המרכז הרפואי הגריאטרי
ביה"ח שמואל הרופא

העסקה שיוויונית ורב גונית
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דבר המנהלת האדמיניסטרטיבית
כמדי שנה ,מתפרסם דו"ח המציג את המגוון האנושי בבית החולים שמואל הרופא.
גיוון תעסוקתי מהווה גורם מפתח למימוש החזון ,היעדים ומשימות של בית החולים.
גיוון תעסוקתי אף מגביר את המחויבות של העובדים למקום העבודה ומשפיע על היכולת של
בית החולים להעניק שירות איכותי יותר למטופלים ובני משפחותיהם .כמו כן ,הגיוון
התעסוקתי תורם ליכולתו של כל עובד ועובד לידי ביטוי את מכלול כישוריו בעבודה.
בבית החולים שמואל הרופא מועסקים  539עובדים ,המהווים פסיפס ססגוני המורכב
מאנשים מכל השכבות ,המגזרים והעדות ושמגיעים מרקעים שונים.
אנו מאמינים שככל שנהיה ארגון המכיל מגוון רחב יותר של אנשים מתרבויות ואמונות שונות,
עם תפיסות ויכולות מגוונות ועם תמהיל מאוזן של נשים וגברים ,כך נהיה ארגון הוגן ,אנושי
ומצליח יותר.
יכולתנו כארגון להכיל גיוון ושונות מהווה גורם מפתח בהצלחתנו ובמימוש יעדינו.
מדיניות הגיוון וההכלה שלנו מתורגמת כיום ליצירת הזדמנויות שוות לכל המגזרים
והאוכלוסיות ועבודה בשיתוף פעולה וכבוד הדדי.
שנת  2021הייתה שנה בה המשיך בית החולים במדיניות הגיוון שתורגמה לקליטת
עובדים מרקע מגוון וקיום פעילויות רבות לקידום הכשירות התרבותית ביחידה .על אף
משבר הקורונה ובהיעדר תקציב מדינה ,בוצעו ההתאמות הנדרשות על מנת להמשיך
לציין מועדים חשובים לבני אוכלוסיות מיוחדות וליצור תחושת שייכות בקרב אוכלוסיות
אלה.
אני מקווה כי פעילות הגיוון המתבצעת בבית החולים באופן שוטף תמשיך להניב פירות
ותאפשר ליותר עובדים מרקע מגוון להיקלט לתעסוקה במרכז הרפואי ולהמשיך להשתייך
למשפחת בית חולים שמואל הרופא.

בברכה,
איילת מנדלוביץ'
מנהלת אדמיניסטרטיבית
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רקע
בית החולים "שמואל הרופא" הינו בי"ח ממשלתי גריאטרי הממוקם בבאר יעקב.
בית החולים מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב.
ייעודו של בית החולים – מתן שירותים רפואיים ,סיעודיים ופרא רפואיים איכותיים
ברמה מקצועית גבוהה לאוכלוסייה המבוגרת באזור השפלה ומחוז המרכז ,בשגרה ובחירום.
בבית החולים  2מחלקות פנימיות גריאטריות ,מחלקה פנימית אחת 2 ,מחלקות לשיקום
גריאטרי 3 ,מחלקות לסיעוד מורכב ומחלקת מונשמים .בנוסף ,מאז תחילת משבר הקורונה,
נפתחו ונסגרו מחלקות קורונה בבית החולים .בסה"כ טופלו במחלקת קורונה  77 -חולים בגל
הראשון 212 ,חולים בגל השני 144 ,חולים בגל השלישי 89 ,חולים בגל הרביעי ו160-
חולים בגל החמישי.
בית החולים עוסק בהכשרה והדרכת צוותים מקצועיים בכל תחומי מקצועות הגריאטריה.

חזון ביה"ח
הענקת טיפול רפואי ,סיעודי ופרא-רפואי ברמה הגבוהה והמקצועית ביותר,
בשילוב עם מתן יחס אישי ואנושי תומך למטופלים ולבני משפחותיהם ע"פ
תפיסת "האדם הזקן במרכז" ,תוך פיתוחם המקצועי והאישי של עובדי בית
החולים ושמירה על איזון תקציבי.

