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 אלווין ישראל שם הארגון:

 אודות:

אנשים עם  3,000-ללמעלה ממספקת שירותים  עמותת אלווין ישראל

מוגבלויות, מאמינה כי כל פרט בקהילה ראוי להיות חלק בלתי נפרד 

העל של -של החברה הסובבת אותו, ולא מורחק ומבודד ממנה. מטרת

כלל המסגרות והשירותים באלווין ישראל היא לספק ליחיד ולקבוצה 

כלים ותמיכה הנדרשים על מנת לשפר את מידת עצמאותם ותפקודם 

 .בתוך הקהילה

 מרגלית פילר איש קשר:

 02-6415448 טלפון:

 margalit@israelelwyn.org.il דוא"ל:

 אתר אינטרנט:
israelelwyn.org.il/he 

 הרצאה/דוכן מכירה/אירוח בארגון :תחומי פעילות

 מדוע כדאי:

אנשים בעלי מוגבלות בשוק אלווין ישראל מציעה הרצאות אודות השמת 

העבודה ודוכני מכירה של מוצרים עם ערך סביבתי/ חברתי. כמו כן ניתן 

 לתאם אירוח בארגון כולל סיור.

 

mailto:margalit@israelelwyn.org.il
mailto:margalit@israelelwyn.org.il
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 בזכות שם הארגון:

 אודות:

המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות,  -ארגון בזכות 

הינו עמותה הפועלת לקידום השוויון של אנשים עם מוגבלות 

פיסית, שכלית, חושית ונפשית, ולשילובם ולשיתופם בחברה 

 בכל תחומי החיים. 

 אורן גנור איש קשר:

 02-6521308 טלפון:

 oren@bizchut.org.il דוא"ל:

 www.bizchut.org.il  אתר אינטרנט:

 מצגת/ סדנא/הרצאה/סרט או הצגה/פעילות חוויתית :תחומי פעילות

מדוע 
 כדאי:

 

 

אנשים עם מוגבלויות. ארגון בזכות מציע מגוון פעילויות סביב נושא של 

הפעילויות כוללות הרצאות וסדנאות הניתנות על ידי אנשי מקצוע 

ואנשים עם מוגבלויות בלוויית סיפורים אישיים, "טיפים" לשיפור 

השירות, משחקי תפקידים, והקרנת סרטונים להמחשה; מצגת לצוות 

השתתפות במשחק  "מחפשים את  -היגוי / להנהלה ופעילות חווייתית 

טמון" הנבנה בהתאמה אישית ללקוחות ולמיקום. הפעילות תכלול המ

כתבי חידה בשפת סימנים, בכתב ברייל ובאמצעי הנגשה נוספים. 

 פרסים לזוכים!

mailto:oren@bizchut.org.il
mailto:oren@bizchut.org.il
http://www.bizchut.org.il/
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 בקול שם הארגון:

 אודות:

בקול, הארגון המייצג של האנשים כבדי השמיעה בישראל, 

פועל בפריסה ארצית  להעצמה, שוויון הזדמנויות ושילובם של 

האנשים כבדי השמיעה בישראל, בכל תחומי החיים, כך שכל 

איש ואישה כבדי שמיעה בישראל יוכלו למצות את כישוריהם, 

 בכל תחום, על פי נטיות ליבם.  

דנציגרורדית  איש קשר:  

 03-5257001 טלפון:

 vardit@bekol.org דוא"ל:

 www.bekol.org אתר אינטרנט:

 הרצאה :תחומי פעילות

מדוע 

 כדאי:

 

 

: מתן מידע ותמיכה והגברת מודעות הציבור לנושא, מידע ומודעות

ה בתעסוקה, בהשכלה, למען קידום שילובם של אנשים כבדי שמיע

ייצוג עניינם של כבדי השמיעה בפני רשויות ומוסדות   בחיי המשפחה,

הקניית כלים להתמודדות עם הירידה  התרבות והקהילה באמצעות:

בשמיעה,  קורסים, הדרכות, קבוצות תמיכה וקבוצות לעזרה עצמית, 

תחנות מידע ותמיכה, ניידת שמיעה ארצית, יעוצים אודיולוגיים קבוצתיים 

נגישות הולמת  רצי, תמיכה רגשית.ופרטניים, קו מידע ותמיכה א

לאנשים כבדי שמיעה הכרחית לשוויון זכויות והזדמנויות ולהשתלבות 

  בחברה.

 

 

 

file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/vardit@bekol.org
file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/www.bekol.org
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 בית הגלגלים שם הארגון:

 אודות:

עמותת בית הגלגלים פועלת למען שילוב הנכה בקהילה 

והפיכתו לחבר פעיל ותורם )כולל שילוב במעגל העבודה 

פעילות בסביבה תומכת תוך מתן והיצירה(. העמותה מאפשרת 

דגש על פיתוח היכולות החברתיות ועצמאותם של החניכים, כמו 

 גם על האפשרות לבלות וליהנות ככל חבר בן גילם שאינו נכה.

 אורלי טאג איש קשר:

 054-2880484 טלפון:

 orly@beitgalgalim.org.il דוא"ל:

 www.beitgalgalim.org.il אתר אינטרנט:

 פעילות חוויתית :פעילותתחומי 

מדוע 
 כדאי:

 

החוויה  -בית הגלגלים תומך ומלווה מיזם ייחודי פרי יוזמת בוגריו 

המתגלגלת. מטרת המיזם לשנות עמדות בציבור הישראלי לטובת 

 בעלי הנכויות על מנת להקל את השתלבותם בקהילה.

