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קורס הכשרת רכזי נגישות ברשויות
בשיתוף נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים

מבוא
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ”ח 1998 -סעיף 19מב ,קובע כי
כל ארגון הנותן שירות לציבור ומעסיק  25עובדים לפחות חייב למנות רכז
נגישות מקרב עובדיו ונדרש להכשרה על פי חוק.
הרשות המקומית נדרשת לבצע הנגשה במכלול תחומים :מבני ציבור ,מקום
שאינו בניין ,תחבורה ,חינוך ,אינטרנט ,פרסום ,הדרכות ,אירועים ,העסקת
אנשים עם מוגבלות.

מטרות הקורס
הכרת חובות ההנגשה של הרשות ,מתו"ס ושירות.
מתן כלים לבניית תכנית עבודה ופעולה לעמידה ביעדי החוק.
ניהול ותכלול מערך ביצוע ההנגשה ברשות המקומית.

אוכלוסיית היעד
רכזי נגישות ברשויות.

ניהול אקדמי
אדר' נתי זיו – מורשה נגישות מתו"ס
ושירות ,סטודיו זיו.

מתכונת הלימודים

בין מרצי הקורס
נציגות מרכז השלטון המקומי | נציגות נציבות
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות | נציגות
משרד החינוך | מומחים :בהנגשת מסמכים |
הנגשת אירועים

היקף השעות בקורס 49 :שעות ( 7מפגשים)
יום הלימודים :יום ד’ בין השעות 15:15 – 09:00
מקום הלימודים :מפגשים בזום ,מפגש מעשי במודל עיר
נגישה שוהם
מועד פתיחת הקורס 27 :באוקטובר 2021
מועדי הקורס8.12 ,01.12 ,24.11 ,17.11 ,10.11 ,3.11 ,27.10 :

שכר לימוד
 ₪ 1,900שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)
 ₪ 2,200שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי

לפרטים והרשמה >>

נושאי הקורס
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  -החוק התקנות והתקן
נגישות מתו”ס ונגישות שירות
נגישות בחינוך
נגישות תחבורה ציבורית
הנגשת אירועים
נגישות דיגיטלית  -אתר אינטרנט ,אפליקציה ,פרסום ,מסמכים.
פיתוח מיומנויות שיאפשרו הובלת נושא הנגישות ברשות
הכרות עם אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות ,צרכים והתמודדות
העסקת אנשים עם מוגבלות

חובות הקורס
קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%מן הקורס.
העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה
בשעות לגמול השתלמות של משרד החינוך ,בכפוף
להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

לפרטים והרשמה >>
הנחיות להרשמה
להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון
המקומיwww.masham.org.il :
במסך הראשי בחר/י ב”תחומי פעילויות” את “- univercity
מנהל ללימודים מוניציפאליים”.
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד ,אנא פנו
במיילregister@masham.org.il :
או בטל’ 03-6844248/253

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי,
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפליים במייל elena@masham.org.il :
או בטל' 03-6844254

