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 11/3/22-יום ראשון, ה

 
ימסמך בפישוט לשונ  

 
את הפישוט הלשוני עשו:   

 

 

 
 :כנסהת תוכני

 העסקת עובדים עם מוגבלות
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80:38-80:88 

 
 .מגיעים למקום הכינוס ונרשמים לכינוס-התכנסות

  .כיבודקפה ו

 . בתערוכה זו אפשר גם להתנסות בשימוש במוצרים. תערוכה של  מוצרים  בתחום הנגישות

 )מי ידבר?( המרצה )על מה ידברו?( נושא ההרצאה 

80:88-80:38 
 

 
 

 פתיחה וברכות

  ברכות

 שלמה מור יוסף

 מנכ"ל )מנהל כללי(

 המוסד לביטוח לאומישל 

  ברכות

 גיא שימחי

 ים עם מוגבלותאחראי על תעסוקה של אנש

 הסתדרות העובדים

 ברכות

 שלמה אליהו

 יושב ראש

 אחזקות ביטוח ופיננסים" מגדל"חברת 

80:38-80:90 

 
 הרצאה

 . אנשים עם מוגבלותשל  ההעסק

של מקום העבודה  התאמהההיא חלק מההעסקה 

 לחוק הנגישות.

 נטע רוטמן

 ייעוץ לנגישותהמחלקה של מנהלת 

 עמותת "נגישות ישראל"

09:45-10:00 

 
 הרצאה

 ?למה חשוב להעסיק אנשים עם מוגבלות

 למה מאתגר )קשה( לפעמים להעסיק

 ?אנשים עם מוגבלות

 וגנר יובל

 יושב ראש

 "נגישות ישראל"עמותת 
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 )מי ידבר?( המרצה )על מה ידברו?( נושא ההרצאה 

08:88-08:38 

 
 שאלות ותשובות

עבודה בנושא החוק החדש  על שאלות ותשובות

 .של אנשים עם מוגבלות

 דפנה מאור

 ראש המטה

  ההמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוק

 משרד הכלכלה

08:38-00:88 

 
 )שיחה( פאנל

 אנשים עם מוגבלות םפאנל )שיחה( ע

 שרוצים לעבוד

 אפרת ברקאי גורל

 פסיכולוגית 

 המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה

 ד הכלכלהמשר

00:88-00:38 

 
 הפסקה

 .כיבודקפה ו

 תערוכה של מוצרים בתחום הנגישות

 להנגשה,  )דברים שעוזרים( נגישות, עזרים)חפצים( של  םאבזרי

 

00:38-00:88 

 
 הרצאה

לשילוב אנשים עם מוגבלות  (חלקהטה )ממאיך ה

 בתעסוקה יכול לעזור למעסיקים?

 רינת דגן  

 מנהלת מרכז תמיכה למעסיקים

 משרד הכלכלה אזור מרכז 
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 )מי ידבר?( המרצה )על מה ידברו?( נושא ההרצאה 

00:88-00:08 

 
 הרצאה

 ?נגישעבודה איך מעסיקים מתכוננים לראיון 

 ראיון עבודה נגיש?מה זה 

 מוןזוהר מי

 מנהלת כללית

 פילת מקבוצת מגדל

00:08-00:98 

 
 הרצאה

 עבודה האנשים העובדים במקוםאיך מכינים את 

 ?עובד חדש עם מוגבלותלקבלת 

 אור כהן

 מחלקת הכשרה והדרכה מנהל

 עמותת "נגישות ישראל"

00:98-03:88 

 
 הרצאה

מוצא את העבודה איך המוסד לביטוח לאומי 

 בלותהמתאימה לעובדים עם מוג

 להם לעבוד?עוזר ו

 כרמל סטינגר

 ראש אגף השיקום

 המוסד לביטוח לאומי

03:88-03:98 

 
     ארוחת צהריים

 ארוחת צהריים 
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 )מי ידבר?( המרצה )על מה ידברו?( נושא ההרצאה 

03:98-09:08 

 
 אישי סיפור 

ל עובדים עם מוגבלות מספרים ע -אישיסיפור 

  .תהליך הקבלה שלהם לעבודה

 קארין אלהרר  :מנחה

 חברת כנסת

09:08-09:98 

 
 סיפור אישי

מספרים על מעסיקים עם מוגבלות  - אישי סיפור 

 .קשיים של תהליך הקבלה לעבודהה

 אבנר סטפק :מנחה

 חברת מיטב דש

09:98-09:08 

 
 צאההר

איך חברה שרוצה לדאוג לעבודה לאנשים עם 

 ?מוגבלות צריכה להתנהג

 מומו מהדב

 מנהל כללי

 ארגון מעלה

09:08-00:88 

 
 סיכום ותודות

 סיכום ותודות

 וגנר יובל

 יושב ראש

 "נגישות ישראל"עמותת 

 


