קורס רכזי נגישות וממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות לחברות
הכלכליות 41.3.48
המרכז ללימודי נגישות של עמותת נגישות ישראל
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חוקק בשנת  5001ופרק הנגישות שהתווסף בשנת 4991
מחייב כל ארגון שמעניק שירות לציבור ומעסיק  41עובדים ומעלה למנות רכז נגישות ,כך גם תקנות
השירות שנכנסו לתוקף ב 41 -באוקטובר  4952שם המחוקק דרש כי רכז הנגישות יעבור הכשרה.
בסוף  4955נכנס לתוקפו צו ההרחבה לנושא העסקת אנשים עם מוגבלות .המחייב כל ארגון מעל
 599עובדים למנות נאמן להעסקת עובדים עם מוגבלות ובנוסף להעסיק עד סוף  4% 4951עובדים
עם מוגבלות ועד סוף  2% 4957מכל עובדי הארגון.
עמותת נגישות ישראל המובילה את נושא הנגישות בישראל מאז  5000פיתחה קורס רכזי נגישות
וממוני תעסוקה המיועד במיוחד לארגונים גדולים ובינוניים .הקורס מועבר על ידי מיטב המומחים
בארץ ומשלב בתוכו את הניסיון רב השנים של צוות מומחי העמותה בהטמעת הנגישות בארגונים.
משתתפי הקורס ילמדו את כל הנדרש על מנת שיוכלו בסיום הקורס לחזור לארגונם ולבצע את
תפקידם במקצועיות ,בנאמנות וביעילות.
אנו מזמינים אתכם לשלוח את רכז הנגישות בארגון לקחת חלק בקורס רכזי הנגישות וממונה
תעסוקה לאנשים עם מוגבלות של העמותה על מנת לסייע לכם לממש את תהליך הנגישות
בארגונכם בצורה היעילה והמקצועית ביותר
תפקידי רכז הנגישות הינם:


הנעת תהליך הטמעת הנגישות בתוך הארגון



להוות נאמן לנושא הנגישות בארגון



ליידע ,לייעץ ולהדריך את הגורמים השונים בארגון לביצוע התאמות נגישות הנדרשות



מסירת מידע לציבור על הנגישות ועל המקום שבו ניתן השירות הנגיש



להוות איש הקשר בין הארגון ללקוחות עם מוגבלות
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לוודא שהארגון עומד בדרישות החוק ותקנות

מטרת הקורס


להכשיר רכזי הנגישות ,אשר יסייעו להטמיע בארגון  /בעסק להטמיע את דרישות הנגישות
מהחוק ותקנותיו



להכשיר ממוני תעסוקת אנשים עם מוגבלות ולתת את כל הכלים להצליח במשימה זו.



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



לסייע לארגון להיות נגיש עבור  599%מלקוחותיו.

תכני ההשתלמות:
 .5חלק א' -הכר את הלקוח עם המוגבלות -הכרות המשתתפים עם קהל המטרה ועולמם של אנשים
עם המוגבלות כולל התנסות חווייתית בארוחת החושים הייחודית של העמותה
 .4חלק ב' -היכרות עם הסביבה המשפטית והנגישות הפיזית -לימוד נושאי תוכן שונים בחקיקת
הנגישות הפיסית (מתו"ס  -מבנים ,תשתיות וסביבה) כולל סיור בשטח.
 .2חלק ג' -היכרות עם נגישות השירות -לימוד נושאי תוכן שונים הקבועים בתקנות נגישות השירות
ונדרשים להטמעה בארגון ,כולל סדנא לשירות נגיש.
 .5חלק ד' -העסקת אנשים עם מוגבלות -הקניית הידע והכלים מעשיים למילוי תפקיד נאמן העסקת
אנשים עם מוגבלות ועמידה בדרישות צו התעסוקה.
 .1חלק ה' -ארגז כלים להטמעת נגישות -הקניית כלים מעשיים למילוי תפקידי רכז הנגישות וקידום
הנגישות הלכה לעשה בארגון.
קהל יעד:
 לעניין רכז הנגישות  -עסקים ,ארגונים ,חברות ,רשויות המעסיקים /מעסיקות  41עובדים ומעלה.



לעניין נאמן תעסוקת אנשים עם מוגבלות  -כל ארגון מעל  599עובדים.

פרטי הקורס:


היקף הקורס :הקורס כולל  5מפגשים 1.1 ,שעות כל מפגש ,סה"כ  29שעות.
לוח מפגשים מלא יינתן במפגש הראשון.



ימי הלימוד :הקורס יתקיים אחת לשבוע בתאריכים54.2 ,1.2 ,47.4 ,50.4:
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בין השעות 1:29-57:99



מקום הקורס מרכז שרונה דרך השרון  ,54כפר סבא .מפה והוראות הגעה.



