
 

 

 

 0202לשנת  תכנית שנתית

 פרטים מנהליים .א
 

 מועצה אזורית מטה בנימין__ :שם הארגון (1)

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

 1-03  (:מכלל העובדים 5%)הנדרש לעמידה מלאה ביעד משמעותית עובדים עם מוגבלות  פרמס (3)

  :פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון (4)

 ממונה על העסקת אנשים עם מוגבלות :תפקיד  אדית מזרחי: שם מלא

 3258118250: טלפון   edit@binyamin.org.il  : כתובת מייל

 0202ת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת לקידום העסקפעילות סיכום  .ב

ידום העסקתם בארגון בשנה החולפת לק שנעשתה הפעילותלסכם ולתעד את  נדרשבמסגרת התכנית השנתית 

 .של עובדים עם מוגבלות משמעותית

 

  ייעוד משרות (1)

 (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

 ביצוע יעד

 

שתוכנן מספר המשרות הייעודיות 

בהתבסס על )לאייש בשנה החולפת 

   (:הקודמת כנית השנתיתוהת

__3_________ 

 

 

 

 

: בשנה החולפת  פרסםהארגון ספר משרות כולל שמ

_133______ 

 ___2___   ?תמתוכן משרות ייעודיוכמה 

 ____1: שאוישו הייעודיות מספר המשרות

 :אוישו/הייעודיות שפורסמו פירוט המשרות

 רכזת לוגיסטיקה במשרדי המועצה                        :המשרה

 לא/כן: איוש

 לא/כן: איוש רכז משאבי אנוש                       :המשרה 

 לא/כן: איוש_______________________ :המשרה 

 

  משרות שאוישו בהעדפה מתקנת (2)

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

 (כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים

 . מכיוון שאף אחד מהמועמדים לא הצהיר על מוגבלותו 3: מספר המשרות שאוישו בהעדפה מתקנת

 

 קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון (3)

עובדת שעתית שקודמה לעובדת עם  1   :דים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפתמספר עוב

 .תקן בדירוג ודרגה

mailto:edit@binyamin.org.il
mailto:edit@binyamin.org.il


 

 
 

 

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

 לא/כן  ?(במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)

 

 :משמעותיתעם מוגבלות  מועמדים לצורך איתורפניות פירוט הגורמים שאליהם נעשו  (5)

 

  מרכז התמיכה למעסיקים

שהם אנשים עם פנייה אישית לתושבי היישובים 

 מוגבלות

 

  "בית חם"יצירת קשר עם עמותת 

  

 

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

 : (ב"שעות העבודה וכיוצ, התפקיד

 (ימי עבודה שבועיים 4שעות העבודה מהבוקר עד לצהריים : משרה  23%)התאמת שעות עבודה 

 .התאמת דרישות התפקיד בהתאם ליכולות

 

 (ב"וכיוצפרויקטים מיוחדים , הנהלה מפגשי, עובדים הדרכות) :בארגון פעולות נוספות שנעשו (7)

 פגישה עם מרכז התמיכה למעסיקים בחשיבה משותפת למציאת עובדים עם מוגבלות באזור בנימין  נערכה

 .והעברת המשרות למרכז התמיכה לפרסומן

 נעשה שיתוף של מרכז התמיכה בתכנית העבודה השנתית בקידום הנושא בתוך המועצה. 

  הלה לשילוב עובדים עם נערכה הדרכה להנהלה בכירה מתוך מחשבה לרתום את ההנ 5312במהלך  שנת

 .אמורה להיערך סדנת הדרכה למנהלי מחלקות ליישום הנושא הלכה למעשה 5353בתחילת . מוגבלויות

  כל "התקיימה השתלמות בת שלושה ימים לרכזת הגיוס ולממונה בגיוס אנשים עם מוגבלות במרכז חברת

 .ה עם אנשים עם מוגבלויותבמטרה להתמקצע בנושא ולהתנסות בסימולציות של ראיונות עבוד" יכול

 

 :(שינוי-שיפור-שימור) פירוט הלקחים שהופקו (8)

