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 שאבי    אנושמ                                                                                     
 ' חשון, תש"פא         

 2019אוקטובר,   30             
 204355סימוכין:                                                                                                             

 

 2020תכנית שנתית לשנת 

 
 פרטים מנהליים .א

 

 מועצה מקומית שהם שם הארגון: (1)

  עמידה-אי / בינונית /נמוכה  מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם: (2)

 14  מכלל העובדים(: 5%עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד ) פרמס (3)

 מנהלת משאבי אנוש דליה בסן, פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: (4)

 03-9723024טלפון:   dalia@shoham.muni.ilכתובת מייל: 

 2019סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת  .ב

  ייעוד משרות (1)

 )משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית(

 ביצוע יעד

 

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן 

לאייש בשנה החולפת )בהתבסס על 

   (:הקודמת כנית השנתיתוהת
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 15בשנה החולפת:   פרסםספר משרות כולל שהארגון מ

 0   ת?כמה מתוכן משרות ייעודיו

 0 : הייעודיות שאוישומספר המשרות 

משרה שלא  ללא מכרז.של אדם עם מוגבלות איישנו משרה  

 מחייבת מכרז.

 :הייעודיות שפורסמו/אוישו פירוט המשרות

 המשרה:_______________________ איוש: כן/לא 

 המשרה:_______________________ איוש: כן/לא 

 המשרה:_______________________ איוש: כן/לא 

 

  שאוישו בהעדפה מתקנתמשרות  (2)

 )העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי 

 כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים(

 1מספר המשרות שאוישו בהעדפה מתקנת: 

 

 קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון (3)

 0   :שקודמו בארגון בשנה החולפתמספר עובדים עם מוגבלות משמעותית 

האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית  (4)

  לאכן/)במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת(?  
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 :פירוט הגורמים שאליהם נעשו פניות לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות משמעותית (5)

 משרד העבודה. –מרכז תמיכה למעסיקים 

 

)בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת  התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד (6)

 : דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב(

 .ולא נדרש

 הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ"ב( מפגשי, עובדים : )הדרכותבארגון פעולות נוספות שנעשו (7)

העדפה לאנשים עם מוגבלויות אך לא הגיעו מועמדים שהצהירו על סדנת נגישות. ברוב המכרזים נתנו 

  מוגבלות.

 :(ינויש-שיפור-שימור) פירוט הלקחים שהופקו

 ייעוד משרות ופניה לגורמים רלבנטיים לסיוע לקליטת אנשים עם מוגבלות. 

  2020 תכנית שנתית מפורטת לשנת .ג

 ( ייעוד מישרות1)

 ובפועל. כנית השנתיתולייעד משרות במסגרת הת חייבמעסיק שלא עמד ביעד 

 לא ידוע: 2020מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 

 יותובלוגייועדו לאנשים עם מ 2מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: 

 __להתפרסם: %____ מתוכננותהיקפן מסך המשרות ה

 : הייעודיות )ככל שידוע( פירוט המשרות

 ולכן אין פירוט. 2020התפרסם בשנת שאמורות ללא ידוע על משרות 

( מעסיק שלא עמד עמידה מלאה ביעד מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של 2)

 מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. 

ייה זו )הדרכות וועדות מכרזים, הוספת נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנח

הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת  הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ"ב(

 הדרכה נוספת של ועדות מכרזים מאחר וחברי הוועדה השתנו.מתוכננת להעדפה מתקנת, כמו כן 

 

בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של פניתם בעת הזו או/ו הגופים אליהם  ( פירוט3)

הנציבות, ניתן להסתייע ש להיעזר ברשימה המופיעה באתר י –מועמדים עם מוגבלות משמעותית 

 במרכזי 'תעסוקה שווה'

 

 פורטל עבודה נגישה "תעסוקה שווה"

 סיכוי שווה משרד העבודה –תוכנית "סיפתח" 

  תגבור(, דנאל, ORSזכייני ביטוח לאומי )

  

 

 לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון ונושאים מתוכננותפעולות ( פירוט 4)

העלאת המודעות ידי המעסיק ל-עלשייעשו מרכזי תעסוקה שווה, פעולות קבלת ליווי ע"י  –)בין היתר 

לה אודות ראיון , הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבמפגשי הנהלהולקידום הנושא, 

פניה לגורמים מקצועיים לסיוע בניסיון לאתר אנשים עם מוגבלויות המתאימים לאייש משרות  (, ועודמונגש

 המשך קבלת ליווי ע"י תכנית "תעסוקה שווה", הדרכה לוועדת בוחנים. שיתפנו.

 


