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 24/70/50קורס רכזי נגישות 
 ביוזמת עמותת נגישות ישראל

 

 :רקע
קידום הנגישות והשתלבותם של את , שנים 55מזה  פועלת ומובילהה ,"נגישות ישראל"עמותת 

גאה לבשר על פתיחתו של קורס רכזי נגישות שנועד להקנות  ,אנשים עם מוגבלות בחברה בישראל
 . לכם את הכלים הדרושים כדי להוביל את הנגשת הארגון

חקיקת הנגישות היא  .שיפור בנגישות המחייביםחוקים ותקנות  נכנסו לתוקףבשנים האחרונות 
החקיקה כוללת  ".חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"מורכבת ביותר ומאוגדת בחוק הנקרא 

עמותת . פרסומיו ועוד, נהליו, מוצריו, שרותיו, תקנות רבות המחייבות כל ארגון להנגיש את נכסיו
 .נגישות ישראל מסייעת לארגונים גדולים בהטמעת דרישות הנגישות

 

 :מינוי והכשרת רכז נגישות בארגון
את אחד מעובדיו  מחויב  למנות, עובדים ומעלה 41ארגון  אשר מעסיק חקיקת הנגישות קובעת שכל 

תפקידו של רכז הנגישות הינו לוודא שהארגון עומד בדרישות חוק ותקנות  ."רכז נגישות" לתפקיד
 .הנגישות

 .בנסיבות אלה הנכם נדרשים למנות רכז נגישות ולהכשירו
 

 :קורס רכזי נגישות
הקורס יועבר על ידי מיטב . עמותת נגישות ישראל פותחת קורס רכזי נגישות לארגונים גדולים

 .המומחים בארץ וישלב בתוכו את הניסיון רב השנים של צוות מומחי העמותה בהטמעת הנגישות
בנאמנות , משתתפי הקורס ילמדו את כל הנדרש על מנת שיוכלו לבצע את תפקידם במקצועיות

 .וביעילות
  -היכרות עם קהל המטרה , תקנות ותקני הנגישות המחייבים, הקורס יכלול היכרות עם החוקים

: של נושאי הנגישות השוניםלעומק למידה , השונות וצורכיהם המיוחדים תיומוגבלוהעם לקוחות 
נגישות , מידעהנגישות , לשירות נגיש עובדים כשרתה, נגישות שירות, סניפים/חנויות/מבנים נגישות

וכמובן בחינה והסבר של תפקיד הרכז והכשרתו  טלפוני ועודהמוקד הנגשת ה, אינטרנטאתרי ה
 .לתפקידו בארגון

 .מרגשת של העמותההארוחת החושים הקורס יכלול השתתפות בחוויה התנסותית ב
 
 

 !!! חשוב להדגיש
 הרחב אשר יכוליםגופים אשר לא ינהגו כחוק צפויים לתביעות הן מצד הנציבות והן מצד הציבור 

 .ללא הוכחת נזק₪  19,999בגין אי עמידה בחוק עד לגובה של  להגיש תביעה
 
 
 

 

על מנת לסייע לכם לממש , אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בקורס רכזי הנגישות שלנו
 .את תהליך הנגישות בארגונכם בצורה היעילה והמקצועית ביותר
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 :פרטים על הקורס
  בתאריכים 'בבימי  ,אשר יתקיימו אחת לשבוע ,שעות 45 ,מפגשים 5הקורס יכלול:   

 .0:39-51:39בין השעות  40/1, 44/1, 51/1, 8/1

  דרך השרון , במרכז שרונה ת נגישות ישראלשל עמותהנגיש הקורס יתקיים במרכז ההדרכה
 .כפר סבא ,54

  םארוחת צהריישתייה ו, כיבוד: כוללהקורס. 

  התשלום . )₪ 3,999 עסקים מקדמי נגישות ישראל לחברי פורום .₪ 3,819מחיר הקורס
  .(יום לפני בלבד 55ביטול השתתפות עד , מראש

 התשלום מנוצל למימוש מטרותיה  ,למחיר הקורסמ "לא יתווסף מער לכן "העמותה הינה מלכ
 .של העמותה לקידום הנגישות

 מראשליצור קשר  להתאמות –גיש לכל סוגי המוגבלות הקורס נ. 

 משתתפי הקורס יקבלו חומרים ומצגות מהעמותה. 

  מטעם עמותת נגישות ישראל" רכז נגישות"בוגרי הקורס יזכו לתעודת. 
 

 :הרשמה
 :לפרטים נוספים ולרישום

 

 שרון זליגר שמואל
 sharon@aisrael.org: מייל

  90-1515547 :טלפון
 915  7766369-: נייד

 90-1515541 :פקס
 
 

 טופס הרשמה ב"מצ
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  טופס הרשמה
 קורס רכזי נגישות 

 "עמותת נגישות ישראל"מרכז ההכשרה 
 

 :נא למלא את הפרטים הבאים
 

 :ת/פרטי המשתתף

 
  :תפקיד  :משפחה  :שם פרטי

 
  :Email  :נייד

 
  (:במידה ונדרשות)פירוט התאמת הנגישות 

 
 :ארגון/פרטי החברה

 

  :איש קשר  .:פ.ח  :חברה

 
  :Email  :נייד  .טל

 
 :ארגון/בחברה הנהלת חשבונות

 

  :Email  :טלפון  :איש קשר

 
  :כתובת לשליחת החשבונית

 
 

  2,580מחיר הקורס ₪. 

 לא / כן:  האם חבר .₪ 3,999 עסקים מקדמי נגישות ישראל לחברי פורום. 

 לא , מועד תחילת הקורס יום לפני 55ד שתתפות עההביטול הודעה על . התשלום מראש
 .יחויב בתשלום

 התשלום מנוצל למימוש מטרותיה  ,למחיר הקורסמ "לא יתווסף מער לכן "העמותה הינה מלכ
 .של העמותה לקידום הנגישות

 בהעברה בנקאית לבנק הפועלים או" עמותת נגישות ישראל"בשק לפקודת : אמצעי תשלום ,

 .551179 'חשבון מס, 170סניף 

 
 :מורשה חתימה מטעם הארגון ורשאי להתחייב בשמומ "הח

  :חתימה  :תאריך  :שם

 

 רישום

 sharon@aisrael.org: שמואל מייל זליגר שרון

 90-1515541: פקס | 915-1177370: נייד|  90-1515547: טלפון