במסגרת הפעילות מוזמנים המשתתפים שאינם נכים לעולמם של 

הנכויות על ידי התנסות בפועל באתגרים יום יומיים בהם בעלי 

נתקלים הנכים ועל ידי סיפורם האישי. ההתנסות מבוצעת במתקנים 

מיוחדים המדמים מטלות בחיי היום יום כמו קניות בסופרמרקט, 

קבלת קהל בבנק, התניידות עם כיסא גלגלים, עבודה במחשב, 

. בסיפור האישי חושפים כספומט, קשירת נעליים, רכיסת רוכסן ועוד

הבוגרים את עולמם הפנימי האישי כאנשים כמו כולם ולא רק כנכים. 

המיזם החווייתי מרגש ומקרב את החווים אותו לעולם רחוק אבל 

 קרוב מאד ומשנה את תפיסת עולמם.

 

file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/orly@beitgalgalim.org.il
file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/orly@beitgalgalim.org.il
http://www.beitgalgalim.org.il/
http://www.beitgalgalim.org.il/
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 מסד נכויות-ג'וינט ישראל שם הארגון:

 אודות:

ישראל הוא הזרוע של ארגון הג'וינט העולמי בישראל. גו'ינט 

הארגון עוסק בקידום איכות החיים, שוויון הזדמנויות וצמצום 

פערים בחברה הישראלית ופועל בקרב אוכלוסיות ללא אבחנה 

 דתית, לאומית או פוליטית.

 עידו גרנות איש קשר:

 02-6557381 טלפון:

 idog@jdc.org.il דוא"ל:

 www2.jdc.org.il/node/262 אתר אינטרנט:

 :תחומי פעילות

 

 מדוע כדאי:

מצגת/ערכת הסברה/הרצאה/דוכן מכירה/סרט או הצגה/אחר: 

 שבע-מסעדה "אינקא" בבראירוח בבר 

 

הפרויקט "המרכזים לחיים עצמאיים לנכים" הינו רשת של שישה מרכזים 

-ברחבי הארץ המקדמים חיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות ברוח ה

Friending  התחברות( שמשמעו פעילות משותפת של אנשים עם וללא(

חווייתיות מוגבלות. במרכזים ניתן לקיים סדנאות, הרצאות ופעילויות 

המאפשרות לאנשים ללא מוגבלות לחוות מקרוב את החיים של אנשים 

עם מוגבלות ולראות שהחיים העצמאיים אפשריים בהחלט. אנו מציעים: 

-סדנאות בישול משותף; סדנאות לקידום אורח חיים בריא, אירוח בבר

מסעדה "אינקא" בבאר שבע, בו מוכשרים אנשים עם מוגבלות להפעיל 

 צאת לשוק החופשי כעובדים מן המניין.מסעדה ול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/idog@jdc.org.il
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 הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה שם הארגון:

שיתוף פעולה בין עולים ביחד, קו משווה ותבת ג'וינט כחלק  אודות:

 .מהחברות בפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה

 יעל סלבין איש קשר:

 054-5615605 טלפון:

 דוא"ל:
yaelslavin@gmail.com 

 www.diversityisrael.org.il אתר אינטרנט:

 סדנא :תחומי פעילות

מדוע 
 כדאי:

הכרות עם עולם הגיוון בסדנא בנושא גיוון בתעסוקה העוסקת 

ויתרונותיו, הכרות עם החברה הערבית, החרדים והעדה אתגריו 

האתיופית במפגש עם נציגי האוכלוסיות.  בסדנא נבנות תעודות 

הזהות של האוכלוסיות באוריינטציה תעסוקתית ומתבצעת למידת 

 עמיתים.

mailto:yaelslavin@gmail.com
mailto:yaelslavin@gmail.com
http://www.diversityisrael.org.il/
http://www.diversityisrael.org.il/
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 המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה שם הארגון:

 אודות:

 אנשים לשילוב סיוע תכניות מקדם והתעשייה הכלכלה משרד

 למעסיקים סיוע מציעות התכניות. העבודה בשוק מוגבלות עם

 במטרה, העובד של האישית היכולת במיצוי מתמקדות ובמקביל

 תוך, מוגבלות עם אנשים בקרב המועסקים מספר את להגדיל

 . העבודה ותנאי השכר, החיים רמת שיפור

 

 דפנה מאור איש קשר:

 02-6662584 טלפון:

 mateh.shiluv@economy.gov.il דוא"ל:

 אתר אינטרנט:
http://www.economy.gov.il/Employment/UniquePopulation/IntegratingP

eopleWithDisabilities/Pages/default.aspx 

 אחר: הדרכה/סיור מצגת/סדנא/הרצאה/ :תחומי פעילות

מדוע 
 כדאי:

 

 ובעולם בארץ המצטבר הידע בסיס המטה מספק את שירותיו תחת

, מעסיקים, נוספים ממשלה משרדי לבין המטה בין פעולה שיתוף ומתוך

 אנשי, מוגבלות עם אנשים של זכויותיהם בקידום העוסקים ארגונים

 .מוגבלות עם לאנשים שירותים המספקים וארגונים ואקדמיה מחקר

 

mailto:mateh.shiluv@economy.gov.il
mailto:mateh.shiluv@economy.gov.il
http://www.economy.gov.il/Employment/UniquePopulation/IntegratingPeopleWithDisabilities/Pages/default.aspx
http://www.economy.gov.il/Employment/UniquePopulation/IntegratingPeopleWithDisabilities/Pages/default.aspx
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 יחידת השמה בקהילה –יה"ב  שם הארגון:

 אודות:

לבריאות הציבור",  היא יחידה בתוך  העמותה "האגודה  -יה"ב

מסייעת לאנשים המתמודדים עם מוגבלויות להשתלב 

. היחידה 2000בתעסוקה במסגרת השוק החופשי מאז שנת 

פיזיות, חושיות,  -פועלת לשילוב אנשים עם מוגבלויות שונות

קוגנטיביות ונפשיות. אנו מעניקים שירות  של שיקום 

שרד תעסוקתי לאנשים  המוכרים כזכאים לכך על ידי מ

 הבריאות, משרד הביטחון  או משרד הרווחה.

