
 פרויקט לאומי –הנגשת מוזיאונים 

  –רוני אנקורי : מציגה
 ,  מנהלת תחום תרבות ופנאי, אוצרת

 .מנהלת מכון אקים להנגשה קוגניטיבית

 קרן שלם ואקים ישראל, ביטוח לאומי, משרד הרווחה



  -רקע 

בעשור האחרון הוביל משרד הרווחה בביצוע אקים ישראל •
ביקורי קבוצות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  

 . במוזיאונים

בביקורים אלה זכו הקבוצות להדרכה שאינה מותאמת  •
 .עבורם 

הוצעה  , לאור זאת ולאור  תקנות הנגישות המעודכנות•
של מוזיאונים ואתרי  תכנית ארצית להנגשה קוגניטיבית

 .ה"פנאי עבור אנשים עם מש

 



  -מטרת התכנית 

 -להפוך את הביקור•

במוזיאונים ובאתרי הפנאי למכיל ונגיש עבור אנשים   
 .ה"עם מש

מותאמת ומונגשת , לאפשר חוויה עצמאית ומכבדת •
 .של הנגשת המידעהן בהיבט הפיזי והן בהיבט 

החל מביקור מתוכנן  , לאפשר חוויה תרבות איכותית•
ספונטאני של יחיד או  , של קבוצה ועד ביקור עצמאי

 .משפחה

 

 



המוזיאונים ואתרי הפנאי אשר 
, זהחברו לפרויקט ראשוני וייחודי   

מודל למוזיאונים ואתרים יהוו 
.נוספים  

של על פי חוק יעברו תהליך אשר 
חושית , פיזיתהנגשה 

.וקוגניטיבית  



חברו מספר גופים מובילים בתחום  , לשם כך
–הסיוע לאנשים עם מוגבלויות   

, שלםקרן , ביטוח לאומי, הרווחהמשרד   
  .אקים ישראל

יחדיו תכנית ייחודית להנגשת אתרי  ופיתחו 
  –שכללה הפנאי והמוזיאונים 

 .  לצוותיםהשתלמויות •
בהתאם לצרכי  עזרים פיתוח •

 .  האתר/המוזיאון
 .  הצלחהמחקר מלווה הבודק מדדי •

 
כוללת זו הינה ראשונית וייחודית בארץ  תכנית 

 (.וייתכן ואף בעולם)



בשלב ראשוני זה תכנית זאת  
  -ניסיונית במתכונת מופעלת 
 :אתריםבארבעה 

הטבע רשות , עיר דוד גן לאומי•
 .ירושלים –והגנים 

 . חדרה -טכנודעהמדע מוזיאון •
המרכז לחינוך   -חירייהאתר •

 .תל אביב -סביבתי
 .עתלית -העפלהמוזיאון •



כל צוותי ההדרכה עברו השתלמות 
 ,ההנגשה הקוגניטיביתבנושאי 

ההשתלמות התקיימה על בסיס 
השתלמות נודדת כשכל מפגש התארח 

.באתר אחר  
בהשתתפות מיטב המרצים בתחומי    

.הנגשת התוכן  



בימים אלה סיימו המוזאונים ואתרי 
הפנאי את פיתוח העזרים והדרכות 

 .של צוותי המדריכיםריענון 



שונים בהתאמה  בכל אחד מהמוזאונים והאתרים פותחו עזרים 
חלק מהעזרים שפותחו . לאתר ובשילוב  מעצבים וצוותי ההדרכה

,  חלקם ממחישים ומדגמים, אינטראקטיביים וחווייתיים -הינם
 ( .לשוניבפישוט )בשפה קלה  ומסבירים מבארים חלקם 

 

בהרצאה נדגים ונסביר  
כיצד  הוכנה ההנגשה  
בכל אחד מהאתרים  

ואת התאמתה  
 .לאוכלוסייה

אתר חירייה –מתוך פרויקט ההנגשה   



 אתר חירייה



 אתר חירייה



 אתר חירייה



 אתר חירייה



 חדרה -טכנודע 



 חדרה -טכנודע 



 חדרה -טכנודע 



 עתלית -מוזיאון ההעפלה 



 עתלית -מוזיאון ההעפלה 



 עתלית -מוזיאון ההעפלה 



 עתלית -מוזיאון ההעפלה 



 עתלית -מוזיאון ההעפלה 



 ירושלים -עיר דוד 



 ירושלים -עיר דוד 



 ירושלים -עיר דוד 



 :לפרטים
 אקים ישראל –רוני אנקורי 

052-6781991 
ronia@akim.org.il 


