
 
  

   2023שנתית לשנת עבודה תכנית 

 לקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות. 

 פרטים מנהליים  . א

 מועצה מקומית כפר קרע  שם הארגון:  (1)

 עמידה  - / אי נמוכה  בינונית /  : (שפורסם באתר הנציבות כפי )  2022 לשנת   ההולםמידת העמידה ביעד הייצוג   (2)

 לא רלוונטי  /ירידה ברמת העמידה ביעד עלייה ברמת העמידה ביעד / ללא שינוי /   :  2020סטטוס ביחס לשנת  (3)

 380 :)כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה(  המועסקים בארגון כיום מספר עובדים   (4)

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

  בארגון:  ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלותפרטי   (6)

 ואלכוהול מנהלת המחלקה למניעת אלימות סמים תפקיד:   עו"ד שורוק מצארווה מחאמיד שם מלא:   

  0546938927טלפון:  massarwa3@gmail.com _ כתובת מייל: 

 

 לטובת עדכון ברשומות  בקישור הנ"לגם  לעדכן את הפרטים נא                                 

 2022ת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת סיכום פעילות לקידום העסק .ב

 הדרכה ע"י נציגת תעסוקה שווה לניתוח עיסוקים פוטנציאליים . 

 גורמים רלוונטיים לאיתור וגיוס מועמדים. יצירת קשר עם 

 שיחה עם עובד בעל מוגבלות לבדיקת צרכים והתאמות נדרשות. 

 ( למועמדים עם מוגבלות משמעותית  רק משרות המיועדות  )ות ייעוד משר (1)

  המיועדות המשרות    של יש לצרף תיעוד במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,    -   שימו לב! 

   .מפרסום התכנית באתר כחלק  זאתאין לפרסם לצורך שמירה על צנעת הפרט,  . האם אוישולציין ושפורסמו  

 ביצוע יעד 

 

לאנשים  רק  ) מספר המשרות הייעודיות 

שתוכנן לאייש    עם מוגבלות משמעותית(

כנית  ובהתבסס על הת, בשנה החולפת

 2  :הקודמת  השנתית

 

 10בשנה החולפת:   פרסםספר משרות כולל שהארגון  מ

לאנשים עם מוגבלות    רק  ת כמה מתוכן משרות ייעודיו

 2 ?משמעותית

 0מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 

 התייחסות מילולית לייעוד משרות 

 : משרות ייעודיות שתכננתם לפרסם ולא פורסמו בסוף או פורסמו ולא אוישו( )יש לפרט לגבי 

משרות מוקדן היו אמורים להתפרסם בכפוף לשיפוץ והקמת מבנה המוקד העירוני , השיפוץ לא בוצע לכן מחמת  

 מצוקת חדרים וחוסר עמדות מוקדנים המכרז לא פורסם. 

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/public_employers_quota_compliance_2021
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/public_employers_quota_compliance_2021
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/guideline_employment_officer
mailto:_massarwa3@gmail.com
https://survey.gov.il/he/employmentm
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    בהעדפה מתקנתמשרות שאוישו  (2)

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

 לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים( 

 0בהעדפה מתקנת:  שאוישו  )שאינן ייעודיות(  המשרותמספר 

   קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון (3)

 0   :מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת

תיעוד ככלל,   (4) קיים  מוגבלות  מסודר    האם  עם  מועמד  התמודד  בהם  במכרזים  המועמד  לבחירת  בארגון 

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

 לא היו מכרזים  (5)

 לבצע תיעוד מסודר.  חשוב ייתכן ותדרשו להציג זאת , ולכן  –  ! שימו לב

 : מועמדים עם מוגבלות משמעותיתושילוב  פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור  (6)

  לא היה צורך כי לא פורסמו מכרזים ייעודיים  

    

    

    

 : (יש להימנע מציון פרטים מזהים ) התאמות שניתנו למועמד או לעובד  (7)

 ( א בזההתפקיד, שעות העבודה וכיוצ)בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות 

 לא היו בקשות להתאמות . 

 :  לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית  בארגון  נוספות שנעשו פעולות  (8)

 ( א בזההנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ  מפגשי, עובדים )הדרכות 

 התעסוקתי בארגון. נעשו פגישות עם הנהלת המועצה ומנהלי מחלקות בדגש על חשיבות הגיוון 

 : (שינוי- שיפור-שימור) הלקחים שהופקו   פירוט (9)

 בפועל. נתית הקודמת לבין מה שנעשה בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית הש

, המכרז לא פורסם משום שהיו עיכובים טכניים    106בשנה שעברה תוכנן לפרסם מכרז לקליטת מוקדנים במוקד  

 . 106מוקד בשיפוץ והרחבת 

  

https://www.gov.il/he/departments/general/implementing_affirmative_action
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   2023 תכנית שנתית מפורטת לשנת  .ג

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

כי יישום התכנית עשוי להיבדק על  תשומת לבכם  כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות.    מתקנת, וגורמים אליהם 

 ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה. 

 במגוון תפקידים ודרגות   ייעוד משרות( 1)

 . כנית השנתיתומסגרת התולציין זאת ב מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות 

 לקראת ייעוד משרות(   "תעסוקה שווה " )בכדי לכוון להיצע מועמדים רחב מומלץ להתייעץ עם 

 )יש הגבלה בגיוס כ"א בשנת בחירות(.   3: 2023 -מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 

 1_ המתוכננות: (למועמדים עם מוגבלות משמעותית רק  ) מספר המשרות הייעודיות 

 30%להתפרסם: %_ מתוכננותהיקפן מסך המשרות ה

 מוקדן :הייעודיות )ככל שידוע(  המשרות  פירוט סוג

 .  106המועצה מתכננת לייעד משרה של מוקדן במוקד 

בקידום של מועמדים עם מוגבלות    ו/או בקבלה    העדפה מתקנת מתן  ל  מחויב   מעסיקבנוסף לייעוד משרות,  (  2)

 .  שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד   משמעותית

מכרזים, הוספת הוראה בפרסום  הוועדות  לנא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו )הדרכות  

 (. זהבהמכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצא 

 ים בעלי מוגבלויות . המועצה תכלול תנאי בתנאי מכרז כוח אדם שתעניק עדיפות למועמד 

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

 . " תעסוקה שווה"  במרכזי  וכן  הנציבותברשימה המופיעה באתר  להיעזר  ניתן   – מוגבלות משמעותית 

  תעסוקה שווה 

  מרכז עוצמה 

  מרכז ריאן 

  ביטוח לאומי 

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

ליווי על    – )בין היתר   ולקידום  -על שייעשו  מרכזי תעסוקה שווה, פעולות    די י קבלת  ידי המעסיק להעלאת המודעות 

   ( , ועוד, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגשמפגשי הנהלההנושא, 

 הכשרה לממונה . 

 המשך מפגשים עם הנהלת המועצה לקידום הנושא. 

 יום הדרכה למנהלים לניתוח עיסוקים בכדי לאתר משרות פוטנציאליות  

 08/11/2022 -התכנית תוצג ותאושר  ב _התקיימה בתאריך:בה הוצגה התכנית ואושרה,   ישיבת הנהלה (5)

 

 : רשות הראש / אשריושב חתימת מנכ"ל/

 מנכ"ל הרשות תפקיד:   שאדי ראבי שם מלא: _

 ____________: _____________חתימה

https://www.gov.il/he/departments/general/implementing_affirmative_action
https://www.gov.il/he/departments/general/implementing_affirmative_action
https://www.gov.il/he/departments/general/job_placement_entities_list
https://taasukashava.org.il/