 

 עפרה משיח איש קשר:

 ענת( ) 073-2101642 טלפון:

 Ofra71@gmail.com   דוא"ל:

 

 
 מדוע כדאי:

  אנו עושים אבחון והערכת יכולות לעובדים וכך

 מגדילים את סיכויי ההתאמה התעסוקתית. 

  כשההתאמה מוצלחת,  על פי רוב, העובדים מתמידים

 לאורך זמן בעבודתם.

  מחקרים שנעשו הוכיחו כי  גיוון תעסוקתי הינו בעל

ערך מוסף למקום העבודה  וכי מגוון ושונות בין 

אנשים תורמת ליצירתיות ולסובלנות בארגון.החופשי 

 כעובדים מן המניין.

mailto:Ofra71@gmail.com
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 כוונים שם הארגון:

 אודות:

עמותת כוונים שואפת ליצור מציאות שוויונית יותר, המאפשרת 

לצעירים עם צרכים מיוחדים לממש את מלא יכולותיהם ולתפקד 

 בעמדות עצמאיות ואקטיביות בחברה.

 סוזן ניירנס איש קשר:

 9111186 -04 טלפון:

 susan@kvn.org.il דוא"ל:

   www.kvn.org.il  אתר אינטרנט:

 :תחומי פעילות

מצגת/סדנא/הרצאה/דוכן מכירה/ פעילות חוויתית/אחר: אירוח 

 בארגון

 מדוע כדאי:

עמותת כיוונים מציעה פעילויות מגוונות ליצירת מפגשים עם צעירים 

הפעילויות, הרצאות על צעירים עם מוגבלויות, בעלי מוגבלויות. בין 

תהליך ההתבגרות, חשיבות היציאה מבית, משמעות השילוב בקהילה; 

סדנאות שפת סימנים עם צעירים חרשים, סדנת יצירה בחנות; אירוח 

בארגון הכולל ארוחת ערב עם קבוצה של צעירים בקומונה הראשונה 

משותפים, דוכן מכירה של  בעולם לצעירים עם מוגבלות, סיורי אופניים

 מוצרים ועוד.

mailto:susan@kvn.org.il
mailto:susan@kvn.org.il
http://www.kvn.org.il/
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 טבע נגיש לכולם -לטם שם הארגון:

 אודות:

בהעצמת אנשים עם צרכים מיוחדים ע"י עוסקת עמותת לטם 

 -פעילות חווייתית בחיק הטבע. לעמותה מספר תחומי פעילות

הדרכת טיולים מונגשים )פיזית ומטודית( בחיק הטבע, הדרכת 

חוגי טבע מונגשים וכן הדרכת סדנאות חקלאות קדומה בעמק 

נגיש "השלום. בנוסף, מפעילה העמותה מרכז מבקרים בשם 

בהנגשת תכנים ושירות לאנשים עם צרכים העוסק  "להכיר

מיוחדים, כשמטרתו לאפשר לגופים שונים, לחברות עסקיות 

ועוד... להכשיר את עובדיהם למתן שירות נגיש וראוי לאנשים 

 עם צרכים מיוחדים 

 קורן -ורד סבאג איש קשר:

 052-5553741 טלפון:

 lotem.vered@gmail.com דוא"ל:

 http://www.lotem.net אתר אינטרנט:

 :תחומי פעילות

מצגת/ הרצאה/סיור או פעילות חוץ/ פעילות חוויתית/אחר: 

נבנית בהתאם לצרכי הגוף הפונה ומשלבת בתוכה תוכנית היום 

 התנסותית, צפייה בסרטון קצר ועוד.-הרצאה, פעילות חוויתית

 מדוע כדאי:

 
חוק הנגישות מחייב כל גוף עסקי וציבורי לערוך לעובדיו יום השתלמות 

בשנה בנושא הנגשת השירות. עמותת לטם מציעה פעילות המשלבת 

חווייתית.הפעילות נעשית תוך התאמה לצרכי עיסוק יחד עם התנסות 

הגוף הפונה ותוך חשיבה על דגשים המותאמים לתכנים בהם עוסקים 

העובדים. יום הפעילות ב"נגיש להכיר" יאפשר לכם להוציא את 

עובדיכם ליום מרענן ומגבש המשלב בתוכו למידה חשובה ויישום חוק 

דתכם ולקיים שם הנגישות. בנוסף, באפשרותינו להגיע אל מקום עבו

 .פעילות דומה

mailto:lotem.vered@gmail.com
mailto:lotem.vered@gmail.com
http://www.lotem.net/
http://www.lotem.net/
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 המרכז לעיוור בישראל שם הארגון:

 אודות:

המרכז לעיוור בישראל הינו ארגון הגג של כל ארגוני העיוורים   

בעלי תעודות העיוור מטעם  24,000בישראל והגוף המסנגר על 

 משרד הרווחה.

 מירב גילי הירש   איש קשר:

 03-7915537  טלפון:

   orit@ibcu.org.il דוא"ל:

 /http://www.ibcu.org.il אתר אינטרנט:

 סדנא/הרצאה/דוכן מכירה/סיור או פעילות חוץ/פעילות חוויתית :תחומי פעילות

 מדוע כדאי:

 

 לכל מותאמות פעילויות המרכז לעיוור בישראל מציע מגוון

לצורך המבוקש.  במסגרת הבליינד דיי  ובהתאם מראש בתאום ארגון

ארוע המודעות השנתי שמפיק המרכז כל שנה בחודש יוני ומשותף לכל 

(, מציע המרכז ארגונים 30-משתתפים מעל לארגוני העיוורים בישראל )

הרצאות, סדנאות, דוכני  ר של כל ארגון לרבותמגוון פעילויות מבית היוצ

מכירה, פעילויות חוץ ופנים לרבות הפעלות חושיות וחווייתיות )דוגמת 

 וכו'( חלק מהפעילויות   סדנאות עם מורות שיקום, כלבי נחייה, מעסים

 בהתאם לסוג הפעילות.   בתשלום וחלקן בהתנדבות נערכות

 לעיוורים מרכז ישראלי לכלבי נחיה שם הארגון:

 אודות:
ייעודו של המרכז הישראלי לכלבי נחיה לשפר את איכות החיים 

של העיוורים בישראל על ידי הענקת ניידות בטוחה, עצמאות 

 ובטחון עצמי באמצעות הסיוע הנאמן של כלבי נחייה.