חזון בית החולים בנושא גיוון
בית החולים שמואל הרופא פועל לקידום גיוון תעסוקתי ותרבותי ליצירת
סביבת עבודה מכבדת ותומכת ,שרותמת את העובדים לקידום חזון בית
החולים  -הענקת טיפול רפואי ,סיעודי ופרא-רפואי ברמה הגבוהה
והמקצועית ביותר ,תוך מתן יחס אישי ואנושי תומך למטופלים ולבני
משפחותיהם ע"פ תפיסת "האדם הזקן במרכז".

סיכום שנת :2021
 341 מיטות אשפוז
 91,584 ימי אשפוז
 2,867 קבלות לאשפוז
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הקדמה
דו"ח העסקה שיווינית ורב גונית בבית חולים שמואל הרופא נכתב זו השנה הרביעית.
הדו"ח מתייחס להרכב מצבת כח האדם במרכז ודרגת בכירותם של האוכלוסיות הבאות :
נשים ,חרדים ,חברה ערבית ,יוצאי אתיופיה ,אנשים עם מוגבלות ועולים חדשים.
בבית החולים ישנו ממונה על שוויון וגיוון תעסוקתי של וכן קיימת ועדת
היגוי שבה חברים  :מנהלת אדמיניסטרטיבית  -יו"ר הוועדה ,סגן מנהלת אדמיניסטרטיבית-
ממונה לגיוון תעסוקתי ולמניעת גזענות ,רנטגנאית ראשית  -עובדת מאוכלוסייה מגוונת
(יוצאת אתיופיה) וממונה על שיוויון מגדרי ונגישות משרדית.

מטרות על לפעילות הגיוון בית החולים:


גיוון תעסוקתי בקרב העובדים ישפר את השירות הניתן בבית החולים באמצעות
שילוב נקודת המבט של אותן קבוצות אוכלוסיות מיוחדות והצפת צורכיהן על-ידי
עובדים השייכים אליהן.



העסקה בשירות הממשלתי של קבוצות מוחלשות עשויה להגדיל את המוביליות
החברתית של קבוצות אלה ,ובכך לסייע בצמצום אי השיוויון באוכלוסייה.



גיוון תעסוקתי יגביר את המחויבות של עובדים מרקעים שונים לבית החולים ,ובכך
יתרום להצלחת הארגון ולמימוש ייעודו.

4

היחידה כמעסיקה
התפלגות עובדי בית חולים ע"פ השתייכות לסגל:
סה"כ
עובדים

סה"כ
סטודנטים

539

0

100%

0%

סה"כ
עובדים
אחוז
יחסי

מסד
מקצועות לא
מקצועות
פרופסיונאליים פרופסיונאליים
242
170
31.5%

מירב
מקצועות לא
מקצועות
פרופסיונאליים פרופסיונאליים
7
68

44.8%

1.3%

12.6%

תיכון

בכיר

48

4

8.9%

0.74%

*מקצוע פרופסיונאלי – עובד/ת בעל השכלה אקדמאית או בעל/ת מקצוע ייחודי הדורש
רישיון ממשרד הבריאות

ייצוג הולם:
אוכלוסיה מסד
יוצאי
אתיופיה
חברה
ערבית
מגזר
חרדי
עולים
חדשים
אנשים
עם
מוגבלות

מירב

תיכון

בכיר

סה"כ

85

1

3

0

89

סה"כ
באחוזים
16.5%

45

19

0

0

64

11.8%

9

0

0

0

9

1.66%

10

8

0

0

18

3.33%

ברמה בינונית
ע"פ נתוני
ביטוח לאומי

*לציין כי מתחי הדרגות בבתי חולים גריאטריים הינם נמוכים.
כך לדוגמא ,טכנאית רנטגן ראשית (ממוצא אתיופי) ,משויכת לסגל מירב ,רופא גריאטר
משויך לסגל מירב ,אחות מן השורה משויכת לסגל מסד.

