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מי אנחנו 
.  יפו הוקמה לפני כשנה וחצי-קבוצת הורים מיוחדים תל אביב

.הורים מכל חלקי העיר30-אנחנו מונים כ

:  פועלים בארבעה צוותים
צוות חינוך•

צוות פנאי  •

צוות מידע וקהילה  •

(   דיור ופנאי בוגרים, תעסוקה: צוותי משנה)צוות בוגרים  •

. תושבים450,000-יש כיפו -תל אביבבעיר 
אנו  . מהאוכלוסייה הם אנשים עם מוגבלות20%, בהתאם להערכות עולמיות

.אנשים עם מוגבלות90,000-מעריכים כי בתל אביב יש כ

יפו הציבה לעצמה כמטרה לקדם יצירה של -קבוצת הורים מיוחדים תל אביב

מעורבת ומודעת לבעלי מוגבלות בעיר ולבני , מכילה, חברה מכירה

.  משפחותיהם



:מטרת הפרויקט
הכלה של אנשים עם מוגבלות -קידום צרכנות מיוחדת 

ובני משפחתם במרחב העסקי בעיר

:מאיזה צורך נולד הפרויקט
גבינה צהובה על המשקל ונפנופים בפסטיגל

תיאור הפרויקט



2תיאור הפרויקט 



בתי עסק
הקהילה 

המיוחדת

הציבור הרחב



בתי עסק

תו חברתי

עשרת הדברות

הדרכות עירוניות

מדבקת עסק נגיש

קושי באכיפה  

כסף סגול

בדרג הניהולי  הטמעה



 

 

 עשרת הדברות למתן שירות נגיש

 

- הקשבה והתבוננות רגישה בתגובות1.  התייחסו אל האדם העומד מולכם ולא אל המגבלה 

  הלקוח יסייעו לכם להבין היכן הוא מתקשה.

 הישירו מבט אל הלקוח. דברו ישירות אליו, גם אם הוא מלווה באדם נוסף.2.

  שאלו את הלקוח האם הוא זקוק לעזרה. במידה וכן, תנו לו לכוון אתכם לעזרה לה הוא זקוק.3.

 דברו בטון רגיל וטבעי. הימנעו מלהרים את קולכם או לדבר בפטרונות.4.

  הקשיבו ללקוח בסבלנות, תנו לו את הזמן הנחוץ לו להשלמת דבריו והקשיבו עד הסוף.5.

 אם אינכם בטוחים שהבנתם את דברי הלקוח, בקשו ממנו לחזור על דבריו או אמרו לו מה6.

  הבנתם ובקשו את אישורו.

 במידת הצורך, השתמשו בשפת גוף, מחוות ידיים, כתיבה או הצבעה כאמצעי עזר לתקשורת7.

 עם הלקוח.

 היו סבלניים ואפשרו ללקוח להתנהל בקצב המתאים לו. יתכן ומשך הטיפול בלקוח עם8.

  מוגבלות יהיה ארוך מהרגיל.

 אמצעי עזר להליכה, לראייה ולשמיעה, הם חלק מהמרחב האישי של הלקוח. אם הלקוח נעזר9.

 בכלב נחייה, אל תלטפו ואל תנסו לשחק איתו. אם הלקוח נעזר באמצעי נגישות פיזי כלשהו

 (כגון כסא גלגלים או מקל הליכה), אל תגעו בו ואל תזיזו אותו ללא אישורו.

  המתנה בתור עלולה להיות קשה עבור לקוחות עם מוגבלות. אנא גלו סבלנות והבנה ובמקרה10.

  הצורך אפשרו להם קדימות בתור.

 



חוכמת ההמון

אפליקציה

הקהילה 

המיוחדת



הפילהרמונית

עירוניקמפיין

הציבור הרחב



בתי עסק
הקהילה 

המיוחדת

הציבור הרחב



השותפים לפרויקט

מחלקת רישוי עסקים1.

וולקאופירה יוחנן -סגנית ראש העיר 2.

מנהל השירותים החברתיים 3.

מנהלת השירות העירוני ופניות הציבור4.



שיתוף פעולה מוצלח עם גורמים עירוניים1.

העירוני  DNA-חיבור הרעיון ל2.

לחלום בגדול זה תמיד כיף3.

?מה הלך טוב



מקיף המערב גופים רבים בעירייה, פרויקט גדול1.

פרויקט ארוך טווח המחייב שינוי תודעתי2.

התנהלות מול גופים שונים בעירייה בעלי אינטרסים  3.

ותפיסות שונות

לנשום עמוק ולשחרר4.

קשיים



סיכום ומסקנות
הזכות להיות חלק בלתי נפרד מהמרחב העסקי היא זכות בסיסית  

אנשים עם מוגבלות . המאפשרת קיום מכבד ומלא כחברים שווים בחברה

זהו כוח קניה אדיר-מהאוכלוסייה 20%מהווים 

היעדר נגישות והתאמה של שירותים ומוצרים לאנשים עם מוגבלות מביאה  

המשמעות היא פגיעה בשוויון ואובדן הכנסות  –להימנעות מצריכתם 

לעסקים

ניתן לפתח כלים עירוניים לקידום נושא הצרכנות המיוחדת

קהילת האנשים  , בתי העסק: כלים אלה צריכים להתייחס לשלושה גורמים

עם המוגבלות והציבור הרחב

מאמינות ומקוות ששילוב בין שלושת הגורמים יביא לשינוי החברתי  

!המיוחל



תודה רבה