 מור-אפרת גל איש קשר:

 08-9408213 טלפון:

   efrat@igdcb.org דוא"ל:

  www.he.israelguidedog.org אתר אינטרנט:

 סיור או פעילות חוץ/אחר: השכרת אולם לימי עיון וארועים :תחומי פעילות

 מדוע כדאי:
סיורים מודרכים במקום על מנת  המרכז הישראלי לכלבי נחייה עורך

להגביר את המודעות לארגון, לכלבי הנחייה ולעולם העיוורון. בנוסף, 

  .אנחנו ערוכים לארח אצלנו חברות וארגונים לקיום של ימי עיון וסדנאות

mailto:orit@ibcu.org.il
http://www.ibcu.org.il/
http://www.ibcu.org.il/
mailto:%20efrat@igdcb.org
http://www.he.israelguidedog.org/
http://www.he.israelguidedog.org/
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 נא לגעת שם הארגון:

 אודות:

מרכז "נא לגעת" הינו מקום מפגש בין אנשים חרשים, עיוורים 

עיוורים לבין הקהל הרחב, בו מתקיים דיאלוג שוויוני על -וחרשים

אומנותי ותרבותי  באמצעות תיאטרון "נא לגעת",  –בסיס חוויתי 

בית הקפה "קפיש", מסעדת "בלקאאוט", סדנאות ותוכניות 

 הדרכה.

 רונית בן בסט איש קשר:

 03-6330995 טלפון:

 sales@nalagaat.org.il דוא"ל:

 http://www.nalagaat.org.il  אתר אינטרנט:

 :תחומי פעילות

סדנא/הרצאה/דוכן מכירה/סיור או פעילות חוץ/סרט או 

 קפישהצגה/אחר: ארוחה במסעדת בלקאאוט או בבית קפה 

 מדוע כדאי:

מרכז נע לגעת מציע פעילויות חווייתיות המפעילות את החושים וכוללות 

סדנאות )פיסול בחשכה, סימנים, טעימות(; סדנאות מנהלים העוסקת 

ב"ניהול בעלטה"; צפייה בהצגה; אירוח בבית קפה "קפיש" בו עובדים 

מילולית מלצרים חרשים המזמינים את האורחים לתקשר בדרך בלתי 

ואירוח במסעדת בלקאאוט בה עובדים מלצים עיוורים והאכילה היא 

 בחושך מוחלט.

mailto:sales@nalagaat.org.il
mailto:sales@nalagaat.org.il
http://www.nalagaat.org.il/
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 אקים ישראל שם הארגון:

 אודות:

 

שיפור איכות חייהם , קידום זכויותיהםלאקים ישראל פועלת 

אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל,  34,500 -ורווחתם של כ

וקהילתי, בקידום חינוך  בכל תחומי החיים: בסנגור משפטי

והסברה, בהפעלת מערכי דיור בקהילה, בשילוב האנשים 

בתעסוקה בשוק החופשי, בגיוס לצה"ל ולשירות לאומי, בקידום 

פעילויות תרבות, אמנות, פנאי וספורט ועוד. מערך הסיוע 

והתמיכה של אקים נעשה ע"י עובדים ומתנדבים, במטה אקים 

ישובים ברחבי  77 -ת הפרוסים בסניפים ומוקדי פעילו 60 -וב

 הארץ ובכלל המגזרים.

 שרון עמר איש קשר:

 03-7662218 טלפון:

 Sharon@akim.org.il דוא"ל:

 /http://www.akim.org.il אינטרנט:אתר 

 :תחומי פעילות

מצגת/ערכת הסברה/סדנא/הרצאה/דוכן מכירה/סיור או פעילות 

 חוץ/יריד מתנדבים/סרט או הצגה/פעילות חוויתית

מדוע 
 כדאי:

 

להיכרות, אקים ישראל מציעה מגוון פעילויות חווייתיות אשר מובילות 

להבנה, לסיוע, להתנדבות ולשיתוף פעולה עם האנשים עם מוגבלות 

שכלית. בין הפעילויות צפייה בהצגת "הדירה" שכל שחקניה הם אנשים 

עם מוגבלות שכלית; יריד מכירה של מוצרים שנעשו על ידי אנשים עם 

מוגבלויות; פעילות ספורט משותפת יחד עם אנשים עם מוגבלויות, 

 נדבות, הרצאות ועוד.פעילות הת

 

 

file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/Sharon@akim.org.il
file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/Sharon@akim.org.il
http://www.akim.org.il/
http://www.akim.org.il/
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 נגישות ישראל שם הארגון:

 אודות:

עמותה לקידום הנגישות בישראל במטרה לאפשר לאנשים עם 

מוגבלות ובני משפחותיהם להשתלב בחברה, בשוויון, בזכות, 

 בכבוד ועצמאות מרבית.

 יובל וגנר איש קשר:

 09-7411463,  09-7451126 טלפון:

 דוא"ל:
yuval@aisrael.org 

 אתר אינטרנט:
www.aisrael.org  

 תחומי פעילות:

סרט או הצגה/אחר: ארוחת  ערכת הסברה/סדנא/הרצאה/

 חושים ונגישות

 מדוע כדאי:

עמותת נגישות ישראל מציעה מגוון פעילויות מותאמות לכל ארגון 

וארגון בתאום מראש ובהתאם לצרכים. בין הפעילויות המוצעות: 

הרצאה, סדנא, דוכן הסברה, ערכות הסברה )חומרים, סרטונים 

סיורים, אירוח בארגון, פעילויות ופעילויות(, מצגת לצוות היגוי/להנהלה, 

חווייתית, פעילות התנדבותית, סרט + שיחה עם יוצר/נציג ארגון ועוד. 