התאמות נגישות :משתתף הזקוק להתאמת נגישות לצורך השתתפות בהכשרה מתבקש לציין
זאת בטופס ההרשמה.



תעודה :בוגרי הקורס יזכו לתעודת "רכז נגישות" מטעם עמותת נגישות ישראל .התעודה מותנית
בהשתתפות בארבעת מפגשי הקורס.



שכר לימוד:
 עלות הקורס הינה ( ₪4599במקום .)₪ 2119
 שימו לב!!! הנחה לארגון אשר שולח מטעמו יותר מנציג אחד -עלות משתתף שני מטעם
הארגון תעמוד על  ₪ 4,419ועלות משתתף שלישי ואילך תעמוד על .₪ 4,999
 העמותה הינה מלכ"ר .לכן ,לא יתווסף מע"מ למחיר הקורס.



היתרונות בקורס של עמותת נגישות ישראל:
 עמותת נגישות ישראל הינה הגוף המוביל בנושא הנגישות בארץ ובעלת ניסיון מעשי
מוכח בליווי והטמעת הנגישות בעשרות ארגונים גדולים.
 ההכשרה לשני תפקידים במקביל  -לרכזי נגישות ונאמני תעסוקת עובדים עם מוגבלות
 הקורס כולל התנסויות ,סדנאות וסיור.
 מעל  199בוגרים לקורס של החברות והרשויות המובילות בישראל
 בוגרי הקורס יהיו זכאים לקבלת מצגת להנהלה בחינם שתועבר על ידי אחד מן המרצים
המובילים שלנו.
 בוגרי הקורס יקבלו עדכונים שוטפים בנושאי הנגישות בחינם.
 בוגרי הקורס יוזמנו להשתלמויות בלעדיות לבוגרי הקורס.
 בוגרי הקורס יזכו להנחות בכנסים ,ימי עיון והשתלמויות אותם מקיימת העמותה.
 מדריכים מקצועיים  ,בעלי ניסיון וותק.
 רמת כיבוד ואוכל גבוהה.
 מדובר בעמותה ללא מטרת רווח שזו מטרתה ,ייעודה ומקצועיותה.
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את תשלום שכר הלימוד ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:
 אשראי /המחאה לפקודת "עמותת נגישות ישראל" ( ניתן להביא במפגש הראשון של
הקורס ).
 העברה בנקאית לבנק הפועלים ,סניף  ,170חשבון מס'  ( 551179טרם תחילת הקורס ).
 יש לדאוג להסדרת התשלום עד  1ימים טרם תחילת הקורס



את טופס הרישום ניתן להחזיר באחת מהדרכים הבאות:

פקס90-1515541 :
או מיילkursim@aisrael.org :
ולוודא הגעת הטופס.

מספר מקומות מוגבל! הבטחת מקומך בקורס הינה באמצעות מילוי טופס הרשמה ותשלום שכר
לימוד .פתיחת הקורס מותנית במינימום  48משתתפים ,עמותת נגישות ישראל רשאית לבטל או
לדחות את פתיחת הקורס ,ע"י הודעה מתאימה.

לפרטים נוספים:
מיילkursim@aisrael.org :

טלפון :אפרת  / 01-9210131-יובל 01-9210142
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טופס הרשמה וכתב התחייבות קורס רכזי נגישות וממונה תעסוקה
לאנשים עם מוגבלות –חברות כלכליות41.3.48 -
פרטי המשתתף/ת:
שם פרטי:

שם משפחה:

מס' ת"ז:

תפקיד:

נייד:

:Email

ז  /נ

 במידת הצורך ,אנא מלא את הסעיפים הבאים על מנת לאפשר לנו את הנגשת ההשתלמות:
על כן אדרש להתאמה הבאה (נא לפרט):

הנני אדם עם מוגבלות בתחום:

פרטי החברה/ארגון:
חברה:

ח.פ:.

טל.

איש קשר:

נייד:

:Email

הנהלת חשבונות בחברה /ארגון:
טלפון:

איש קשר:

:Email

כתובת לשליחת החשבונית:
סה"כ לתשלום__________:

חבר פורום :כן  /לא

האם זכאי להנחה :כן  /לא

פרט__________ :

אופן התשלום :אשראי /המחאה /העברה בנקאית ( נא לסמן )
התחייבות:
אני החתום מטה מאשר בחתימתי שאני מתחייב לסעיפים שלהלן:
 .5ידוע לי שכר הלימוד וידועות לי ההוראות לתשלום שכר הלימוד.
 .3אני מתחייב להסדיר את שכר הלימוד עד  1ימים טרם מועד הקורס .מודגש בזאת כי משתתף
שנרשם ולא הודיע על ביטול הרישום עד  1ימים לפני מועד תחילת הקורס יחויב ב 19% -מהתשלום.
הח"מ מורשה חתימה מטעם הארגון ורשאי להתחייב בשמו:
שם:

תאריך:

חתימה וחותמת הארגון:
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