
 

 

 

  שוויון בהסתדרותהאגף לקידום 

 دائرة تعميق المساواة في الهستدروت

 -מתכבד להזמינך יחד עם נציגות מהארגון שאת/ה מייצג/ת ל

 :בנושא 4-השנתי הכנס 

לשיפור בחברה הערבית ומאבקם ת יותעסוקת אנשים עם מוגבלו
 תנאיהם

 لتحسين ظروف معيشتهم ونضالهمبالمجتمع العربي  اإلعاقات ذويتشغيل 

 רימונים " מלוןב אשר יתקיים  ,/11/21/1/22-1שבת, -חמישיבימים 
 עכו, "חוף התמרים

וקת הממונה על תעסם שוויון בהסתדרות ובהשתתפות הכנס ביוזמת האגף לקידו
בשיתוף פורום המאבק למען ו ההסתדרותם מוגבלויות בלשכת יו"ר אנשים ע

 אנשים עם מוגבלויות.

 :מהלך הכנס ולו"ז

  /211/-יום חמישי

 הגעהארוחת צהריים ו //:20 -//:24

 הרשמה וקבלת חדרים /23:6 – //:20

 פתיחה וברכות: –מושב ראשון   21:20 – /23:6

 יו"ר ההסתדרות.מר אבי ניסנקורן , 

 לקידום שוויון בהסתדרות, יו"ר האגף זייד-מר דחיל אבו. 
  של הציבור הערבי בישראל. , יו"ר וועדת המעקב העליונהמוחמד ברכהמר 

 :רכזת מחלקת פיקוח בוועדת עירון ,זוהרייה עזב 'גב מושב שני, בהנחיית  //:/1 – 21:20

  ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלויות  בלשכת יו"ר ההסתדרותהגיא שמחי, מר :
 בין ההסתדרות לנשיאות המעסיקים וצו ההרחבה.יישום ההסכם הקיבוצי 

 הפסקה  //:22 – /21:0

  ,פעילויות המרכז על  ":ריאן""אלפנאר" שמפעילה את מרכזי מנכ"ל מר אחסאן הינו
 .למען החברה

 מרכז ריאן י חלבי, מנהל תחום קשרי מעסיקים בפאדמר בהנחיית  :ל מעסיקיםפאנ
 חברות גדולות במשק. 5נציגי ", בהשתתפות "אלפנארשבהפעלת 



 

 

 דיאנה עבד, מנהלת תחום בכירה בשיקום, סניף נהרייה של הביטוח הלאומי 'גב: 
 .השיקום התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות בביטוח לאומי

 ערב ארוחת - 20:/1

 

 2112/יום שישי 

 : ארוחת בוקר/1:6-/2:6

מנהלת מרכז איזורי לחיים  ,הנאא שלאעטה 'גבמושב שלישי, בהנחיית  20:22  – 0/://
 :עצמאיים

  'ת וצ'רקסית אימאן טרביה אלקאסם, מנהלת תחום תעסוקה בחברה ערבית, דרוזיגב
שילוב החברה הערבית בשוק העבודה, בדגש על שילוב אנשים במשרד העבודה והרווחה: 

  .עם מוגבלויות בחברה הערבית
  'במשרד בעבודה והרווחה: דפנה מאור, מנהלת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות גב

 .הסיוע של המטה לקליטת עובדים עם מוגבלות

 הפסקה  -22:20-/22:6

"ג'וינט  ראש תחום מעבר למגבלות  ,סועאד דיאבעו"ס  מושב רביעי, בהנחיית //:26 – /22:6
 :ישראל"

 , בהשתתפות: המאבק להעלאת קצבאות הנכיםפאנל בנושא: 

  (, חד"ש )הרשימה המשותפתיוסף ג'באריןחה"כ. 
  מאבק לנכיםהמטה , ח'אלד מחאמידמר. 

  במשרד הממונה על תעסוקת אנשים עם  , אחראי תחום מדיניות ומחקרל זוהרגד"ר
 מוגבלויות בלשכת יו"ר ההסתדרות.

 הפסקה וארוחת צהריים - //:23 – //:26

מותת אבו אלטייב" הכשרה עיועץ , סעיד עסליה מר בהנחייתמושב חמישי,  6/22: – //:23
 :והעסקה לאנשים עם מוגבלות

  לשעבר סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרותוג'יהאד עקל, יו"ר חדר מצב מר ,
 הוועדה הבינלאומית לאנשים עם מוגבלות.

  יד ביד"עמותת  ויו"ר סיכודינמיתמנחה קבוצות בשיטה פעותמאן סאלח,מר 
הגברת שיתופי הפעולה והשותפויות בין ל בקבוצות פעילותו סיפור אישי :"לעיוורים

 .בחברה הערבית של שינוי על מנת להוביל מהלךהפעילים ובין הארגונים 

 ארוחת ערב – //:20 

  2111/שבת 

 מושב שישי:  6:21/ – /2://

 שילוב אנשים  בנושאהצגת מחקר מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית:  ,ד"ר רובי נתנזון
 שנעשה  השנה בשיתןף האגף לקידום שוויון עם מוגבלויות בשוק העבודה בישראל

 בהסתדרות.
  :אפ איימן נחאס, עמותת "סרד".-אמן הסנדטמופע אומנותי 

  בניית תכנית לשנה הקרובה לפורום המאבק למען אנשים עם מוגבלות, בשיתוף עם האגף
 . לקידום שוויון בהסתדרות

  משוב ומילוי הכנס , סיכוםשיחלוקת. 
 



 

 

 