חלק מהפעילויות נערכות בהתנדבות וחלקן בתשלום, בהתאם לסוג 

 -הפעילות.  קורס ייעודי להכשרת ממונה תעסוקת עובדים עם מוגבלות

מענה לכלל  הקורס מועבר על ידי מנחים מובילים בתחום ונותן

ההיבטים התיאורטיים והמעשיים הנדרשים מהממונה על מנת לבצע 

עבודתו במקצועיות וביעילות אנו מזמינים אתכם לשלוח נציג מארגונכם 

לקחת חלק בקורס על מנת לסייע לכם לממש את תהליך שילובם של 

שעות כל  7מפגשים,  3עובדים עם מוגבלות בארגונכם , היקף הקורס: 

 מפגש.

mailto:yuval@aisrael.org
mailto:yuval@aisrael.org
file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/www.aisrael.org
file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/www.aisrael.org
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 קווים ומחשבות שם הארגון:

 אודות:

 

(, הוקמה בכדי ADHDהעמותה הישראלית להפרעות קשב )

לשמש כתובת אחראית, אמינה ועדכנית בנושא, כמו כן שמה 

לה למטרה לדאוג לזכויותיהם של מי שחיים עם הפרעה זו על 

 .ידי פעילות חקיקה ומחקר מקיף בנושא

 

 איש קשר:

 איריס שני 
 

 טלפון:
52-83619510 

 דוא"ל:
shaniris10@gmail.com 

 אתר אינטרנט:
 www.keshev.org  

 ערכת הסברה/הרצאה/דוכן מכירה/סרט או הצגה תחומי פעילות:

 מדוע כדאי:
וסרט בהקרנה מיוחדת, ים ומחשבות מציעה הרצאות וקו עמותת

כן ניתן לקיים  להפרעות קשב והתמודדות עמן. כמו להגברת המודעות

 דוכן מכירה שהכנסותיו הן תרומה לעמותה.

 שכולו טוב שם הארגון:

 אודות:
עמותת "שכולו טוב" פועלת במטרה לשלב אנשים המתמודדים 

רת הזדמנות שווה בתחומי יעם נכות נפשית בקהילה, על ידי יצ

 התעסוקה והפנאי.

 הגר אלוש איש קשר:

 050-2090223 טלפון:

 tov.org.il-hagar@s דוא"ל:

 s-tov.org.il אתר אינטרנט:

 מצגת/ערכת הסברה/דוכן מכירה תחומי פעילות:

 מדוע כדאי:
מציעה העברת מצגת לצוות היגוי/הנהלה הכוללת הסבר על  העמותה

פעילות הקבוצה ועל האופן בו ניתן ליצור עמנו שיתופי פעולה לקידום 

 .לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשיתיצירת הזדמנות חברתית שווה, 

mailto:shaniris10@gmail.com
mailto:shaniris10@gmail.com
http://www.keshev.org/
mailto:hagar@s-tov.org.il
mailto:hagar@s-tov.org.il
file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/s-tov.org.il
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 אשנב שם הארגון:

 אודות:

 
מזה עשר שנים חברת אשנב שותפה במגוון פרויקטים לבניית 

מודלים והטמעתם בתחום פיתוח וניהול קריירה לאנשים עם 

לחברת אשנב מומחיות בפיתוח שירותים  .חסמי תעסוקה

פיתוח קריירה עבור אנשים עם  העוסקים בהכוונה והתאמה של 

חסמי תעסוקה ו/או עם מוגבלות. צוות אשנב מגוון ומורכב 

ם, מאנשי מקצוע מתחום הריפוי בעיסוק, חינוך לקריירה, שיקו

אנו ערוכים  .פסיכולוגיה עבודה סוציאלית ומורשי נגישות שירות

לתת שירות למעסיקים, ארגונים נותני שירות ואנשים שזקוקים 

 להכוונה ועזרה בהשמה בעבודה.

 03-7444941 טלפון:

 ltd.co.il-info@eshnav דוא"ל:

 ltd.co.il/-http://www.eshnav אתר אינטרנט:

 סדנא/הרצאה תחומי פעילות:

מדוע 
 כדאי:

להגברת המסוגלות התעסוקתית שיבטיחו השתלבות  הפועלות תכניות

קלה יותר בעולם התעסוקה, התמדה בעבודה ויציבות תעסוקתית 

העבודה במטרה לייצר  לאורך זמן פיתוח אופק התפתחותי במקום

 מוביליות חברתית.

mailto:info@eshnav-ltd.co.il
mailto:info@eshnav-ltd.co.il
http://www.eshnav-ltd.co.il/
http://www.eshnav-ltd.co.il/
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 בית איזי שפירא שם הארגון:

 אודות:

 
"נתיב נגיש לתעסוקה" הינו מסלול הכשרות חדשני במכון 

טראמפ שבבית איזי שפירא, המיועד להכשיר אנשים עם 

מוגבלות לעולם העבודה בישראל ולשלבם בתחומי עיסוק 

במסגרת התכנית  .ויכולותיהם הייחודיותההולמים את כישוריהם 

תפתח הכשרה לתעסוקה בתחום המידענות העסקית המותאמת  

 לאנשים בתפקוד גבוה בספקטרום האוטיסטי.