בשנת  2021נקלטו בבית החולים  64עובדים ,מהם  27עובדים מרקע מגוון,
המהווים  42%מסך הקליטות ,בהתאם לפירוט הבא 16 :מהחברה הערבית,
 7יוצאי אתיופיה 2 ,חרדים ו 2-עולים חדשים.
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תמונת מצב :התפלגות מגדרית בתפקידים בכירים
יעד ממשלתי 50% :נשים מתוך הסגל הבכיר בבית החולים 50% ,נשים ברפואה מרמת
מנהל מחלקה ומעלה.
נכון לשנת  ,2021ישנן  75%נשים מתוך הסגל הבכיר בביה"ח ושיעור הנשים המנהלות
בבית החולים הינו .76%

נשים בתפקידים בכירים בבית החולים נכון לשנת :2021
סקטור רופאים:
סגנית מנהל בית החולים
מנהלת מחלקה פנימית 105
מנהלת מחלקה פנימית 107
מנהלת מחלקה פנימית 109
מנהלת מחלקת שיקום 4
מנהלת מחלקת שיקום 103
מנהלת מחלקות מונשמים  106וסיעוד מורכב 2
מנהלת מחלקת סיעוד מורכב 102
סקטור מנמ"ש ומקצועות הבריאות:

מנהלת אדמיניסטרטיבית
מנהלת רכש ואפסנאות
מהנדסת ביה"ח
מנהלת משרד קבלת חולים
יועצת משפטית
מנהלת רשומות רפואיות
ממונת בטיחות
מנהלת יחידת הדרכה
מנהלת משק וניקיון
מנהלת מעבדה
מנהלת יח' תזונה ודיאטה
מנהלת השירות הסוציאלי
רנטגנאית ראשית
סגנית מנהלת ריפוי בעיסוק
אחראית קלינאיות תקשורת
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סקטור אחיות:
מנהלת הסיעוד
סגנית מנהלת הסיעוד
אחות אחראית מחלקה פנימית 105
אחות אחראית מחלקה פנימית 107
אחות אחות אחראית מחלקה פנימית 109
אחות אחראית מחלקת שיקום 4
אחות אחראית מחלקת שיקום 103
אחות אחראית מחלקת ס.מ 1
אחות אחראית מחלקת ס.מ 2
אחות אחראית מחלקת ס.מ 102
אחיות מפקחות קליניות
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תמונת מצב  :העסקת יוצאי אתיופיה
יעד ממשלתי 1.8% :מסך עובדי המרכז הרפואי בהתאם לשיעור באוכלוסייה.
הגדרה :אדם שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה.
אנו מעודדים קליטה והשתלבות של עובדים יוצאי אתיופיה .נכון לסוף שנת  ,2021מועסקים
בבית החולים  89עובדים בני העדה האתיופית ,המהווים  16.5%מכלל עובדי ביה"ח.
רוב העובדים יוצאי אתיופיה משתייכים לסגל מסד ,ביניהם ראש צוות גזים רפואיים במחלקה
הטכנית.
ישנם  8עובדים אקדמאים מקרב בני העדה האתיופית ו 6-עובדים נוספים בעלי השכלה על
תיכונית ,המהווים  15.7%מכלל העובדים בני העדה האתיופית בבית החולים.
העסקת עובדים יוצאי אתיופיה לפי מגדר:

36%
גברים

64%

נשים

העסקת עובדים יוצאי אתיופיה ע"פ סקטור:
סקטור/סגל
רופאים
אחיות וכוחות
עזר
מקצועות
הבריאות
מינהל ומשק

מסד
0
64

מירב
0
2

תיכון
0
0

בכיר
0
0

סה"כ
0
66

1

1

1

0

3

20

0

0

0

20
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תמונת מצב  :העסקת עובדים בני החברה הערבית
יעד ממשלתי 10% :מסך עובדי המרכז הרפואי.
הגדרה  :אדם שהוא ערבי ,דרוזי או צ'רקסי.
נכון לסוף שנת  ,2021בבית החולים מועסקים  64עובדים מהחברה הערבית ,המהווים
 11.8%מכלל עובדי ביה"ח כאשר  19עובדים ( )30%מהעובדים משתייכים לסגל מירב
והשאר לסגל מסד.
שיעור האקדמאים ובעלי השכלה על תיכונית מקרב אוכלוסיית בני החברה הערבית הינו
 ,80%ביניהם רופאים ,אחים/ות מוסמכים/ות ,פיזיותרפיסטים/ות ומרפאים/ות בעיסוק.
קיימת עלייה משמעותית מתמדת בשנים האחרונות בהעסקת עובדים מהחברה הערבית.
להלן הגידול במספר העובדים בני האוכלוסיה הערבית בשנים  ,2015-2021וביחס לשנת
:2010

