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לפרטים והרשמה <<

אוכלוסיית היעד
רכזי נגישות ברשויות.

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

בין מרצי הקורס
נציגות מרכז השלטון המקומי | נציגות נציבות שוויון זכויות 

לאנשים עם מוגבלות | נציגות משרד החינוך| 
מומחים: בהנגשת מסמכים | הנגשת אירועים

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס: 49 שעות )7 מפגשים(

יום הלימודים: יום ד', בין השעות 09:00 – 15:15
מקום הלימודים:  מרכז השלטון המקומי, רח' 

הארבעה 28, מגדל חאג'ג צפוני, ת"א
מועד פתיחת הקורס:  4 בינואר 2023

להלן מועדי המפגשים: 4.01, 11.01, 18.01, 25.01, 
15.02 ,8.02 ,1.02

במסגרת הקורס יתקיים סיור מקצועי במודל
עיר נגישה שוהם

בקורס ישולבו מספר מפגשים בזום

קורס הכשרת רכזי נגישות ברשויות 

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.

שכר לימוד
2,200 ₪  שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי 

)מחיר מסובסד(
2,450 ₪  שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי 

השלטון המקומי 

בשיתוף נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998 סעיף 19מב, קובע כי כל ארגון 
הנותן שירות לציבור ומעסיק 25 עובדים 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.
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נושאי 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.

חובות הקורס ותעודה

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- החוק התקנות והתקן. 
נגישות מתו"ס ונגישות שירות.

נגישות בחינוך.
תחבורה.

הנגשת אירועים 
נגישות דיגיטלית- אתר אינטרנט, אפליקציה, פרסום, מסמכים

הכרות עם המוגבליות השונות
העסקת אנשים עם מוגבלות .

הנחיות להרשמה
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו ל:   

03-6844248/253 בטל’  או למייל
register@masham.org.il 

נוהל ביטול הרשמה
ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת המייל 

register@masham.org.il
•עד 6 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.

•החל מ-5 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו דמי ביטול 
בשיעור של 20% מעלות ההשתתפות בקורס.

•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני-ייגבו דמי ביטול 
בשיעור של 25% מעלות ההשתתפות בקורס. 

•לאחר המפגש השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30% 
מעלות ההשתתפות בקורס.

לפרטים והרשמה <<

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
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