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 תכנית לימודים - קורס רכזי נגישות

  עמותת נגישות ישראלבמסגרת המרכז ללימודי נגישות של 

 

 עמותהמידע כללי על ה

זכויותיהם , ושמה לה למטרה לקדם את הנגישות 5000נגישות ישראל הוקמה בשנת  עמותת

בכבוד ובעצמאות מרבית ערכים אלו , בזכות, והשתלבותם בחברה של אנשים עם מוגבלות בשוויון

 .הינם ערכי היסוד של כל דמוקרטיה

 -מתוכם כ(. מהאוכלוסייה 51% -כ)מיליון אנשים עם מגבלה כלשהי  5.1-כיום בישראל חיים כ

יחד עם זאת . הם בעלי מגבלה חמורה המקשה על תפקוד רגיל ומלא בחיי היום יום 199,999

, רשויות מקומיות, בכללם משרדי ממשלה, אתרים ציבוריים רבים בארץ אינם נגישים להם, לצערנו

מסחר ושירותים מרכזי , אתרי נופש ופנאי, מוסדות תרבות, אמצעי תחבורה, מרפאות, בתי משפט

 .מקומות החיוניים לקיום אורח חיים מלא ועצמאי כמו כל אזרח אחר במדינה, ציבוריים רבים אחרים

בשנים האחרונות נכנסו לתוקף חוקים ותקנות רבים המחייבים שיפור בנגישות וכן אכיפה בגין הפרת 

גדת בחוק שוויון זכויות מורכבת ביותר ומאו, חקיקת הנגישות כפי שהיא כתובה כיום. החובה האמורה

אשר מכוחו תוקנו תקנות רבות נוספות , "(חוק שוויון: "להלן) 5001-ח"תשנ, לאנשים עם מוגבלות

, נהלים, מוצרים, שירותים, בין היתר הנגשת נכסים -המחייבות כל ארגון בהנגשה מסוגים שונים

  .פרסומים ועוד

 

 רציונל של תוכנית הקורס

נתפס כיום כמטרה של כל  ,מעבר לחובה החוקית, מוגבלות בחיי הקהילהאנשים עם ם של שילוב

יש להנגיש את מקומות , כדי להסיר את המכשולים בפני אנשים עם מוגבלותבחברה מודרנית ו

 .העבודה ומקומות הבילוי והשרותים הציבוריים עבור אנשים אלה

חייב למנות ולהכשיר עובד  , אנשים 41 -בו למעלה מ שישכל עסק או ארגון , על פי חקיקת הנגישות

 ".רכז נגישות"כ
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 מטרת הקורס

 תוך הפיכת , פרק הנגישות בחוק ותקנותיודרישות ליישם את ידעו אשר , רכזי נגישות להכשיר

עם שהם אנשים הלקוחות קהל ב עבור העובדים וולישמאפשרת לנגישה והארגונית  מסגרתה

 . מוגבלות

 תוך עמידה בדרישות  את הידע והכלים הנדרשים על מנת לבצע את התפקיד כנדרש להקנות

 .החוק

 

 אוכלוסיית היעד

, חברות ביטוח, בנקים: בין אלה עובדים 41ת גדולות המעסיקים מעל רשויו, חברות, ארגונים, עסקים

חברות , חברות קמעונאיות אחרות, חברות דלק, (תיירות, מלונאות)חברות תיירות , חברות סלולר

 .עודרשתות ריהוט ו, רשתות חשמל, רשתות מזון, חברות ביגוד, פארמה

ל "מומלץ אנשי מטה הכפופים למנכ .מומלץ לשלוח מנהלים אשר יהיה ביכולתם לרכז את הנושא בארגון

 .ל שרות או בינוי ונכסים או משאבי אנוש או ארגון ושיטות"או לסמנכ

 

 תכנים ונושאים

  הבנת צרכי  ,חושית וקוגנטבית, פיזית ,מוגבלות נראית ובלתי נראית –אנשים עם מוגבלות

 ".עד שלא תחווה לא תבין" -חווייתיתהתנסות , נגישות של לקוח עם מוגבלותה

 הרציונאל העסקי בהטמעת הסדרי נגישות. 

