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 קורס להכשרת מורשים לנגישות השרות באוניברסיטת ת"א
 נאוה רצון פרופסורהקורס:  אקדמית של מרכזת

 טובי מרגליותמנהלת הקורס: 
 אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כח – הכלכלהבפיקוח משרד 

 
 מתעתדהחוג לרפוי בעיסוק בביה"ס למקצועות הבריאות באוניברסיטת ת"א  6.11.16 -ב

. למסיימי הקורס קורס להכשרת מורשים לנגישות השירותברציפות תשיעית ה זו שנה לפתוח

ולעומדים בהצלחה בבחינות ובמטלות הקורס תוענק תעודת מקצוע: "מורשה לנגישות השרות" 

 .  התעודה  מהווה תנאי לרישום בפנקס המורשים לנגישות השירות.הכלכלהמטעם משרד 

 
ואינו כולל אגרות בחינה ₪  300*דמי הרשמה בסך סכום זה כולל ₪. 10,500עלות הקורס: 

 . משך הקורס(₪ 800 של כ )עלות הכלכלהעיונית ומעשית אותן יש לשלם ישירות למשרד 

 לכתובת דואר אלקטרוני: מסמכי ההרשמהמתבקשים לשלוח את  מתענינים שעות. 200 -כ

sherot.telaviv@gmail.com    

 

 
 רקע

 
נחקק במטרה "להגן על כבודו וחירותו   1998 –חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו  להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים 

הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, וכן לתת מענה 

, 2005מרץ מ -פרק הנגישות  -לחוק  2תיקון מס' בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".  

 .עוסק בהרחבה בהבטחת הנגישות הפיזית ונגישות השירותים לאנשים עם מוגבלות

 
חובת ההתמקצעות ומינויים של מורשים לנגישות  על מנת לקדם יעדים אלו קובע החוק את

עיונית  –לאחר הכשרה ייעודית  הכלכלההשירות, שהוכרו ככאלה ע"י רשם המורשים במשרד 
 .הכלכלהשתנאיה נקבעו בתקנות ע"י שר  -ומעשית 

 
 2013 – ג"עהתשתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )מורשים לנגישות השירות(, 

ליך ההכשרה של מורשי נגישות השירות ואת הטלת האחריות על האגף הבכיר מסדירות את תה
 .הכלכלהלהכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם במשרד 

 
בתקנות לעניין  1תוכנית הלימודים של הקורס  אושרה על  ידי ה"מנהל", כהגדרתו בסעיף 

 הכשרת מורשים לנגישות השירות .
 
 
 
 .ביטול ההרשמה על ידי המועמדמקרה של בלא יוחזרו ₪  300דמי הרשמה ע"ס * 

 ועדת קבלה. שהופיע בפני * דמי הרשמה לא יוחזרו למי שלא יתקבל לקורס לאחר
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 הקורס יכלול:

 לימודים עיוניים וקליניים שיינתנו על ידי מיטב העוסקים בתחום. ילמדו נושאי כגון:

 ומתמודדים. הכרת  תחום המוגבלויות על פי אוכלוסיות יעד במפגש עם מומחים 

 .חקיקה וסקירה עולמית  בתחום הנגישות 

 .עקרונות לבחינת שירות ציבורי איכותי 

  עקרונות להנגשת השירות ונגישות בשירותים ייעודיים תוך התייחסות להתאמות

 ייחודיות הנדרשות.

 .ייעוץ ותכנון נגישות השירות  הלכה למעשה 

 השרות. סיורים ומפגשים עם צרכני ונותני וכמו כן יתקיימ 

 

 הרשאים להרשם לקורס: 
מוזמנים להשתתף בקורס ולהרחיב את הידע בתחום בעלי תואר אקדמי באחד התחומים 

של ניסיון מעשי  ושנה אחתבתחומם  שלוש שנות ניסיוןהרשומים מטה אשר להם לפחות 

  .בתחום הנגישות

 

 ריפוי בעיסוק  מהנדס תעשייה וניהול  עוסק בחינוך, חינוך מיוחד ,

 עבודה סוציאלית  פיזיותרפיה  במדעי ההתנהגות עוסק

 קלינאות תקשורת  רפואה  מעצב פנים 

 סיעוד  פסיכולוגיה   הנדסה בתחום הקשור

 אדריכלות  סוציולוג  למבנים, תשתיות וסביבה

 

בהצלחה ראיון יש לעבור  ,בנוסף וכל בעל מקצוע אקדמי אחר שיש לו תעודת מוסמך לפחות.

