
 

 

 

 
 

 

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות
 

  

 

 קול קורא לרשויות המקומיות להשתתפות בהכשרת רוחב בתחום הגיוון התעסוקתי
 

 

שמחים לבשר על  משרד הפנים בשיתוף עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שתתקיים בבית הנשיא  לרשויות המקומיות בתחום הגיוון התעסוקתיפתיחת הכשרה ייחודית 

ומזמינים את , מנכ"ל בית הנשיא, מנכ"ל משרד הפנים ונציבת שיוון הזדמנויות בעבודהבמעמד 

 .הרשויות המקומיות להציג את מועמדותן

 

 

 כללי
 

א' מגדיר את האוכלוסיות הזכאיות לייצוג 99סעיף  9191חוק שרות המדינה )מינויים( תשי"ט 

בקרב העובדים בשירות המדינה בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, "הולם: 

יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של 

וכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו בנחי הא

 ייצוג הולם("  –)בחוק זה  באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים

 

מיום ל' באב ה'תשנ"ז מחילה את חובת הייצוג ההולם הקבועה בסעיף  3-975החלטת ממשלה מס' 

 .כלל הרשויות המקומיותעל  9191א לחוק שירות המדינה )מינויים( התשי"ט 99

 

ייצוג משרד הפנים שם לנגד עיניו את נושא הגיוון התעסוקתי וקידומו מתוך תפיסה ומדיניות כי 

מאפשר סביבת עבודה שוויונית ומגוונות  ,ב האוכלוסייה על שלל גווניההולם, המשקף את הרכ

 .  אנושי איכותילגיוס הון  חדשות מייצר הזדמנויותשמקבל האזרח ובנוסף ומטייב את השירות 

 
 

 ההכשרה מטרת
 

 

הכוללת הקניית ידע אודות תחום הגיוון  בבית הנשיא הכשרה בת יומייםלראשונה יוצאת לדרך 

התעסוקתי בכלל, ומתן ידע בסיסי לקידום ויישום הגיוון התעסוקתי ברשויות המקומיות בפרט, 

 למען עמידה ביעדי המדינה.

 משתתפי ההכשרה יהוו סוכני שינוי ומוקדי ידע ארגוני ברשויות ויבססו רשת עמיתים ראשונית.

 

 



 

 

 

 
 

 

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות
 

  

 

 לרשויות המקומיות הכשרה
 

 שני ימי עיון מרוכזים:ההכשרה תכלול 

בבית הנשיא,  הגיוון התעסוקתי שיתקיים יום חשיפה ברמת המקרו לתחום – 3515910505 

 .מנכ"ל בית הנשיא, מנכ"ל משרד הפנים ונציבת שיוון הזדמנויות בעבודהבמעמד 

 .(יקבע בהמשך )מיקוםברמת המיקרו עיון יום  – 5215010505 

  

 

  מועמדותהגשת 
 

ומילוי ככל  הלינק הזהלחיצה על באמצעות  20/20/0202הגשת מועמדות תתבצע עד ליום  

 . נדרשיםהפרטים ה

מייל למרכזת התחום באגף בכיר בקרת הון אנושי, שאלות נוספות ניתן לפנות במידע 1 ל 

 .Adidv@moin.gov.ilהגב' עדי דביר בדוא"ל: 

והובלת בעלות פוטנציאל להטמעת  רשויות מקומיות 02-כ מבין מגישי הבקשה, יבחרו 

, בהתאם לפרמטרים שנקבעו בשלטון המקומי תחום הגיוון התעסוקתישינוי משמעותי ב

 מראש.

  .22/20/0202עד ליום פרסום הרשויות המקומיות שנבחרו יתבצע  

 

 

הגיוון ההכשרה מהווה אבן דרך ראשונה בתהליך התמקצעות הרשויות המקומיות בתחום 

מקצועי  -שתכלול ליווי אישיהכשרת עומק פיילוט של השתתפות באפשרות להתעסוקתי ו

 .0202שעתידה לצאת לדרך במהלך שנת 

 

 

 

 

https://survey.gov.il/he/Hachshara__givun
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