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 רכז נגישות
 נתוני המשרה

 (1..1111..11. תקציבי סעיף)

 1תפקיד חובה. סוג תפקיד: 

א' לתקנות שוויון  19וע"פ סעיף לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות   מב91סעיף  על פי

 ציבורי שירות להספקת אחראימי שזכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשרות( 

 רכז נגישות עובדיו מקרב ימנה לפחות עובדים 52 המעסיק', ד בסימן כהגדרתו

יבות שם רכז הנגישות, מקום משרדו  ודרכי הפניה אליו יפורסמו לציבור וכן יועברו לידיעת נצ

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  ולידיעת העובדים.

 תיאור התפקיד

 ייעוד:

 של אנשים עם מוגבלות נגישותביחס להמקומית ובקהילה  י ברשותהובלת שינוי תפיסתי ומערכת

כאמצעי מרכזי  ,במרחב הציבורי ובכל הפעולות והשירותים שהרשות המקומית אחראית להם

 בדרך להשתלבותם המלאה של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים.

 עםאנשים ראש הרשות המקומית מנהליה ועובדיה  ולאודות נגישות לריכוז ניהול וניתוב מידע 

  .ברשות לותמוגב

 תחומי אחריות:

 החוק.מתן יעוץ והדרכה לרשות המקומית לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות ע"פ  .9

/ הציבורי השירות של נגישותו אודות לציבור ריכוז וניהול  מערכות מידע וניתוב המידע  .5

  .ניתן הוא שבו המקום או עירוני

 קידום המודעות ברשות המקומית בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות. .3

 אב תכניות ובביצוע בתכנון המקומית הרשות עבודת לולסיוע לראש הרשות בתכ .4

 .ביישום התקדמות על מעקב וביצוע, הנגישות בתחום עבודה ותוכניות

בנייה וריכוז  ,הנגישות היבטי בכל השוטפת המטה עבודת סיוע לראש הרשות בריכוז .2

 .פורומים העוסקים בנגישות

 .פניות ציבור בתחום הנגישות אחר מעקב .6

 :האחריות מתחומי הנגזרות, העיקריות והמשימות הביצועים פירוט

  והדרכה לרשות המקומית לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות ע"פ החוקמתן יעוץ  1.

בנושא נגישות, בהתאם להוראות הדין  הציבורי השירות של חובותיו בדבר מידע מתן .א

 .והתקנות שהותקנו מכוחו מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק הקיים, לרבות

 הרשות.יחידות  ה שלבעבוד הנגשה שיפורקידום פעולות ל .ב

 .שונים ייםרשות ולגופים ליזמים נגישות בנושא מידע מסירת .ג

                                                           
1
  עם לאנשים חוק שוויון)להלן: " 9111חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח  -הבסיס החוקי 

 (."מוגבלות
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מוגבלות בקרב גופי  עםכתיבת דוחות מעקב אודות הנעשה לקידום הנגישות לאנשים  .ד

 הרשות.

 איתור ומיפוי חסמים פוטנציאלים לנגישות ברשות באמצעות סקרים ופעולות נוספות. .ה

 או הציבורי השירות של נגישותו אודות לציבור מידעריכוז וניהול מערכות מידע וניתוב  21

  ניתן הוא שבו המקום

מסירת מידע לתושבי הרשות המקומית אודות נגישות המרחב הציבורי על כל מרכיביו  .א

 לאנשים עם מוגבלות.

 עידוד הדברות ישירה בין אנשים עם מוגבלות לבין גופי הרשות.  .ב

 להנגשה.מתן מידע אודות השימוש בהתקנים מיוחדים  .ג

בקרת איכות נגישות  מוקד פניות הציבור )באמצעות מענה אנושי, טלפוניה, אינטרנט,  .ד

 פגישה פנים אל פנים, וביקורי בית במידה ומתבצעים( 

 תפעול מסד נתונים אודות נגישות פתוח לשימושו של כלל הציבור .ה

 קידום  המודעות ברשות לנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות 31

 .מוגבלות עם לאנשים נגישות  בנושא  המודעות להעלאת פעולות ייזום .א

   .מוגבלות עם לאנשים הנגישות ושיפור השיח להגברת חומרים פרסום .ב

 האגפים בשיתוף) המקומית ברשות לעובדים והדרכות קורסים  עיון ימי תיאום .ג

 .מוגבלות עם לאנשים נגישות בנושא( ברשות הרלוונטים

 .ברשות העניין בעלי לכל מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות של פרסומים הפצת .ד

