
      

המונה מעל  ,חייב כל ארגוןלפי חוקים ותקנות המחייבים שיפור בנגישות, שנכנסו לאחרונה לתוקף,  

 כן, חובה להכשירו לתפקיד. -מתוך עובדיו. כמו רכז נגישותאיש, למנות  25 -ל

 עובדים. 25 -הקורס מותאם לארגונים ציבוריים, חברות פרטיות, רשויות המעסיקות מעל ל

 :פירטי הקורס

5  ,09:30 – 15:30שעות אקדמיות, אחת לשבוע בין השעות  40מפגשים  

 (קישור למפה) , בית וגן, ירושלים.70סגה בירושלים, בחברת "הגיחון", רח' הפהקורס יתקיים 

חנייה חופשית בחניון ציבורי. 

 .משתתפי הקורס יקבלו חומרי הדרכה ומצגות 

"מאת חברת "נגיש לכל" בוגרי הקורס יקבלו תעודת הכשרה לתפקיד "רכז נגישות 

 :לפני מע"מ.₪ 3,800שכר לימוד ,  

 :יום ד( 2014 אוקטוברל 22תאריך פתיחת קורס( 

 

 

 

 

המספק תכנים  רכזי נגישות ייחודי ומקצועי, מוצע קורס לראשונה בישראל

 : המאפשרים לארגוןרבים 

  ,יירכז ויתאים את הארגון לעמידה בדרישות החוק.להכשיר עובד שיוביל 

  להקנות ידע וכלים המבוססים על ניסיונם העשיר של מרצי הקורס

 בהנגשה ושיפור של מערך שירותי הארגון.

 הציג טכניקות ניהוליות לניהול מתמשך של נושא הנגישות והתאמתו ל

רמת בשיפור למטרות העסקיות של הארגון תוך הבאת ערך מוסף כגון 

 .השירות

 

 

 

מקומך בקורס דרך מילוי טופס הרישום ותשלום שכר הלימוד. /יהבטח 

 משתתפים. חברת "נגיש לכל" רשאית לבטל או לדחות את פתיחת  10פתיחת הקורס מותנית במינימום
 הקורס ע"י הודעה לנרשמים.
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https://www.google.com/maps/place/Ha-Pisga+St+70,+Jerusalem,+Israel/@31.7645532,35.1859128,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1502d7bdf5555407:0x674084f587dfd1aa


      

 

 

 

 2014' קורס רכזי נגישות אוק –ופס הרשמה וכתב התחייבות ט

 

 :/תפרטי המשתתף

  שם משפחה:  שם פרטי:

   מס' ת"ז:

 פרטי הארגון:

  שם החברה:

  תפקיד:

  מייל:  טלפון:

  למשלוח חשבונית:כתובת 

 

 ימים טרם מועד הקורס. 7 -החתימה מהווה התחייבות לתשלום עבור הקורס עד ל

 לכל"ניתן לשלם בתשלום אחד בהמחאה / העברה בנקאית לפקודת "נגיש 

ימים לפני מועד תחילת הקורס  10משתתף שנרשם ולא הודיע על ביטול הרישום עד 
 יחוייב במלוא סכום התשלום.

 

  אנא סמן/י באם נדרש עבורך אמצעי הנגשה:

 חנייה נגישה         תרגום לשפת סימנים        תמלול       

 חנייה לרכב          
 מונגש גבוה       

/                    מע ש מערכת
 אמצעי הגברה

              מושב מותאם 
 )עם ידיות(

 

  חתימה:  תאריך: שם:

 

ניתן החתום את הטופס 
 :במייל ל להחזיר

 

 eli.ronkin@gmail.com  09-8351238 :בפקסאו 

 dar.romy@gmail.com  

 050-5757757 –אלי   בכל שאלה ובירור, ניתן לפנות אל:

 052-3375029 –רומי     
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