מספר עובדים בני החברה הערבית
2010-2021

64

60

שנת
2021

שנת
2020

44

שנת
2019

32
שנת
2018

17

15

שנת
2017

שנת
2016

9

3

שנת
2015

שנת
2010

ניתן לראות כי מאז שנת  2010חל גידול משמעותי במספר העובדים בני החברה הערבית
המועסקים בבית החולים ב!2000% -
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העסקת עובדים מהחברה הערבית לפי מגדר:

נשים
22%
גברים

גברים
78%

נשים

העסקת עובדים בני החברה הערבית לפי סקטור:
סקטור/סגל
רופאים
אחיות וכוחות
עזר
מקצועות
הבריאות
מינהל ומשק

מסד
0
39

מירב
19
0

תיכון
0
0

בכיר
0
0

סה"כ
19
39

4

0

0

0

4

2

0

0

0

2

תמונת מצב :העסקת אנשים עם מוגבלות
יעד ממשלתי 5% :מסה"כ עובדי ביה"ח.
הגדרה  :בהתאם להגדרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
בהתאם לנתוני הביטוח הלאומי לשנת  ,2020העסקת אנשים עם מוגבלות כעובדי מדינה
במוסדנו מוגדרת כרמה בינונית.
החסמים העיקריים בשילוב עובדים עם מוגבלות הם ריבוי משרות כפיים בבית חולים
גריאטרי או משרות הדורשות הפעלת כח פיזי.
ביה"ח פועל לשלב יותר עובדים הנמנים בהגדרה זו ע"י פנייה לארגונים ייעודיים לשילוב
אנשים עם מוגבלות בעבודה ומתן העדפה בועדות בוחנים.
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תמונת מצב :העסקת חרדים
עקרונות ופעולות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה נקבעו בהחלטת ממשלה
מספר  869בשנת  , 2015כאשר המטרה היא להנגיש משרות והכשרות בשירות המדינה
לאוכלוסייה זו.
יעד ממשלתי :היעד שנקבע ב 2016 -היה שבני האוכלוסייה החרדית יהוו לפחות 7%
מקרב אוכלוסיית העובדים הנקלטים לשירות המדינה .במהלך שנת  2019בוצע מיפוי על
בסיס הצהרתי על מנת לדעת במדויק את מספר העובדים העונים להגדרה בהתאם להנחיות
נש"מ .נתוני העובדים החרדים טויבו במערכת מרכב"ה.
הגדרה  :אדם המשתייך לאוכלוסייה החרדית הוא מי שהוא ,ילדו או בן זוגו לומד או למד
במוסד חינוך חרדי.
הקושי בשילוב עובדים הנמנים ע"פ הגדרה זו נובע מכך שרוב המשרות שמתפנות מחייבות
עבודה בשבתות וחגים :עובדי משק ,כוחות עזר ,סיעוד ורופאים .בנוסף ,מעטים מאוכלוסיה
זו מגישים מועמדות למכרזים.
מספר העובדים החרדים בבית החולים נכון לסוף שנת  2020הוא  .9כל העובדים החרדים
בבית החולים משתייכים לסגל מסד.
העסקת עובדים חרדים לפי מגדר:

נשים
22%
גברים

גברים
78%

נשים
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תמונת מצב :העסקת עולים חדשים
היעד :לא נקבע יעד ממשלתי.
הגדרה :עובדים שטרם חלפו  12שנים מיום עלייתם לארץ.
נכון לסוף שנת  2021מועסקים בבית החולים  18עובדים המוגדרים כעולים חדשים .עובדים
אלו מהווים  3.33%מכלל עובדי בית החולים.
 44%מתוך עובדים אלו משתייכים לסגל מירב 56% ,משתייכים לסגל מסד .העובדים
המשתייכים לסגל מירב הינם אקדמאים (רופאים).
העסקת עובדים עולים חדשים ע"פ מגדר:

25%

גברים
נשים

75%

העסקת עולים חדשים ע"פ סקטור:
סקטור/סגל
רופאים
אחיות וכוחות
עזר
מקצועות
הבריאות
מינהל ומשק

מסד
0
6

מירב
8
0

תיכון
0
0

בכיר
0
0

סה"כ
8
6

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4
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חסמים ואתגרים בהעסקת אוכלוסיות מיוחדות
חסמים
יוצאי אתיופיה

תנאי שכר נמוכים ,תחום הגריאטריה הינו תחום לא אטרקטיבי.
נדרשת הכשרה מקצועית רלוונטית של עובדים שיכולים להיקלט למגוון
תפקידי הטיפול בבית החולים .זה אף מהווה חסם בהתקדמות לתפקידים
בדרג מירב ותיכון.
פתיחת תקנה תקציבית לסטודנטים.

