קורס רכזי נגישות  -תכנית לימודים
במסגרת המרכז ללימודי נגישות של עמותת נגישות ישראל
מידע כללי על העמותה
עמותת נגישות ישראל היא הגורם המוביל בישראל לקידום הנגישות ושילובם של אנשים עם מוגבלות
בחברה בישראל בדרך של שוויון ,כבוד ועצמאות .לצוות המומחים של העמותה ניסיון מעשי של שנים
רבות בהטמעת הנגישות בארגונים ועסקים גדולים בישראל.

רציונל של תוכנית הקורס
שילוב אנשים עם מוגבלות בחי י הקהילה נתפס כיום כמטרה של כל חברה מודרנית וכדי להסיר את
המכשולים בפני אנשים עם מוגבלות ,יש להנגיש את מקומות העבודה ומקומות הבילוי והשרותים
הציבוריים עבור אנשים אלה.
על פי חקיקת הנגישות ,כל עסק או ארגון שיש בו למעלה מ 41 -אנשים ,חייב למנות ולהכשיר עובד
כ"רכז נגישות".

מטרת הקורס




להכשיר רכזי נגישות  ,אשר יוכלו ליישם את פרק הנגישות בחוק ותקנותיו ,תוך הפיכת מסגרת
העבודה לנגישה ומשלבת עבור העובדים והלקוחות עם מוגבלות.
להקנות את הידע והכלים הנדרשים על מנת לבצע את התפקיד כנדרש.
לסייע לארגון להפוך לעסק נגיש.

אוכלוסיית היעד
עסקים ,ארגונים ,חברות ,רשויות גדולות המעסיקים מעל  41עובדים בין אלה :בנקים ,חברות ביטוח,
חברות סלולר ,חברות תיירות (מלונאות ,תיירות) ,חברות דלק ,חברות קמעונאיות אחרות ,חברות
פארמה ,חברות ביגוד ,רשתות מזון ,רשתות חשמל ,רשתות ריהוט ועוד.
מומלץ לשלוח מנהלים אשר יהיה ביכולתם לרכז את הנושא בארגון .מומלץ אנשי מטה הכפופים למנכ"ל
או לסמנכ"ל שרות או בינוי ונכסים או משאבי אנוש או ארגון ושיטות.

תכנים ונושאים






אנשים עם מוגבלות – מוגבלות נראית ובלתי נראית ,הבנת צרכי נגישות של לקוח עם מוגבלות,
התנסות ב"להרגיש באופן אישי את המוגבלויות השונות".
הרציונאל העסקי בהטמעת הסדרי נגישות.
דרישות החוק לעניין אנשים עם מוגבלות והסדרי נגישות (הכרות עם החוק והתקנות ,חובת
הדיווח והתיעוד ,לוחות זמנים להטמעה ,סיכונים משפטיים ועוד.)...
מהי נגישות פיזית? הכרות עם הדרישות והפתרונות כולל סיור בשטח.
מהי נגישות השרות? הכרות עם הדרישות והפתרונות כולל דוגמאות והמחשות.
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תפקיד רכז הנגישות בארגון
 oהגדרת התפקיד
 oהנעת התהליך בתוך ארגון
 oהקשר בין הארגון ללקוחות
 oכלי עזר שימושיים
 oרישום ,דיווח ופרסום
 oמגוון הבעיות הניתנות לפתרון על ידי הרכז
שחקנים בתחום הנגישות – נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות ,עמותת נגישות ישראל ,ספקים
ומורשי נגישות.

מבנה הקורס



הקורס,יכלול  5מפגשים 7 ,שעות כל מפגש ,סה"כ  45שעות
הקורס יתקיים אחת לשבוע ,בימי ב' ,בתאריכים:
 ,40/1 ,44/1 ,51/1 ,8/1בין השעות 0::9-51::9

תוכנית הלימודים
היום הראשון

-

הכרות עם אנשים עם מוגבלות ,הרציונאל העסקי.

היום השני

-

הכל על חקיקת הנגישות.

היום השלישי

-

הטמעת הנגישות בארגון.

היום הרביעי

-

תפקידי רכז הנגישות וכלים למילוי תפקיד זה.

לפרטים נוספים ולרישום:
שרון זליגר שמואל | sharon@aisrael.org
טלפון 90-1515547 :נייד915 - 1177:70- :
פקס90-1515541 :
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