
 

     
 
 

  
   

 הכשרת ממונה תעסוקה עפ"י חוק שיויון זכויות
  בשיתוף איגוד מנהלי משאבי אנוש

 מבוא

 5%עובדים החובות להעסיק לפחות  100המונה מעל  ציבורימעסיק כל על  , תחולנה2017החל מינואר 
מעובדיו עובדים בעלי מוגבלות משמעותית או להכין ולפרסם תוכנית שנתית ברורה לקליטת עובדים 

בעלי מוגבלות כאמור; למנות ממונה תעסוקה שידאג לקבל פניות, לייעץ ולהדריך וליזום פעולות 
עסיק ויחידותיו השונות; ולהגביר את אחריותו לשילוב להגברת המודעות ולהבטחת ייצוג הולם אצל המ

 עובדים בעלי מוגבלות

קורס זה נועד להכשרה ממוני תעסוקה בהתאם להוראות החוק ולהכשירם לביצוע תפקידיהם וכן לסייע 
 להם במתן כלים אופרטיביים לייזום ושילוב עובדים בעלי מוגבלות כאמור אצל המעסיק הציבורי

נדרשים לממונה תעסוקה כאמור וגם ינתנו לו דו לפיכך גם הכללים והחוקים הבמסגרת הקורס ילמ
הכלים התפעוליים והמקצועיים לטיפול בייזום תוכניות שילוב עובדים עם מוגבלויות, בטיפול 

בקונפליקטים שעלולים להתרחש במקום העבודה בגין העסקת עובדים עם מוגבלות וכן במתן 

 ים אלההפתרונות האפשריים לקונפליקט

 מטרות הקורס

 מושגי יסוד והיבטים משפטיים של העסקת עובדים עם מוגבלויות. הכרות עם 

 .הצגת דרכי יישום הוראות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
 ז לחוק שיוויון זכויות 9-א9פי הוראות סעיפים -תפקידי ממונה תעסוקה בגוף ציבורי מעסיק על

 לאנשים עם מוגבלות 
  עובדים עם מוגבלות. בפרספקטיבה מערכתית וקבוצתית של שילוהצגת 

 .הצגת דרכי ניהול קונפליקטים בתחום 
 .הכרות עם היבטים משפטיים של נגישות והוראות ביטוח לאומי 

 פעילות אל מול הנחיות משרד הכלכלה ונציבות שיוויון אנשים עם מוגבלות 

 אוכלוסיית היעד

לאחר מינוי ואחראים לפי הוראות חוק שיוויון זכויות לאנשים ממוני תעסוקה לקראת מינוי או 
 עם מוגבלות

 יעוץ וניהול אקדמי

 שרקון, בן עמי, אשר ושות'. –שחר בן עמי ועו"ד אייל שטרנברג עו"ד 

 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 2)שעות  14 היקף השעות בקורס:

   15:15 – 09:00 בין השעות:'    ד יום  יום הלימודים:

 ר"ג, 1" רח' הראשונים בית דורוןמרכז תרבות " מקום הלימודים:

 2017במרץ  22   רס:הקופתיחת מועד 

 29.03, 22.03: להלן מועדי המפגשים

 חובות הקורס
  .מן הקורס 85%. קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  ממפגשי הקורס 100%נוכחות של 

 שכר לימוד 

 כתוב וכיבוד קל.  חומרשכר הלימוד כולל הדרכה,     ₪  800

  הקורס נושאי

 תפקידי ממונה תעסוקה 
 ייזום פעולות להגברת מודעות לייצוג הולם 

 השגת ייעדי ייצוג הולם 
 מיהם בעלי מוגבלות משמעותית 

 הכנת תוכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית 

  משרד הכלכלה, המוסדר לביטוח לאומי –דיווחים שנתיים ונתונים 
 השמת עובדים עם מוגבלות 

 התמודדות עם מוגבלות ופתרון קונפליקטים תעסוקתיים 
 מידע ומסירתו בכל הנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלות 

 



 
 

 נוהל הרשמה
הרשות או את הגזבר  יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב, להחתים את ראש קורסעל מנת להירשם ל

 .6844251-03פקס מס' לאו את מנהל כ"א ולשלוח 

    20040,ת.ד ת"א   19הארבעה  רח'יש לשלוח בדואר ל מרכז השלטון המקומילפקודת המחאות   

  ולהביא את צילום ההמחאה ליום פתיחת הקורס. 64739מיקוד: 

 15504. מס' חשבון 034: בנק דיסקונט , סניף הקריה מס'  להעברה בנקאיתפרטי חשבון בנק   

 לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל.

 אין להגיע ליום פתיחת הקורס ללא אישור רשמי מטעם מרכז השלטון המקומי

 טופס הרשמה

   , מרכז השלטון המקומימח' הדרכה :לכבוד 

 03-6844254-/טלפון 03-6844251:באמצעות פקס מספר

 ממונה תעסוקה עפ"י חוק שיויון זכויות: לרשום אותי לקורסאבקשכם 
 , ר"ג1" רח' הראשונים בית דורוןמרכז תרבות "   2017 במרץ 22  : שיתקיים בתאריך

 

 :פרטים אישיים

 

 ______________________________________________________ ומשפחה שם      

 

                                          ביקורת(ספרות כולל ספרת   9 ).: ת.ז

       ________________ ותק בתפקיד____________ תפקיד _____________________________שם הרשות _

 ____________________________________ פקס בעבודה____________________בעבודה _____ טל'

 _____________________________טל' סלולרי ________   __________________________ טל' בבית

 __________________________________  מייל כתובת  ________________  פרטית ________ כתוב

 השכלה 

 ,פרט/י ____אקדמית______________________________________________________________ 

 ,פרט/יאחר      __________________________________________________________________ 

   :התחייבות לתשלום

  ₪ 800: סך עלות הקורס 

 _______________________ _______ שם המאשר _________________________ ע"ח הרשות סך

 ______________________________________________ חתימה וחותמת __________תפקיד _____

 _________________סוג כרטיס האשראי ___________  תוקף ______________ ע"ח התלמיד  סך

 _______________________________________ ___________________מספר כרטיס האשראי ___

 ____________________ספרות אחרונות בגב הכרטיס __________________________________ 3

 נוהל ביטול הרשמה 

במקרה של ביטול הלימודים על ידי מרכז השלטון המקומי, יוחזר שכר הלימוד במלואו. במקרה של 

, לא יחויב העובד בשכר עד שבוע לפני תחילת הקורס –הלימודים ע"י העובד )בכתב בלבד(  ביטול 

 לאחר מכן לא יוחזר שכר לימוד כלל.לימוד. 

 

         