 גב' רסיאלה דרור איש קשר:

 09-7701219 טלפון:

 דוא"ל:

 

info@beitissie.org.il 

 http://www.beitissie.org.il אינטרנט:אתר 

 סדנא תחומי פעילות:

מדוע 
 כדאי:

  

מטרות התכנית: להכשיר את המשתלמים בתחום המידענות העסקית, 

לפתוח למשתלמים צוהר להשתלבות בעולם העבודה, לאפשר 

הייחודיות, להעשיר את ארגז למשתלמים התבוננות ומיקוד היכולות 

המיומנויות הבינאישיות של המשתלמים, להכין את המשתלמים 

 .לאתגרים המאפיינים את עולם העבודה

מפגשי  21 -רנה בשעות אקדמיות שתועב 120התכנית בהיקף של 

 לטקס הסיום יוזמנו מעסיקים פוטנציאליים.,ש"א 6למידה בני 

mailto:info@beitissie.org.il
mailto:info@beitissie.org.il
http://www.beitissie.org.il/
http://www.beitissie.org.il/
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טנדם / המרכז הישראלי לכלבי מועדון אופני  שם הארגון:
 נחייה

 אודות:

עיוורים בוגרי המרכז, שכל אחד  15רוכבים, ובהם  50קבוצה של 

מהם הוא חלק מצמד הטנדם. הרבה רוכבים בודדים מצטרפים 

 וגם אורחים מוזמנים! -אלינו להרפתקה השבועית 

 הילה וקנין איש קשר:

 08-9408213 טלפון:

 hilonet@walla.co.il דוא"ל:

 אתר אינטרנט:

http://www.he.israelguidedog.org/%D7%90%D7%95%D7%A

%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%9D-4%D7%A0%D7%99/ 

 סדנא תחומי פעילות:

מדוע 
 כדאי:

  

מה מביא גברים ונשים מהיישוב לגרוב גרבונים, לחבוש מגני ברכיים 

ולדווש בכל סוף שבוע? התשובה היא הרצון להגברת המודעות לבעיות 

ראייה )בייחוד אלה שנעזרים בכלבי נחיה( וחשיפתן. הרוכבים של לקויי 

העיוורים והשותפים שלהם יוצאים כמעט בכל סוף שבוע לרכוב באזורים 

ק"מ ומשתנה בקושי.  60-25שונים בארץ. הרכיבה הממוצעת נמשכת 

מסלולי הטיולים הם לעתים בשבילים, לעתים בכבישים ולפעמים גם 

ה לחשיפה ציבורית. הקבוצה חוגגת שלוש בעיר, שבה הפוטנציאל הגבו

 .שנים של פעילות

mailto:hilonet@walla.co.il
mailto:hilonet@walla.co.il
http://www.he.israelguidedog.org/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%9D/
http://www.he.israelguidedog.org/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%9D/
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 תוכנית קהילה נגישה -החברה למתנ"סים שם הארגון:

 אודות:

 
תוכנית קהילה נגישה שהחלה דרכה לפני למעלה מעשור 

פועלת כיום בלמעלה מחמישים יישובים. התוכנית כוללת שני 

עם מגבלה,  אפיקי פעולה עיקריים: קידום הנגשה לאנשים

ופעילות הסברה לקהלי יעד מגוונים. עקרון מרכזי בקהילה 

נגישה הוא כי כל שלבי הפעילות נעשים במשותף ע"י אנשי 

 מקצוע מהממסד ותושבים עם מוגבלויות שונות.

 

 ענת משה איש קשר:

 0528633333 טלפון:

 סדנא/הרצאה תחומי פעילות:

מדוע 
 כדאי:

  

הסדנאות וההרצאות מועברות בכל הארץ על ידי אנשים המתמודדים 

עם מוגבלויות שונות שעברו הכשרה מיוחדת לכך. אנו מתאימים את 

הפעילות לצרכים הספציפיים של קהל היעד ושל הארגון איתו אנו 

פועלים.הפעילות המוצעת מספקת הזדמנות להכיר ולהתחבר לאנשים 

 עם מגבלה, לחוות את עולמם. 
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  UA - User Accessibility שם הארגון:

 אודות:

 אנחנו מציעים מומחיות מלאה בתחום הנגישות באינטרנט. 

פיתחנו רכיב נגישות המעניק לגולש יכולת התאמה אישית של 

, AAהממשק לצרכים שלו. מותאם לתקנות הנגישות ברמה 

בחוק "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות". בראייה שנקבעו 

שלנו הנגישות באינטרנט, צריכה גם להיות נגישה כשירות. 

ידינו מציע קשת אפשרויות המתאימה -לכן הפתרון המוצע על

והן לחברות גדולות הנדרשות לתמיכה שוטפת  SMBהן ל

 בשמירה על נגישות האתר.

 טוביה שיינפלד, מנכ"ל איש קשר:

 073-7433331 טלפון:

 info@user-a.co.il דוא"ל:

 http://www.user-a.co.il   אתר אינטרנט:

 מדוע כדאי:

 

הרכיב מציע פתרון פשוט וקל: אינו מתערב בקוד של האתר. 

הוא מתלבש באופן חיצוני ומאפשר הנגשה מלאה. מכל 

מציע תפריט מקוצר בקליק ימני,  Andi UAנקודה באתר 

שמעניק את הפונקציות המרכזיות, כך שבכל רגע נתון, ניתן 

 לבצע קוסטמיזציה של חווית הגלישה.

 

מאפשר לכם תחזוק של האתר בעת עדכון תכנים ולאורך זמן, 

תוך קבלת עדכונים לגרסאות מתקדמות ובחינה תקופתית של 

 הנדרש בתקנות. האתר, שהוא אכן שומר על צביון הנגישות
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 קשר שם הארגון:

 אודות:

ארגון קשר מהווה חלק ממפת הארגונים החברתיים הפועלים 

בתחום הנכויות בישראל, ופועל בזירה ייחודית וחיונית 

המשפחה המיוחדת. אנו פועלים ללא לאות להובלת  ביותר:

לשינוי חברתי, אשר יביא לקידום מעמדם של ההורים המיוחדים 

ולהכרה הלכה למעשה, במרכזיות המשפחה עבור ילדים עם 

צרכים מיוחדים וכי ההורים הם המשאב המשמעותי ביותר 

 לטיפול ולקידום ילדם.

