
         
 

 

 

יוזרוואי מדווחת על רכישה אסטרטגית וחוברת לאישיות מפתח לטובת 
 קמפיין פרסומי 

 

 

 קמפיין ל חוברותסוזן בנט, הקול מאחורי סירי, יוזרוואי ו

 נגישות הבינלאומימודעות לפרסום עולמי לכבוד יום ה

 למאי 19-שיחול ב

 

"אני גאה לקחת חלק בפרויקט כל כך חשוב השופך אור על נושא שמרבית  ,סוזן בנטלדברי 

 .״האנשים כלל אינם מודעים אליו

 

מהמובילות בעולם בתחום הנגשת אתרים, מפתחת  UserWay חברת  יואי( :ת״א, )תל אביב ,2022 למאי 17

יוצאת בקמפיין פרסום בינלואמי יחד עם סוזן בנט, האישה שמחורי קולה  פתרונות נגישות לחברות ולבעלי אתרים

. An Accessible Internet for Everyone: הסלוגן תחת בישראל שיצולם הקמפיין את תוביל בנט. SIRIשל 

 נוצר, באינטרנט השימוש בעת מוגבלויות עם אנשים בפני העומדים לאתגרים מודעות העלאת שמטרתו הקמפיין

 של הקונספט תחת, יורק ובניו א"בת הפועל NYGC ממשרד, נוה ומעין ביכלר איתי האסטרטגיים היועצים ידי על

 .מוגבלויות עם אנשים מיליארד עבור מלאה דיגיטלית הנגשה

 לרבות מסמכי אופיס , הנגשה שלUserWay -זאת בהמשך לרכישה עליה דיווחה החברה לאחרונה שתאפשר ל

Word ,Excel . 

מאפשר לחברות להנגיש את אתר האינטרנט שלהם בעזרת  , אשר מבוסס בינה מלאכותית,UserWayשל  התוסף

. עם הרכישה תוכל יוזרוואי חיסכון משמעותי של זמן באלפי שעות מפתחיםובכך מביא ל שורת קוד אחת בלבד

 .של חוקי נגישות ודיווחים של חברות ציבוריות על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות PDFמסמכי להנגיש גם 

 



         
 

 

 

הוא אינטרנט נגיש  UserWay החזון של״, UserWay אלון מסון מייסד ומנכ"ל חברתלדברי 

לכולם, ללא קשר ליכולות או מוגבלויות מסוימות המשתנות בין אדם לאדם. בזכות הטכנולוגיה 

 .שפיתחנו, המורכבות שהיתה כרוכה בעבר בהנגשת אתרים, אינה קיימת עוד

היתה טבעית לנו, כחברה ששמה לעצמה למטרה לייצר סביבה נגישה לכולם, הבחירה בבנט 

 החיבור עם הקול המוכר שמנגיש לנו את היומיום היה מתבקש.

מהאתרים המובילים בעולם עדיין אינם נגישים באופן מלא. מדובר במצב גלובאלי מטריד  97%כיום, 

על הכלכלה העולמית והמרקם שפוגע במעל מיליארד אנשים עם מוגבלויות ומשפיע לרעה 

כאנשים. טכנולוגיות הנגישות המבוססות בינה  -החברתי והתרבותי המחייב הכללה של כולנו 

מלאכותית אותן פיתחנו, עוזרות בהנגשת אתרי האינטרנט בזמן אמת ומאפשרות לאנשים עם 

 ."מוגבלויות שונות להתמצא בסביבה האינטרנטית ללא כל מכשול

 

עבור מאות מיליוני אנשים, סירי היא שער לאינטרנט. ולכן משמעותי ומרגש עבורי ״ עוד מסרה בנט,

ולוודא שהשער לעולמות הדיגיטליים פתוח ומונגש באופן  UserWay להרתם לקידום החזון של

 ״.שווה לכולם

 

 פרטים נוספים אודות הקמפיין בכתבות:

 וואלה! 

 ידיעות אחרונות 

  

https://finance.walla.co.il/item/3506169
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-6122747,00.html


         
 

 

 

 
 אודות החברה 

 
UserWay  פתרונות נגישות דיגיטלית, המחויבת לאפשר את זכות האדם הבסיסית של נגישות דיגיטלית ב היא מובילה עולמית

מפשטת באופן קיצוני את היכולת של אתר אינטרנט להפוך לנגיש לחלוטין ותואם לרגולציות בישראל  UserWayלכולם. 

תקן ביותר ממיליון אתרי אינטרנט הו UserWayבארה״ב, על ידי הטמעת שורת קוד אחת. הווידג'ט של  ADA-ובעולם כולל ל

, בעלי אתרים יכולים UserWayשל  SAASמיליון משתמשים עם מוגבלויות. עם טכנולוגיית ה  60-ומסתמכים עליו יותר מ

, כנדרש על ידי גופי ממשל Section 508-ו WCAG 2.1, ADA, ATAG 2.0, EN 301-549להגיע ללא מאמץ לעמידה בתקנות 

 לאומיות.-יןורגולציה בארה"ב וב

 

  

  
 

 
 

 


