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 – הנגשת מוזיאונים ומרכזי מבקריםבנושא השתלמות מקצועית 

  נגישות מעבר לתקנות ולתקנים

 רקע

ועם  י שיוכל לחיות,כד עם אחת יקנה פת לחם, שאם לאדם יש שתי מטבעות כסף," :פתגם סיני עתיק אומר 
  . "כדי שיהיה לו עבור מה לחיות יקנה פרח, ,ההשניי

  חשיבות תרבות ותרבות פנאי לאנשים עם מוגבלות הינה באותה רמה של כלל האוכלוסייה. למרות זאת
  .גם בחו"ל וגם בארץ היה יחסית איטי ,ומרכזי מבקרים  הביצוע של הנגשת מוזיאונים

כמה מכם יודעים   כולכם יודעים לעבוד לפי תקנות. ונטיות.ובישראל יש לנו תקנות רלגם  כידוע לכולנו,

  ? תונקתל רבעמומרכז מבקרים להנגיש מוזיאון 

 מטרות ההשתלמות

 בעין ביקורתיתריענון נושא החקיקה והתקינה , . 
 הצגה ודיון בסוגיות מורכבות של נגישות במוזיאונים . 
 יאולוגיכסטורי ואריהצגה ודיון במוזיאונים עם רקע ה . 
 המהות של מרכזי המבקרים ותרומתם למבקר עם מוגבלות :דיון. 
 ,מונח מקצועי שנמצא בתנופת פיתוח סיור ודיון במושג של מוזיאון פתוח.  

ים ם(היבטימתכונת  ים)-ארגוני  לוגיסטי

 מורשים. 20 עד של ההשתלמות תתקיים בקבוצה   

 :חיפה;    מקום ההשתלמות המפרץ,  חוצות  דוד קניון  מגדל  לשינויים    ירושלים.   –  מוזיאון  לב  שימו 
   .כמפורט בטבלה המצורפת ,בשעות ההתכנסות

  חוק המוזיאונים   ;6, 4, 1חלקים:  1918ת"י  ;השירותנגישות תקנות   :להכשרהדרוש החובה  ציוד
 . 1983-התשמ"ג

 מתבקש/ת לציין זאת בטופס ההרשמה  – מי שנדרש/ת להתאמת נגישות להשתלמות.   
  רצים בקורס:המצוות   

, של עמותת שק"ל מנהל המרכז הישראלי לנגישותמורשה נגישות שירות,  –רמות  אבי"ר ד -
   .העיר העתיקה בירושלים בפרויקט הנגשת  מתכנן נגישות

  עם ניסיון בהנגשת מוזיאונים. ,  אדריכלית ומורשת נגישות מתו"ס ושירות –יאיר -עינב קוה -
  בהנגשתבעלת ניסיון מת"וס ושירות,   הנדסאית אדריכלות ומורשת נגישות – ורד רבי -

   מוזיאונים.
בעלת ניסיון מגוון, כולל מרכזי  ומורשת נגישות מתו"ס ושירות,   אדריכלית – שגית חקלאי -

  מבקרים.  
דרוג המוזיאון מצוי בתקופה של ש .מנכ"לית ואוצרת ראשית, מוזיאון מגדל דוד –אילת ליבר  -

  מהותי עם דגש גדול על נושא הנגישות. 
   .רכזת נגישות ותחקיר ארכיאולוגי, מוזיאון מגדל דוד – קוזק-דדוןרעות  -

  
 בוגרי הקורס יקבלו תעודה מטעם עמותת שק"ל.   
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  מפורט בטבלה הבאה:כ, אקדמיות שעות 24מפגשים שבועיים ותכלול  שלושהבההשתלמות תערך 

  

  

  

  

  

  

  ט.ל.ח                                                                                                                                       

  

  מפגש

  

  תאריך

  

יום 
  בשבוע 

  

  שעות המפגש 

  

  מיקום הפעילות

  

  הערות

  

1  

  

07.06.2022  

  

  ג'

  

04:91 – 03:41  

  

  ,חוצות המפרץ
  חיפה 

  

  

  

  

  , 10החרושת  –  מכללת פז בטיחות  
  חוצות המפרץ, חיפה.   
  בשפע, על בסיס מקום פנוי ברחבי   חניה:  
     המתחם.  
  חוצות תחנת –רכבת  תחבורה ציבורית:  
  אוטובוסים.מטרונית, המפרץ,   
  

  

2  

  

14.06.2022  

  

  ג'

  

03:81 – 00:21  

  

  ירושלים 

  

  

  

               מגדל דוד, המוזיאון לתולדות 
  ירושלים.  ,שער יפו  –ירושלים 

    חניון קרתא / חניון ממילא  חניה:      
                             (חניה בתשלום) 

לרח' יצחק קריב (קו    18קו    אוטובוס: 
רח' המלך    | מעגלי מהרובע היהודי)  

.                   38,  13,18קווים:    – דוד  
תחנת כיכר ספרא    הרכבת הקלה: 

 . (עיריית ירושלים) 

    

   3  

  

21.06.2022  

  

  ג' 

  

00:91 – 00:21  

  

  ,חוצות המפרץ
  חיפה 

    

  , 10החרושת  –מכללת פז בטיחות    
  חוצות המפרץ, חיפה.   
  בשפע, על בסיס מקום פנוי ברחבי   חניה:  
     המתחם.  
  חוצות תחנת –רכבת  תחבורה ציבורית:  
  המפרץ, מטרונית, אוטובוסים.  
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  טופס התחייבות והרשמה

    נגישות מעבר לתקנות ולתקנים –הנגשת מוזיאונים ומרכזי מבקרים השתלמות בנושא 

  אין צורך בחתימה) –  yfatr@shekel.org.il  דוא"ל (יש להחזיר הטופס המלא ל 

  

  פרטי המשתתף:   .א 

  _______________________  ת.ז_________________   שם פרטי ומשפחה:

  _____________________   דוא"ל :_______________________  טלפון נייד:

  _______________________________________     כתובת [למשלוח חשבונית]:

  ______________________  הערות:  : _____________________   ע.מ / ח.פ  

  _________ הבאות:   צורך / יש צורך בהתאמות הנגישות  אין התאמת נגישות נדרשת:

 ________________________________________________          ___________  

                   

  מפגשים, חומרי עזר, ושתייה חמה):   3(כולל  עלות ההשתלמות למשתתף  .ב

     עמותה) - אלף חמש מאות שקלים בלבד (אין מע"מ ₪ 1,500

  

  אופן התשלום:    .ג

 . 127154' מס ן- ח,   401, סניף )20 -  בנק' מזרחי טפחות  (מס   בנק :בנקאית  העברה - 

  במפגש הראשון.   רשיימס    "עמותת שק"ללפקודת " צ'ק  - 

  

  

 תנאים נוספים:   . ד

 . תחילת ההשתלמות לפניתנאי להשתתפות הוא תשלום מלא  .1

 .העמותהשינוי מועד פתיחת ההשתלמות או ביטולה, מותנה בכמות נרשמים, לפי שיקול דעת בלעדי של  .2

 ימים לפני פתיחת הקורס.   7עד  משתלםיש להודיע על ביטול השתתפות מצד ה .3

מהווה התחייבות מלאה להשתתפות    yfatr@shekel.org.il   דוא"להחזרת טופס זה ל - לתשומת ליבכם .4
    בהשתלמות, ותשלום עבורה (אין צורך לחתום או לסרוק את המסמך).