...הצלחנו באיוש משרה ייעודית ראשונה ופנינו לעתיד. אנחנו בתחילתו של תהליך גיוס עובדים ולמידה של השטח  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  0202 תלשנתכנית שנתית מפורטת  .ג

אופן יישום העדפה , בארגון ייעוד משרות - (דצמבר-ינואר) בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה

-לכי יישום התכנית עשוי להיבדק ע כםתשומת לב.  הם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנותוגורמים אלי, מתקנת

 .אופן ביצוע התכנית במהלך השנה לתעד אתעליכם , הנציבות ידי

 ייעוד מישרות( 1)

 .ובפועל כנית השנתיתולייעד משרות במסגרת הת חייבמעסיק שלא עמד ביעד 

 משרות 133-כ: 5353 מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב

 0-4: מספר המשרות הייעודיות המתוכננות

 4: %להתפרסם מתוכננותהיקפן מסך המשרות ה

 : (ככל שידוע) הייעודיות פירוט המשרות

 .להתאים להעסקת אנשים עם מוגבלותאנו עדיין בשלב איתור התפקידים שיכולים  -

 במרכזייה/ בודקים אפשרות של איוש תפקידים במוקד העירוני -

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

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

הוספת הוראה , הדרכות וועדות מכרזים)פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו נא 

  (ב"פה מתקנת וכיוצדבפרסום המכרז הנוגעת להע

 הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת. 

 הוספת הוראה בשאלון אישי שהמועמד ממלא טרם כניסתו לראיון העבודה 

  הדרכת וועדת מכרזים 

 

 

העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם בכוונתכם לפנות ו /או בעת הזו פניתםהגופים אליהם  פירוט( 3)

 'תעסוקה שווה'ניתן להסתייע במרכזי , הנציבותברשימה המופיעה באתר יש להיעזר  –מוגבלות משמעותית 

 

  ם-סניף י -"בית חם"עמותת 

  מרכז התמיכה למעסיקים

  רכזי קהילה ביישובים

  אגף רווחה

 

 בארגוןמשמעותית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות  ונושאים מתוכננותפעולות ט וריפ( 4)

ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום -עלשייעשו פעולות , תעסוקה שווהמרכזי י "קבלת ליווי ע –בין היתר )

  (ועוד, הקבלה אודות ראיון מונגש/הדרכה לוועדות המיונים, הדרכת מנהלי הארגון, מפגשי הנהלה, הנושא

 

 תוך ציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם , העלאת המודעות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

 . מוגבלות

 פרסום הנושא בתקצירית המופצת בכל יישובי בנימין 

 הדרכות פנימיות למנהלי המחלקות והאגפים 

 ומרכז " בית חם"רכזות קהילה וגורמים חיצוניים דוגמת , סים"עו: שיתופי פעולה עם גורמים בתוך בנימין

 . התמיכה למעסיקים

 

https://www.gov.il/he/departments/general/job_placement_entities_list


 

 
 

 גופי סיוע .ד

  : והשירותים החברתייםמשרד העבודה והרווחה , "תעסוקה שווה"מרכזי 

הדרכה , ליווי בבניית תכנית שנתיתלרבות , לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגוןשל הארגון הדרכה וליווי 

  .וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות, לממוני תעסוקה

 https://taasukashava.org.il|  05-05-23-1033:  טלפון

 

   :נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 .ועוד סוגיות משפטיות הטעונות בירור, עובד עם מוגבלותהעסקת להמתייחסות מידע על זכויות וחובות 

 www.gov.il/mugbaluyot: אתר האינטרנט  pniotnez@justice.gov.il : מייל|     6763*:   טלפון

 

 :רשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלותלהלן 

 

https://www.gov.il/he/departments/general/job_placement_entities_list 

 

 התאמותל מרכז השאלת ציוד

 www.hatamot.org: אתר אינטרנט  I  2240014-30: טלפון

https://taasukashava.org.il/
mailto:pniotnez@justice.gov.il
http://www.gov.il/mugbaluyot
https://www.gov.il/he/departments/general/job_placement_entities_list
http://www.hatamot.org/