 .ברשות העניין בעלי לכל הנגישות בנושא הקשורים ותקנות חוקים והפצת התעדכנות .ה

 .בהתאם והפצתם נגישות להסדרת חדשים ובפתרונות מקצועית בספרות התעדכנות .ו

 עבודה ותוכניות אב תכניות ובביצוע בתכנון הרשות עבודת סיוע לראש הרשות בתכלול 41

   1ביישום התקדמות על מעקב וביצוע, הנגישות בתחום

ייזום פעילות בתיאום עם ראש הרשות והמנכ"ל, להתוויית מדיניות לקידום נגישות  .א

 לאנשים עם מוגבלויות ברשות, הקצאת משאבים לנושא ויישום המדיניות.

ה, סקירת נגישות, הובלת תהליך מיפוי של הנכסים והשטחים ברשות החייבים בהנגש .ב

הובלת תהליך מיפוי של נגישות השירות והמידע לאנשים עם מוגבלויות  תמחור עלויות.

 ברשות.

בניית פורום לקביעת תכניות אסטרטגיות לנגישות, הובלת תהליך גיבוש התוכניות  .ג

 -האסטרטגיות באמצעות הפורום עד לגמר התוכניות.

העבודה השנתיות של כל יחידות הרשות ליווי הטמעת התוכנית האסטרטגית בתוכניות  .ד

 הרלוונטיות הגדרת מנגנונים לתאום בין תחומי ובין יחידתי בקידום הנגישות ברשות.

 מעקב שוטף ובקרה רבעונית על התקדמות תכניות העבודה לנגישות. .ה

, בנייה וריכוז הנגישות יהיבטבכל השוטפת מטה הריכוז עבודת סיוע לראש הרשות ב 51

 העוסקים בנגישות1פורומים 
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 עבודת המקומית וריכוז ברשות הנגישות לתחום  מובילים פורומים של סיוע ביצירה .א

 התרעה בפני המנכל על בעיות בהתקדמות. -הפורומים

שיתוף וייצוג של אנשים עם מוגבלות בנושאים הנוגעים לקידום הנגישות. נטילת חלק  .ב

 בישיבות הרשות העוסקות בנגישות

 על פניות ציבור בתחום הנגישות מעקב 11

 מעקב אחר טיפול בפניות מוקד/ תלונות של אנשים עם מוגבלות .א

 הפקת דוחות תקופתיים על איכות הטיפול בפניות של אנשים עם מוגבלות .ב

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  מול גורמים רבים בתוך הרשות ומחוצה לה.עבודה 

 אשרורה.חקיקה ו קריאת  

  מול מגוון צרכים.עבודה 

 כפיפות:

 מנכ"ל או מזכיר הרשות.

 תנאים מקדימים למינוי 

 והשכלה: ידע

קורסים והכשרות  השכלה

 :מקצועיות 
 

  
 עברית ברמה גבוהה. שפות:

 .OFFICE ,GIS-היכרות עם תוכנות ה יישומי מחשב:

רישום 

 מקצועי:
 לא נדרש.

ניסיון 

 מקצועי:

בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שעבר ניסיון של שנה לפחות 

הדרכה והכשרה על סמך הנחיות הנציבות לעניין הכשרת רכזי נגישות 

 )א(.11בדרכים המנויות בתקנה 

ניסיון 

 ניהולי:
 לא נדרש.
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 רכז נגישותלתפקיד  מכרז פנימי/חיצוני -נספח א'

 

 מנכ"ל, מהנדס רשות או תכנון אסטרטגי   היחידה:

 רכז נגישות. המשרה:תואר 

  דרגת המשרה ודירוגה:

  היקף העסקה:

 פנימי/חיצוני. סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

 בעליאנשים ראש הרשות ומנהליה ולאודות נגישות ל העברת המידע

 עיקרי התפקיד:  מוגבלות ברשות

ליווי וייעוץ לגופי הרשות ולגורמים מטעמה בנושאים של  .א

 הנגשת השירות.

 הציבורי השירות של נגישותו אודות לציבור מידע מסירת .ב

  .ניתן הוא שבו המקום או

קידום המודעות ברשות בנושא נגישות לאנשים בעלי  .ג

 מוגבלויות.

