
                                                                   

  
 

 
 

 
 תשע"ח ח' שבט           לכבוד

 2018 פברוארב 5                        ראשי רשויות מקומיות
 לים"מנכ

 מנהלי משאבי אנוש
 ממונה תעסוקה של אנשים עם מוגבלות ברשות

 יועמ"שים  
 

 המקומיתחובת מינוי ממונה על תעסוקה של אנשים עם מוגבלות ברשות הנדון:  
 על התעסוקה ברשות. ת הממונההזמנה להכשרו

 
 

גוף ציבורי המעסיק כי  בעוק ,2017בינואר  פונכנס לתוקאשר , לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 15תיקון 

מכלל , משמעותית )כהגדרתה בחוק(של אנשים עם מוגבלות   5% לפחות חויב בהעסקה של מעובדים לפחות,  100

  .ביחסי עבודה העובדים המועסקים אצלו

מחויב למנות בעל תפקיד כממונה על תעסוקת אנשים עם  , רתעובדים ויו 25המעסיק , מעסיק ציבוריכמו כן, 

 (הנחיות לממונה תעסוקה)רצ"ב מוגבלות. 

הרווחה, פיתח העבודה והמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד הוראות חוק זה, בביצוע סיוע לרשות לצורך 

 כממונה תעסוקה ברשותתפקיד אשר ראש הרשות הסמיך אותו על פי חוק לפעול הבעל ל תהמיועדתכנית הכשרה 

 לקידום הייצוג ההולם ברשות.  המקומית

בשיתוף נציבות דה והרווחה יום הכשרה ראשון קיים המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות שבמשרד העבו 2017ביולי 

בשל  חשיבות  יועד להכשרת הממונים ברשויות.  המשפטים ומרכז השלטון המקומי אשרשוויון זכויות שבמשרד 

בכוונתנו  - וכדי לאפשר לכל הממונים להשתתף בה ,להבנת החוק ולקבלת מידע וכלים מעשיים ליישומו ההכשרה

 כפי שיפורט בהמשך.  בשיתוף עם מפעם השפלה ומרכז שלטון מקומי, ,זוריתבפריסה א ,ימי הכשרה נוספיםלקיים 

    
 ויכלול מגוון תכנים: 9:00-15:00יתקיים בין השעות  כל אחד מימי ההכשרה 

 
 דרישות ייצוג הולם במגזר הציבורי רקע על העסקת עובדים עם מוגבלות ו ?נחוץ זה למה 
 והנחיות לפעילותוהממונה  הגדרת תפקיד ?זה את עושה אני איך 
 הכלים והגורמים המלווים העומדים לרשות הממונה ?לי עוזר מי 
 ?למידה מתהליכים המתקיימים ברשויות ממי אפשר ללמוד  
 יישום תכנית עבודה ברשות לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות  ?מתחילים איך 

 
 

קריטיים להבנת שהינם מעניקה כלים ומידע  חשובה ביותר. ההכשרה  סיוננו, ההשתתפות ביום ההכשרהימנ
 התפקיד ולהצלחת  הרשות ביישום. 

 
 
 
 
 
 



                                                                   

 
 

 
 

 -ימי ההכשרות, בחלוקה לפי מחוזות  להלן
 
 

   ( 2, באר שבע )קומה 2, מנחם בגין  באר שבעעיריית –דרום 
 2018 במרץ 11אדר תשע"ח,  ראשון, כ"דיום  

 
 קיבוץ מזרע מפעם עמק יזרעאל – צפון , 

 2018במרץ  19שני, ג'  ניסן תשע"ח,  יום 
 

  (9אביב )אולם קומה -, תל19 , רח' הארבעהמרכז השלטון המקומי –מרכז 
 2018מרץ  26יום שני, י' ניסן תשע"ח, 

 
 
 

 , בהתאם להנחיות המפורטות בטופס המצורף. שפלההמפעם * הרישום ליום ההכשרה ייעשה דרך 

 את פרטי הממונה ברשות:    Taasukanet@justice.gov.il* בנוסף, נבקשכם להעביר לנציבות שוויון במייל:   *

 

 
 

 
 

 
 

 בברכה,

 

 דפנה מאור                                                                    רועי שוולב                    

 לשילוב     המטה מנהלת                         מנהל תחום שילוב בתעסוקה           
 מוגבלות עם אנשים           נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות                                   

 משרד העבודה והרווחה         משרד המשפטים                      
 
 
 
 :יםעתקה
 

 משרד המשפטים. ,נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -אברמי טורם מר 
  ראש עירית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי –מר חיים ביבס 

 .  והרווחה העבודה משרד, הכללי המנהל  -קפלן אביגדור ר"ד
  הפנים. המנהל הכללי, משרד -מר מרדכי כהן

 סמנכ"ל בכיר למינהל והון אנושי במשרד הפנים. -מוני מעתוק מר 
 , משרד הפניםבפועל ברשויות מקומיות האנושי ההון לניהול בכיר אגף מנהל -רועי דהןמר 

 גב' הדס עבדת, מנהלת מפעם השפלה
 יו"ר איגוד מנהלי מש"א ברשויות המקומיות –ליאוניד סמוליאנוב מר 

  מש"מממונה שילוב בתעסוקה לאנשים עם מוגבלות, מנהל חינוך וחברה,  – עו"ד רות דיין מדר
 המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות, משרד העבודה והרווחה.  -גב' תרצה בר חיים 

 

המפגש המבוקש  מייל טלפון נייד תפקיד מרכזי בארגון שם הממונה שם רשות
 מבין ההצעות בהזמנה
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