חברה ערבית

מרחק גיאוגרפי.
תנאי שכר נמוכים ,תחום הגריאטריה הינו תחום לא אטרקטיבי.
פתיחת תקנה תקציבית לסטודנטים.

מגזר חרדי

רוב המשרות מחייבות עבודה בשבתות וחגים :עובדי משק ,כח עזר ,סיעוד
ורופאים.
אוכלוסיה זו כמעט ואינה מגישה מועמדות למכרזים.
חרדים שלומדים את מקצועות הבריאות מעדיפים לעבוד לאחר מכן
במרכזי בריאות בקהילה החרדית או בבתי חולים המשרתים את הציבור
החרדי.
תנאי שכר נמוכים ,תחום הגריאטריה הינו תחום לא אטרקטיבי.
פתיחת תקנה תקציבית לסטודנטים.

עולים חדשים
אנשים עם
מוגבלות

תנאי שכר נמוכים ,תחום הגריאטריה הינו תחום לא אטרקטיבי.
פתיחת תקנה תקציבית לסטודנטים.
ריבוי משרות כפיים בבית חולים גריאטרי ,או משרות הדורשות הפעלת כח
פיזי.
תנאי שכר נמוכים ,תחום הגריאטריה הינו תחום לא אטרקטיבי.
פתיחת תקנה תקציבית לסטודנטים.
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פעולות מתוכננות במסגרת
גיוון תעסוקתי וכשירות תרבותית 2022
מועד
תחילת
ביצוע
21/2

מועד
סיום
ביצוע
12/22

תיאור הפעילות
המתוכננת

מטרות הפעילות

פעולות יוזמות
לגיוס מועמדים
מרקע מגוון

הנהלת ביה"ח,
הגדלת ייצוג
עובדים מאוכלוסיות מחלקת משאבי
אנוש ,ממונה גיוון
מיוחדות
תעסוקתי
הנהלת ביה"ח,
הגדלת ייצוג
עובדים מאוכלוסיות מחלקת משאבי
אנוש ,ממונה גיוון
מיוחדות במשרות
תעסוקתי
בדירוג גבוה יותר

1/22

12/22

תוכניות ייעודית
לאחיות יוצאות
אתיופיה

הנהלת ביה"ח,
מחלקת משאבי
אנוש.

1/22

12/22

הרצאות אנשים
מרקע מגוון
לעובדי בית
החולים.

היכרות עם עולמם
והבנת הצרכים של
אנשים עם
מוגבלות ואנשים
מרקע מגוון.

הנהלת ביה"ח,
ממונה גיוון
תעסוקתי

1/22

12/22

הפצעת
מידעונים ,קיום
אירועים וציון
מועדים
מיוחדים
לאוכלוסיות
מיוחדות
ציון יום הגיוון
הבינלאומי
ביחידה

יצירת תחושת
שייכות בקרב
אוכלוסיות מיוחדות

הנהלת ביה"ח,
ממונה על גיוון
תעסוקתי

1/22

12/22

הנהלת ביה"ח,
הדגשת חשיבות
נושא גיוון תעסוקתי ממונה על גיוון
תעסוקתי
ושילוב אוכלוסיות
מיוחדות ,הענקת
תחושת שייכות
לעובדי בית
החולים מכל
אוכלוסיות הגיוון
וחשיפת עובדי בית
החולים לנושא.
הנהלת ביה"ח,
צמצום פערים
ממונה גיוון
תרבותיים בקרב
תעסוקתי
עובדי ביה"ח

5/22

5/22

3/22

4/22

עידוד עובדים
בתפקידים
זוטרים (עובדי
משק ,כוחות
עזר) להגשת
מועמדות
במכרזים
שמתפרסמים
לימודי הסמכה
לאחיות ממוצא
אתיופי.