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות

 ניסיון של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים –ניסיון מקצועי

עם מוגבלות או שעבר הדרכה והכשרה על סמך הנחיות 

יבות לעניין הכשרת רכזי נגישות בדרכים המנויות בתקנה הנצ

 )א(.11

 לא נדרש.  –ניסיון ניהולי 

 דרישות נוספות

 עברית ברמה גבוהה. -שפות 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב-OFFICE. 

העשייה  מאפייני

 הייחודיים בתפקיד:

  מול גורמים רבים בתוך הרשות ומחוצה לה.עבודה 

 אשרורה.חקיקה ו קריאת  

 .עבודה מול מגוון צרכים 

 מנכ"ל או מזכיר הרשות. כפיפות:

 מנהלה:

 מועד פרסום המכרז: _________

 בקשות למכרז יש להגיש עד יום:________

טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית 

 בכתובת:__________________

הינו:_______________, איש הקשר לעניין מכרז זה 

 טלפון:________________
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 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראש הרשות-על החתום

__________ 



 הפנים משרד
 המקומי השלטון מינהל

 המקומיות ברשויות ושכר אדם חולכ האגף

 

6 
 

 

 הוראות הדין הקיים - רכז נגישות -נספח ב'

 :מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוקמב  91בהתאם לסעיף 

עובדים לפחות ימנה  52שאחראי לאספקת שירות ציבורי כהגדרתו בסימן ד', המעסיק ")א( מי 

מקרב עובדיו אדם הבקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות וככל האפשר הוא 

 רכז נגישות(. -יהיה אדם עם מוגבלות )בסעיף זה 

 –)ב( רכז נגישות 

 של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן; ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו   (9)

 "ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי, לפי פרק זה   (5)

 

 (השרות נגישות התאמות) מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לתקנות 19 לסעיף בהתאם

 :נגישות רכז

 רכז העובדים מתוך ימנה, לפחות עובדים 52 המעסיק לשירות נגישות התאמות בביצוע חייב .19

 .לחוק מב91 סעיף לפי, נגישות

 - יהיה הנגישות רכז כי יבטיח נגישות התאמות בביצוע החייב

 וקידום ניהול במיומנויות הכשרה שעבר עובד האפשר ככל או ניהולי בתפקיד עובד, האפשר ככל

 ;פרויקטים

 והכשרה הדרכה שעבר או מוגבלות עם לאנשים הנגישות בתחום  לפחות שנה של מעשי ניסיון בעל

 הכוללת(, א)11 בתקנה המנויות בדרכים, נגישות רכזי הכשרת לעניין הנציבות הנחיות סמך על

 הנגישות בתחום גורמים הכרת, בפועל ויישומן לחייב הנוגעות הנגישות תקנות, החוק הכרת

 הנוגעים הנציבות פרסומי והכרת, מוגבלות עם אנשים המייצגים וארגונים ציבוריים גופים לרבות

 שרכז יכול, עובדים 911-מ פחות החייב מעסיק אם אולם; החייב על החלות הנגישות לחובות

 ;מוגבלות עם לאנשים הנגישות בתחום משנה פחות של מעשי ניסיון בעל יהיה נגישות

 יהיה הנגישות שרכז יכול, התחילה מיום שנים שלוש תום שעד בתקופה(, 5) בפסקה האמור אף על

 ;הנגישות בתחום מעשי ניסיון בעל שאינו או, כאמור הכשרה עבר שטרם אדם

 .האפשר במידת, מוגבלות עם אדם

 אשר העדכונים סמך על,  הנגישות בתחום בחידושים לשנה אחת יתעדכן הנגישות רכז (ג)

 .לחוק מו91 סעיף לפי הנציבות תפרסם

 :יהיו הנגישות רכז של תפקידיו (ד)

 עזר אמצעי, בו ניתן שהוא ובמקום בשירות שבוצעו הנגישות התאמות על לציבור מידע מסירת

 ;16 תקנה לפי חלופיות נגישות והתאמות בקשה לפי בשירות לקבל שניתן עזר ושירותי

 ;החוק לפי חובותיו בדבר נגישות התאמות בביצוע לחייב והדרכה ייעוץ
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 הנגישות רכז של שמו את העובדים לידיעת ויביא לציבור יפרסם נגישות בהתאמות החייב (ה)

 כאמור בדרכים ייעשה זו תקנה לפי לציבור הפרסום; אליו הפניה ודרכי משרדו מקום, שמינה

 .32 בתקנה