 תמי קריספין איש קשר:

 tami@mrkesher.org.il דוא"ל:

  http://www.horimbekesher.co.il אתר אינטרנט:

 סדנא/הרצאה תחומי פעילות:

מדוע 
 כדאי:

  

 הארגון מקיים כנסים וימי עיון, הרצאות  וחוגים בנושאים רבים ומגוונים.

 

mailto:tami@mrkesher.org.il
mailto:tami@mrkesher.org.il
http://www.horimbekesher.co.il/
http://www.horimbekesher.co.il/
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 קרן לייבוביץ -מרצה שם הארגון:

 אודות:

הנכים, זוכת המדליות באולימפיאדת שחיינית מובילה מקבוצת 

הנכים האחרונה ובאליפות העולם. סיפורה של מדליסטית. קרן  

 נותנת הרצאות לקהל רחב ומגוון מזה שנים רבות.

 5492474-03 טלפון:

   info@martzim.co.il דוא"ל:

 www.martzim.co.il אתר אינטרנט:

 הרצאה תחומי פעילות:

תיאור 
 ההרצאה:

סיפורה של מדליסטית לוחמת ללא חת וספורטאית  -"מצוינות אישית" 

אנלוגיה בין מצוינות בספורט לעבודה וחיי היום יום. בהרצאתה למופת. 

מעבירה מסר ברור של נחישות ומנהיגות, הדרך למצוינות, הישגיות, 

  מוטיבציה, עבודה תחת לחץ התמודדות עם משברים כנגד כל הסיכויים.

 דרור כהן -מרצה שם הארגון:

 אודות:

בבית ספר לטיסה דרור שירת כטייס קרב בחיל האויר והדריך 

בחצרים. תוך כדי השירות נפצע בתאונת דרכים שהשאירה אותו 

משותק מהמתניים ומטה ומרותק לכסא גלגלים. מאז נחשב 

לאחד הספורטאים המובילים בישראל בספורט אתגרי לנכים. 

זכה באליפות הארץ בשייט נכים, באליפות העולם, ייצג את 

ימפיאדות ישראל בענף שייט מפרשיות בארבעת האול

האחרונות, הרים את הדגל ושר את ההמנון בזכייה 

 .2004באולימפיאדת אתונה 

 0522-469717 טלפון:

 הרצאה :תחומי פעילות

תיאור 
 ההרצאה:

סיפורו האישי דרך התחנות השונות בחיו, מדגיש את השאיפה למצוינות 

 –נושאים נוספים עליהם הוא מספר ”. המעז מנצח“ומעביר את המסר 

מנהיגות ועבודת צוות, היכולת לקבל החלטות, מוטיבציה ניהול וחזון 

 במצבי שינוי ומשבר.

 

mailto:info@martzim.co.il
file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/www.martzim.co.il
file:///C:/Users/asaf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NUJO5V9Q/www.martzim.co.il
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 מורן סמואל -מרצה שם הארגון:

 אודות:

איבדה באופן פתאומי את  24הספורטאית מורן סמואל, שבגיל 

היכולת ללכת, לא נותנת לדבר לעצור אותה. אחרי שזכתה 

בחתירה פאראלימפיית, לאחרונה במקום השני באליפות העולם 

כעת היא מציבה את היעד הבא: אליפות עולם בריו ותינוק על 

 הברכיים.

 moran.sam.5@gmail.com דוא"ל:

 הרצאה תחומי פעילות:

 תיאור ההרצאה:

סיפורה של מורן סמואל הוא סיפור נדיר ומרגש, מההרצאה 

להסתכל קדימה  -מחוזקים ונרגשים עד דמעות. המסריםתצאו 

לא ניסית הפסדת ניסית יש  -ולא אחורה, לחשוב חיובי, לנסות

 .סיכוי לנצח, במקום לחשוב על הבעיה לחשוב על הפיתרון

 

 

 פסקל ברקוביץ -מרצה שם הארגון:

 אודות:

פסקל היא ספורטאית אולימפית המתכוננת לאולימפיאדת ריו 

אם לשתי בנות, מרצה וסופרת הכובשת בכל פעם (, 2016)

מחדש את הקהל שלה ומעבירה אותו בין צחוק לדמעות, 

 מעצימה ומדגימה שאין דבר העומד בפני הרצון.

 077-6001110 טלפון:

 pascaleberco@gmail.com דוא"ל:

 http://www.pascale.org.il אתר אינטרנט:

 הרצאה תחומי פעילות:

תיאור 
 ההרצאה:

פסקל ברקוביץ  מביאה את סיפור התמודדותה הלא יאמן מאז הרגע בו 

פסקל סוחפת את קהל  .איבדה את שתי רגליה בתאונת רכבת קשה

שומעיה ומעניקה לו כלים לשינוי, לפיתוח חשיבה חיובית ואופטימית 

התפתחות אישית תוך הגעה להבנה כי כל חיסרון ניתן להפוך ליתרון, 

 .ומתוך אמונה אמיתית שלה שאין דבר העומד בפני הרצון

mailto:moran.sam.5@gmail.com
mailto:moran.sam.5@gmail.com
mailto:pascaleberco@gmail.com
mailto:pascaleberco@gmail.com
http://www.pascale.org.il/
http://www.pascale.org.il/
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 דנה דיאמנט -מרצה שם הארגון:

 אודות:

"בתפקוד גבוה", שהוקרן לראשונה תסריטאית ובמאית הסרט 

", וכן כותבת הטור "על הספקטרום" 2014בפסטיבל "דוקאביב 

במגזין האינטרנטי "המקום הכי חם בגיהינום". נוסף על היותה 

יוצרת מוערכת, דיאמנט היא אימא לילדה שאובחנה על הרצף 

האוטיסטי, ובעקבות האבחנה של בתה הגיעה להבנה כי גם 

 לאוכלוסייה זו.היא עצמה שייכת 

   danakama13@gmail.com דוא"ל:

 makom.co.il-http://www.ha אתר אינטרנט:

