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 רכז/ת נגישות   – 21/29מכרז פנימי/חיצוני 

 

 הנדסה  היחידה:

 רכז/ת נגישות תואר המשרה:

 9-7מנהלי  דרגת המשרה ודירוגה:

 50% היקף העסקה:

 פנימי/חיצוני  סוג מכרז:

 מהנדס המועצה  כפיפות:

 

 תיאור תפקיד:

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

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

 . כוחושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות שהותקנו מ 

 .קידום פעולות לשיפור הנגשה בעבודה של יחידות הרשות .ב

 .ת ליזמים ולגופים רשותיים שוניםמסירת מידע בנושא נגישו .ג

 הרשות.   כתיבת דוחות מעקב אודות הנעשה לקידום הנגישות לאנשים עם מוגבלות בקרב גופי .ד

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

 

השירות הציבורי/עירוני או המקום שבו הוא ריכוז וניהול מערכות מידע וניתוב המידע לציבור אודות נגישותו של  

 :ניתן

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

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

 מתן מידע אודות השימוש בהתקנים מיוחדים להנגשה.   .ג

פגישה פנים אל פנים,   ,ת מוקד פניות הציבור )באמצעות מענה אנושי, טלפוניה, אינטרנטבקרת איכות נגישו .ד

 וביקורי בית במידה ומתבצעים(.

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

 

 :קידום המודעות ברשות המקומית בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות

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

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

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

 נגישות לאנשים עם מוגבלות.

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

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

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



 

 

 

ותוכניות עבודה בתחום הנגישות,   ב סיוע לראש הרשות בתכלול עבודת הרשות המקומית בתכנון ובביצוע תכניות א

 :וביצוע מעקב על התקדמות ביישום

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

 ברשות, הקצאת משאבים לנושא ויישום המדיניות. 

תמחור עלויות. הובלת    סקירת נגישות,  הובלת תהליך מיפוי של הנכסים והשטחים ברשות החייבים בהנגשה, .ב

 ברשות.  תהליך מיפוי של נגישות השירות והמידע לאנשים עם מוגבלויות

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

 - הפורום עד לגמר התוכניות.

הרלוונטיות הגדרת   בודה השנתיות של כל יחידות הרשותליווי הטמעת התוכנית האסטרטגית בתוכניות הע .ד

 מנגנונים לתאום בין תחומי ובין יחידתי בקידום הנגישות ברשות.

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

 

 :בנגישותפורומים העוסקים    סיוע לראש הרשות בריכוז עבודת המטה השוטפת בכל היבטי הנגישות, בנייה וריכוז

התרעה בפני    -הפורומים  סיוע ביצירה של פורומים מובילים לתחום הנגישות ברשות המקומית וריכוז עבודת .א

  המנכל על בעיות בהתקדמות.

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

 . העוסקות בנגישות

 

 :ציבור בתחום הנגישותמעקב אחר פניות 

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

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

 

 כל מטלה שתוטל ע"י הממונה

 

 

 תנאי סף: 

 ידע והשכלה:  .1

 עברית ברמה גבוהה  -שפות

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

 

 ניסיון מקצועי: .2

הדרכה והכשרה על סמך הנחיות  ה  /ניסיון של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שעבר 

 .()א11בדרכים המנויות בתקנה  הנציבות לעניין הכשרת רכזי נגישות

 

 כישורים נדרשים:  .3

בתוך הרשות   רבים  גורמים  מול  ואשרורה,  ומחוצה להעבודה  צרכים,  קריאת חקיקה  מגוון  מול  , עבודה 

 ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה. 
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 :את המסמכים הבאים  ףחובה לצר מועמדותעם הגשת ה

 צה()אותו יש להוריד מאתר המועד/ת למשרה פנויה  קורות חיים בצירוף טופס פרטי מועמ 

  השכלה  תעודות 

 פירוט  היקפי משרהמלאים,  תאריכי העסקה    יםכוללה)  ונוכחיים  אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים ,

 (, פירוט ניסיון ניהולי ככל ונדרשפקידיסוקי המועמד/ת בתע

  מסמכים רלוונטיים נוספים 

 .יללע  כלל האסמכתאות הנדרשות את  יצרפודים שלא לא יזומנו לוועדת הבחינה מועמ*

 

 הערות:

 . ()יש לציין אילו התאמות נדרשות קבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודהל ת/ עם מוגבלות זכאי  ת/מועמד .1

שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב    םלאוכלוסייה הזכאית לייצוג הול  ת/המשתייך  ת/תינתן עדיפות למועמד .2

 המועמדים.  כישורים דומים לכישורי שאר ת/בעל היא/ ם הואהרשות המקומית, א  בדיעו

 לזמן מועמדים למבחני מיון. המועצה שומרת לעצמה את הזכות  .3

 

 ה גם ללשון נקבה ולהיפך.בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונ

 

 

 

 

 

 אבי הררי                                                                                                          

 ראש המועצה                                                                                                           
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