התקבל לקורס, תנאי לשיבוץ לועדת הקבלה הנו שכל המסמכים ועדת קבלה על מנת לעם 

 ודמי ההרשמה יתקבלו מבעוד מועד.

 
 חובות הקורס:

 ובסיורים השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים 

 הגשת עבודות ובחינות פנימיות במהלך הקורס 

 **שת והגנה על פרוייקט  גמר חיצוניהג  

 **בחינת גמר חיצונית 

 

 . משרד הכלכלה הם בסמכות  ונהלים בנושא ה והעבודה החיצוניתהבחינ**
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 להרשמה לקורס יש להגיש

 .טופס הרשמה, מצורף 

  את יתרת  .שישולמו בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי₪  300דמי הרשמה בסך

 .אשר יוגבו לאחר קבלה סופית לקורסהתשלום ניתן לחלק לששה תשלומים 

 קורות חיים . 

 תמונת פספורט. 

 .צילום תעודת זהות  

 צילומי תעודות.  

 אישור על עיסוק בתחום הנגישות מגורמים אשר עבורם ניתן השרות 

 
 
 

 את המסמכים יש לשלוח לכתובת:
   

    sherot.telaviv@gmail.com במיל
 03-6409933בפקס 

   טובי מרגליתיצור קשר עם על הקורס ניתן ל נוספים לפרטים
 4272888-054: עם טל או בטלפון   sherot.telaviv@gmail.com יל:יבמ
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 אביב קורס הכשרת מורשי נגישות השירות באוניברסיטת תל 

 
  ז"עתששנה"ל  טופס הרשמה

 
 תעודת זהות  לידה תאריך 

 
 השם משפח שם פרטי

 באנגלית שם משפחה באנגלית שם פרטי

 מיקוד
 

 

 רחוב מספר עיר

 בבית מס' טלפון ניידמס' טלפון 

e-mail לקבלת הודעות 

 
 מאוניברסיטה

 
 בוגר חוג

 הסבה משנה:
 

 תואר ב.א משנה: תואר מ.א משנה:

 מקום עבודה:
 

 
 במידה ואת/ה זקוק/ה להתאמות נגישות אנא פרט אותם לעיל:

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________ 

 054-4272888בטלפון:  טובי מרגליתניתן לצור קשר עם 
 sherot.telaviv@gmail.com או במיל:

 
 

 
 מסמכיםנא לצרף 
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 :התשלוםפרטי 
 

 בעת ההרשמה. גבה בכרטיס אשראי בלבדי₪  300ע"ס  דמי הרשמהתשלום 
 קבלה עבור תשלום תשלח ישירות לכתובת דוא"ל.

 
 
 

            שם בעל הכרטיס   פרטי כרטיס אשראי:
 

      ת.ז.  

 
   תוקף                           מספר כרטיס: 

 

 ₪ 300: לתשלום  סכום       :(CVVשלוש ספרות אחרונות על גב הכרטיס )
 
 
 

 תנאי תשלום
 

  על חשבון שכר לימוד.דמי רישום 
 ידוע לי כי אין החזר דמי רישום מכל סיבה שהיא.

 
 
 

 הנני מאשר כי הפרטים דלעיל הם נכונים. הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך מידע ומשלוח דואר.
 

 הנני מאשר קבלת מסמכים ממוחשבים בדואר אלקטרוני
 

 
 
 

 _________________חתימה ______         תאריך 
 
 
 
 
 

 יש לשלוח את הטופס כשהוא חתום באמצעות 
 03-6409933 ס: פק

 sherot.telaviv@gmail.comדוא"ל:   או

 
 
 
 

  
 


