
 

 

  תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

 2020לשנת 

 : פרטים מנהליים  . א 

 

  המועצה האזורית בני שמעון  שם הארגון: (1)

 נמוכה   :2019בשנת    מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם  (2)

  9 מכלל העובדים(: 5%הנדרש לעמידה מלאה ביעד ) משמעותית מס' עובדים עם מוגבלות  (3)

 (173תוך )מ עובדים

 עובדים 7  לעמוד ביעד:שיש לגייס על מנת  משמעותית  ות  ובדים עם מוגבל משוער של ע '  מס  (4)

 . (כות נ 40%מעל ל  שיש להםעובדים  2 )במועצה מועסקים כיום

  תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:   הממונה על פרטי   (5)

 9911754-08 : טלפון          ns.org.ilgilib@b  :דוא"ל         גילי בנשימול : שם   

 

 

 הכנת תכנית העבודה השנתית  . ב 

נועד לקדם העסקה של עובדים  ( 2016)לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  15תיקון  •

מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו  בגופים ציבוריים. התיקון מגדיר  עם מוגבלות

   זה.נדרשות להשגת יעד ולות ה את הפעוכן  ,צוג ההולםייעד הי 

נדרשת  עובדים 100 של למעלה מציבורי מעסיק מהיות המועצה האזורית בני שמעון  •

התכנית מאושרת על ידי   ים שנקבעו.בעמידה ביעד  תסייעאשר תכנית שנתית הכנת 

 הנהלת המועצה. 

שימור  כמו גם , עם מוגבלות עובדים לקליטה ושילוב רבה  מייחסת חשיבות מועצה ה •

נוהל   תפועלת להחל . לשם כךעם מוגבלותשהפכו  קיימיםמות לעובדים מתן התא ו

 .ביעדיםק ועמידה ליישום הח  כנית שנתיתת ובנייתמוגבלות   להעסקת עובדים עם

 

mailto:gilib@bns.org.il


 

 

 

 חולפת  לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה ה פעילות  סיכום   . ג 

עובדים עם  בהעסקת החשיבות שרואה המועצה פירוט  בהןלעובדים  תקופתית  פניות  .1

 , והצעה לסיוע בהתאמות במקום העבודה במידה ונדרש.מוגבלות 

לאנשים עם מוגבלות בארועי  בים לעזרהגיוס מתנדהמודעות לנושא באמצעות   העלאת  .2

 . המועצה

ראי רכז , עליה אחהנגשת מבני המועצה בהתאם לתכנית רב שנתית עריכת סקרים ו .3

 הנגישות של המועצה. 

. עד כה לא במטרה לקלוט עובדים והנגב שב"מחוז  –י צהל קשר עם ארגון נכ נמצאים  .4

 ממשיכים לנסות., מתאימים מועמדיםהוצעו 

 

 

 רוט הלקחים שהופקו פ  . ד 

 ( עמידה ביעדבגורמים להצלחה/אי הצלחה )

 

כולל הדרכות עובדים  ,מנהלי המחלקות בקרב עובדי המועצה ו לנגישות  המודעות   העלאת  •

 יבי.ואפקטמוצלח  – ומשמעותית חווייתית 

  .לות עובדים חדשים עם מוגב גיוסל המאמצים להגביר יש •

 בנוסף)נוספים  חוץ ות ממקורי איתור עובדים קבלת שירות האפשרות ל תבדקלשם כך גם  •

 . (גון נכי צה"לראל

, על לעובדים עם מוגבלות  היכולות להיות מיועדות  ות משררוחב של עומק ואפיון  יש לבצע •

 .מועמדים מתאימים ותניב אפקטיבית יותר ודיים תהיה גוני השמה ייערמנת שהפנייה לא

ושיפור מערך התמיכה   מוגבלות  שיש להם המועצה עובדיאיתור לפעילות ה  להמשיך •

 .ולבקש דיווח למנהלי מחלקות גם פנות "ל, לבדוא לעובדים ת אישי הבנוסף לפניה  (.בהם

, על חדשיםם נהלית והחל העסקת עובדים עם מוגבלות בנוגע ל הנהלים הקיימים לבדוק •

 . צורך פי ה

 . שהפכו מוגבלים  מועצה עבור עובדיהתאמת משרות בונכונות  יצירתיות  •



 

 

   2020ת  שנ   -שנתית    ה ק העס   תכנית  . ה 

 יעד  תחום 

משרות לאיוש על ידי עובדים עם   (1)

 מוגבלות משמעותית 
 7:  מספר המשרות לאיושסה"כ  

   משרות ייעודיות  (2)

 

 

)העדפת נת  משרות בהעדפה מתק  (3)

מועמדים או עובדים עם ם קידואו  ההעסק 

מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים 

עובדים של מועמדים או  דומים לכישוריהם

 אחרים(.

 5 :ייעודיותמספר מישרות  

    מענה טלפוני(מוקד, ,  עבודות פקידות )

 

 2  :בהעדפה מתקנת   מספר משרות לאיוש 

 

 

 

 

 בארגון משמעותית  פעולות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות   . ו 

 עזרה בהתאמה פרטנית וכדומה., לעובדיםתקופתית המשך פניה  •

 ות., העסקת ושימור עובדים עם מוגבלקליטת איתור, בכל הנוגע ל  שיפור נהלים  •

 . המועצה הנגשת מבנילהמתוכננות העבודות המשך   •

 .מחלקות למנהלי הדרכות /הרצאות /עיון  ימי •

 רלוונטייםכרזים במ לות העומדים בתנאי הסףעדיפות למועמדים עם מוגבפניה למתן  •

 .וכד' וחההרו מחלקות , באמצעות מזכירי הישובים מיםמתאי  מועמדיםממוקד של איתור  •

 בוצות ווטסאפ מקומיות בקפרסום משרות גם  - תןהגיע לקהל רחב ככול הניעל מנת ל  •

 .וחות מודעות בישובים וכדומה, אתר המועצה, לוייעודיות 

 אנשים עם מוגבלות  המטה לשילוב ,מרכזי תמיכה למעסיקים  צעות באמפרסום מכרזים  •

 .וכד'



 

 

 גופי סיוע  . ז 

  מרכזי תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד העבודה:  

ליווי בבניית תכנית לרבות לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, של הארגון הדרכה וליווי 

  תעסוקה. ית, הדרכה לממוני שנת 

 www.mtlm.org.il אינטרנט: אתר|         76-76-50-1700טלפון:  

 

    נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

 עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירורהעסקת להמתייחסות מידע על זכויות וחובות 

 .דועו

 pniotnez@justice.gov.il אתר אינטרנט: |       8001508-02טלפון:  

 

 רשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות: האתר להלן כולל  

-Placement-http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Equality/Taasuka/Pages/Job

Entities.aspx 
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