 הרצאה :תחומי פעילות

תיאור 
 ההרצאה:

לספר  מבקשת דנהדורי כנכס טיפולי", ובה -רב "יציאה מהארון: אוטיזם

את סיפור ההורים, האחים ובני המשפחה האחרים, המתמודדים עם 

 , טיפול בחסם זה משנה את חיי הסובבים.הגילוי העצמי כאוטיסטים

 נטע גנור -מרצה שם הארגון:

 אודות:

כתוצאה מדלקת חריפה בעמוד השידרה  15יום אחד בגיל 

הקושי סיימה הפכה למשותקת בכל גופה חוץ מפיה. למרות 

בגרויות, עשתה תואר ראשון ושני , עובדת בחברת הייטק ואמא. 

נטע למדה לצייר בעזרת פיה בלבד ציורים מדהימים, סיפורה 

 מעורר השראה ומרגש.

 http://www.nettaganor.com אתר אינטרנט:

 הרצאה :תחומי פעילות

תיאור 
 ההרצאה:

 נטע מספרת את סיפור חייה ומדגימה כיצד מציירת בעזרת פיה.         

mailto:danakama13@gmail.com
http://www.ha-makom.co.il/
http://www.ha-makom.co.il/
http://www.nettaganor.com/
http://www.nettaganor.com/
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 דני גרמייז -מרצה שם הארגון:

 אודות:

  

 לספרות החוג בוגר. תוכן ועורך כותב, בלוגר, גפיים בארבע נכה

 מנהל כיום .יוצרת כתיבה במסלול אביב תל באוניברסיטת

 פורטל ביניהם, מוגבלות עם לאנשים אינטרנט אתרי מספר

 .דווקא LOVE וההיכרויות הפנאי ואתר" נגישה עבודה" הדרושים

 דיון קבוצת –" ת/וסקסי נכה אני הפייסבוק קבוצת את מנהל

 .גוף ודימוי מיניות, מוגבלות בנושאי ותכנים רעיונות לשיתוף

 dani2go@gmail.com דוא"ל:

 https://about.me/danigarmise אתר אינטרנט:

 הרצאה :תחומי פעילות

תיאור 
 ההרצאה:

 להיות יכול נכה האם? לא ומה" יפה"ה", נכון"ה הגוף נחשב מה? סקסי זה מה

 מדובר-הלא והקשר מיניות, מוגבלות על מחשבה מעוררת הרצאה ? סקסי גם

 כולל, חברתי ודימוי עצמי דימוי, גוף דימוי על וחשופה כנה שיחה. ביניהם

 .נבחרים וסרטים תמונות הצגת

 

mailto:dani2go@gmail.com
mailto:dani2go@gmail.com
https://about.me/danigarmise
https://about.me/danigarmise
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 סמי סירואה -מרצה שם הארגון:

 אודות:

סמי סירואה מבכירי המתורגמנים לשפת סימנים בארץ ומוותיקי 

וסיפורים המתורגמנים בבועת הטלוויזיה. בהרצאה משולבות חוויות 

חרשים,  5נפשות ומתוכם  7כאדם שומע שגדל במשפחה בת  ואישיים של

 .  4ומי שמשמש כגשר בין עולם השומעים ועולם החרשים כבר מגיל 

 

 077-5007679 טלפון:

 hasimanim.co.il-info@kol דוא"ל:

 /hasimanim.co.il-http://www.kol אתר אינטרנט:

 הרצאה תחומי פעילות:

 תיאור ההרצאה:

 

"האחר הוא אני",  להרצאה תועלות נוספות: יצירת פתיחות לשונה 

לא רק לאנשים עם מוגבלות אלא גם בין אדם לחברו. שיפור -מאיתנו

 ושינויי תפיסה לגבי חרשים ובעלי מוגבלויות.תקשורת בין אישית וגיבוש 

 

 

 עידו גרנות -מרצה שם הארגון:

 אודות:

  

עידו גרנות, אדם כבד שמיעה מילדות, בוגר ביה"ס לקולנוע ולשעבר 
 ארגון כבדי שמיעה. –מנכ"ל עמותת בקול 

 

 050-7591448 טלפון:

 granot@hotmail.com דוא"ל:

 תיאור ההרצאה:

דמות האדם החירש בקולנוע העולמי: הרצאה וצפייה בקטעי סרטים                               

מהקולנוע העולמי וביניהם: "ילדים חורגים לאלוהים", "לשבור את 

 השתיקה", "משפחת בלייה" ועוד

 

 

     

mailto:info@kol-hasimanim.co.il
mailto:info@kol-hasimanim.co.il
http://www.kol-hasimanim.co.il/
mailto:granot@hotmail.com
mailto:granot@hotmail.com
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 נוי צברי -מרצה שם הארגון:

 אודות:

 
, לנכה אותה הפכה רדודים מים עם לבריכה ראש קפיצת 23 בת היא נוי

 חיים שגרת מנהלת. גלגלים כסא על ויושבת גפיים בארבע משותקת

 יוצאת, והקושי הנכות למרות בעולם מטיילת, לחלוטין נורמטיבית

 .המלאה הכוס חצי על ומסתכלת למסיבות

 noyzabari93@gmail.com דוא"ל:

 הרצאה תחומי פעילות:

  

 תאור ההרצאה
"לא מתבזבזת" נוי מספרת את סיפור חיה המרגש, איך זה מרגיש להפוך 

יום בהיר אחד למשותקת, איך מהמקום הכי חשוך היא מחליטה שהיא 

 לא מבזבזת את החיים היפים ומנצלת כל רגע.

 


