוונטי לארגוני סינגור.ארצירב מוקדיאזורימקומי
מתייחס לפעילות קצה בלבד.

משרות
ומתנדבים

מספר העובדים בתוספת משקל למעלה מ-0-23-1011-5050
להיקף המתנדבים.

מוכרות
ציבורית

שקלול הערכות הארגון והערכות מידות וכלי מדידה אינטרנטיים. 

מפתח הדירוגים

ארגון עם מידות ארגוניות

טובות מאוד

ארגון עם מידות ארגוניות

טובות

ארגון עם מידות ארגוניות

סבירות

ארגון עם מידות ארגוניות

נמוכות

ארגון עם מידות ארגוניות

חלשות ביותר

עדויות על השפעה חברתית

מצוינת

עדויות על השפעה חברתית

טובה מאוד

עדויות על השפעה חברתית

טובה

עדויות על השפעה חברתית

סבירה

עדויות על השפעה חברתית

מוגבלת

אין עדות להשפעה חברתית

A

B

C

D

F

מידות ארגוניות מידות חברתיות

= טווח עליון של הציון

= טווח תחתון של הציון

+

-

5

4

3

2

1

0

מדד מידות = סיכויי הצלחת הארגון לממש את ייעודו

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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מידות חברתיות
Social Virtues

מועילות
Effectiveness

תפוקות
ותוצאות

 Outputs &
Results

שביעות רצון 
Satisfaction

Component | רכיב

Cluster | אשכול

Virtue | מידה

Index | מדד

מובילות 
Leadership

מוניטין 
מקצועיים

 Professional
Reputation

מוניטין 
ציבוריים 

 Public
Reputation

ייחודיות 
Uniqueness

מדד מידות
Midot Index
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מידות ארגוניות
Organizational Virtues

אופק
Horizon

אנשים
People

מערכות
Systems

כספים
Finance

אתיקה 
Ethics

שאיפות 
Aspirations

תכנון 
ותכניות 

 Planning &
Plans

הערכה 
ומדידה

 Evaluation &
Measurement

ועד מנהל 
ומנהיגות 
ציבורית 

 Board & Lay
Leadership

עובדים 
Staff

מתנדבים 
Volunteers

מנכ"ל 
  Director

תפעול 
Operation

תשתיות 
Infrastructures

הסתגלות 
Adaptability

יציבות
Stability

יעילות 
Efficiency

שקיפות 
Transparency

הוגנות
Fairness

פתיחות
Openness



מידות ËbO� Midot  | חברה לתועלת הציבור מיסודם של מיטב בית השקעות וג'וינט ישראל

 www.midot.org.il | 03 6876744 :דרך ההגנה 34, תל אביב 67721 | טל': 5373363 03 | פקס

מידות

ארגון מידות שם לו למטרה להשפיע על התמקצעות ארגוני המגזר השלישי ולהשפיע על קבלת 

בישראל.  הפועלים  ומלכ"רים  עמותות  על  מקיפות  הערכות  באמצעות  תורמים  של  ההחלטות 

הדירוג מתייחס לתחומים מגוונים ומסייע למשקיעים חברתיים בנתינה מושכלת, תומך בבידול 

תמונה  הרחב  לציבור  ומציג  שלילי  ציבורי  ודימוי  משאבים  גיוס  של  התחרותי  בשוק  הארגונים 

מלאה על ארגונים שונים הפועלים בארץ.

גורמים  ובליווי  מהעולם  כלים  בהשראת  שפותח  חדשני  אנליזה  מודל  על  מבוסס  מידות  מדד 

מקצועיים מהמגזר החברתי והעסקי, ביניהם TACK אסטרטגיות צמיחה וחברת דירוג האשראי 

S&P מעלות. הדירוגים ותמצית ההערכות - שמבוצעים ללא תמורה ובהסכמת הארגון - מוצגים 

באתר מידות הפתוח לציבור ללא תשלום.

ארגון  הינה  ישראל  וג'וינט  השקעות  בית  מיטב  בין  ייחודית  כשותפות  שהוקמה  מידות 

מקצועי, בלתי-תלוי וללא מטרת-רווח המונחה על ידי מועצה ציבורית רחבה בה נציגים מהמגזר 

השלישי, מעולם העסקים ומהאקדמיה.

www.midot.org.il -מידע נוסף אודות מידות, תהליך האנליזה והעמותות המדורגות ניתן למצוא ב
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