הנגשה
תרבותית
והעשרת הידע

גורמים שותפים
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הערות
הפצת משרות דרך עובדי
בית החולים לכלל אוכלוסיות
הגיוון ,השתתפות בירידי
תעסוקה ובימי זרקור.
בתנאי שעומדים בתנאי סף.

קיום הרצאות לכלל העובדים
"תאהבו אותי למען השם" –
הרצאתה של יעל מזרחי,
חרדית ואם ל ,11-המספרת
את סיפור חייה המרתק.
מתוכננת הרצאה נוספת של
אדם עם מוגבלות.
קיום אירוע שנתי לרגל חג
הסיגד ,קיום ארוחה
מסורתית לרגל עיד אל פיטר,
הפצת אגרות ברכה במועדי
החג לבני החברה הערבית
ויוצאי אתיופיה ,כגון :חג
הסיגד ,רמאדן וחג המולד.

סיורים מודרכים בעיר
התחתית של חיפה ו-ואדי
ניסאנס ,לכ 300-עובדים
בשישה סבבים.

בקרב עובדי
ביה"ח
הנגשה
תרבותית
והעשרת הידע
בקרב עובדי
ביה"ח
ביקור הנהלת
בית החולים
ומנהלי מחלקות
בבית הנשיא
הרצאת
הממונה על
שיוויון מגדרי
בימי
אוריינטציה
השתתפות
ממונה גיוון
תעסוקתי
בפורומים וימי
עיון

צמצום פערים
תרבותיים בקרב
עובדי ביה"ח

הנהלת ביה"ח,
ממונה על
ההדרכה

היכרות עם מוסד
הנשיאות ותפקידיו,
ודיון על השותפות
בחברה הישראלית
הנגשת המידע
בנושא קידום
שיוויון מגדרי בבית
החולים

הנהלת ביה"ח,
ממונה על גיוון
תעסוקתי

העשרת הידע
וחשיפה לרעיונות,
תובנות ומיזמים
חדשים

1/22

12/22

ממתין לקבלת מועדים
רלוונטיים מהאגף לגיוון
תעסוקתי.

ממונה על שיוויון
מגדרי

1/22

12/22

ממונה על גיוון
תעסוקתי

1/22

12/22
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ערב עובדים  -צפייה בהצגה
"שוקו-וניל" .ההצגה מטפלת
בהומור וסרקזם בנושא
הגזענות.

במסגרת ימי אוריינטציה
לעובדים חדשים ,מתבצע
פעמיים בשנה ,ובאופן שוטף
לעובדים חדשים.

מסקנות והמלצות
בבית החולים "שמואל הרופא" נעשו פעולות יזומות רבות ליצירת גיוון תעסוקתי
וקידום כשירות תרבותית ,יש לכך השפעה ישירה על מחויבות העובדים לארגון
ועל איכות הטיפול במטופלים ובני משפחותיהם.
יצוין שעל אף משבר הקורונה ,ובהיעדר תקציב מדינה ,בוצעו ההתאמות
הנדרשות על מנת להמשיך לציין מועדים מיוחדים לבני אוכלוסיות מיוחדות.
צוות עובדים מגוון ,המרגיש שהארגון רואה את צרכיו ואת הרקע ממנו הוא בא,
יעניק שירות טוב יותר למטופלים ולציבור המבקרים בבית החולים ,ירגיש שייך
ויבצע את תפקידו טוב יותר.

המלצות ,מסקנות והמשך פעולות:
 חתירה מתמדת להגדלת מספר העובדים השייכים לאוכלוסיות הגיוון.
 שאיפה להגדלת מספר העובדים השייכים לאוכלוסיות הגיוון בדירוג גבוה
יותר ע"י עידוד פרואקטיבי של עובדים אלו להגשת מועמדות במכרזים
שמתפרסמים.
 המשך ביצוע פעולות ומיזמים מיוחדים לקידום כשירות תרבותית
והגברת תחושת השייכות של עובדים מאוכלוסיות מגוונות ע"י ציון
מועדים מיוחדים לאוכלוסיות אלו ,קיום אירועים לציון מועדים מיוחדים,
קיום הרצאות ע"י מרצים מאוכלוסיות הגיוון ,סיורים לימודיים (תלוי
תקציב) ועוד.
 העשרת הידע של ממונה גיוון תעסוקתי ע"י השתתפות בסדנאות וימי
עיון הנערכים ע"י אגף גיוון תעסוקתי בנציבות.
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