  חובת  והתקן ,הכרות עם החוק והתקנות) ות והסדרי נגישותלעניין אנשים עם מוגבלהדין דרישות

 ....(משפט ועודבתחום ה וחשיפות סיכונים, לוחות זמנים להטמעה, הדיווח והתיעוד

 הכרות עם הדרישות והפתרונות כולל סיור בשטח? מהי נגישות פיזית. 

 הכרות עם הדרישות והפתרונות כולל דוגמאות והמחשות? נגישות השרות כוללת מה. 

 

 תפקיד רכז הנגישות בארגון 

 o הגדרת התפקיד 

 o הנעת התהליך בתוך ארגון 

 o הקשר בין הארגון ללקוחות 

 o כלי עזר שימושיים 

 o דיווח ופרסום, רישום 

 o מקרים ותגובות -מגוון הבעיות הניתנות לפתרון על ידי הרכז 
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 הקורספרטים על 

  שעות 45כ "סה, שעות כל מפגש 7, מפגשים 5הקורס כולל. 

  בין השעות , 95/55, 41/59, 45/59, 55/59: בתאריכים', בהקורס יתקיים אחת לשבוע בימי

90:39-51:39. 

 54דרך השרון , הקורס יתקיים במרכז ההדרכה הנגיש של עמותת נגישות ישראל במרכז שרונה ,

 .כפר סבא

  התשלום מראש. )₪ 3,999לחברי פורום עסקים מקדמי נגישות ישראל . ₪ 3,119מחיר הקורס ,

 (.יום לפני בלבד 55ביטול השתתפות עד 

  להתאמות ליצור קשר מראש –סוגי המוגבלות הקורס נגיש לכל. 

 משתתפי הקורס יקבלו חומרים ומצגות מהעמותה. 

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

 

 תוכנית הלימודים

 .הרציונאל העסקי, הכרות עם אנשים עם מוגבלות -היום הראשון

 .(תשתיות וסביבה, מבנים -ס"מתו)הפיסית  הכל על חקיקת הנגישות -היום השני

 .תוך שימת דגש על נגישות השירות הטמעת הנגישות בארגון -היום השלישי

 .תפקידי רכז הנגישות וכלים למילוי תפקיד זה -היום הרביעי

 

 :לפרטים נוספים ולרישום

 שרון זליגר שמואל

 sharon@aisrael.org: מייל

  90-1515547: טלפון

 915-1177370: נייד

 90-1515541: פקס

 

 ב טופס הרשמה"מצ

 -

 .הרציונאל העסקי, הכרות עם אנשים עם מוגבלות

 
 
 
 

 

 -

 .תפקידי רכז הנגישות וכלים למילוי תפקיד זה

mailto:sharon@aisrael.org


 

 .Access Israel Org 85-0214301( ר"ע)עמותת נגישות ישראל 
  90-1515541: פקס 90-1515547: טל 55515סבא -כפר 1515. ד.ת

 www.aisrael.org      

4 
 

 טופס הרשמה 
 קורס רכזי נגישות 

 "עמותת נגישות ישראל"מרכז ההכשרה 
 

 :הפרטים הבאיםנא למלא את 
 

 :ת/פרטי המשתתף

 
  :תפקיד  :משפחה  :שם פרטי

 
  :Email  :נייד

 
  (:במידה ונדרשות)פירוט התאמת הנגישות 

 
 :ארגון/פרטי החברה

 

איש   .:פ.ח  :חברה
 :קשר

 

 
  :Email  :נייד  .טל

 
 :ארגון/הנהלת חשבונות בחברה

 
  :Email  :טלפון  :איש קשר

 
   :החשבוניתכתובת לשליחת 

  25580מחיר הקורס ₪. 

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

 לא , יום לפני מועד תחילת הקורס 55הודעה על ביטול ההשתתפות עד . התשלום מראש
 .יחויב בתשלום

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

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

 .551179 'חשבון מס, 170סניף , הפועלים
 

 :מ מורשה חתימה מטעם הארגון ורשאי להתחייב בשמו"הח
  :חתימה  :תאריך  :שם

 

 
 רישום

 sharon@aisrael.org: מייל שמואל זליגר שרון

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

 


