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 2021ת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת סיכום פעילות לקידום העסק .ב

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת 

 עובדים עם מוגבלות משמעותית. לקידום העסקתם של

 

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

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

לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם מכרזים אלה כחלק  האם אוישו.לציין שפורסמו ו

  מפרסום התכנית באתר.

 

 :2021טבלת יעד מול ביצוע לשנת 

 ביצוע יעד

 

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש 

כנית ובשנה החולפת )בהתבסס על הת

 פעם ראשונה.  (:הקודמת השנתית

 

 10בשנה החולפת:   פרסםספר משרות כולל שהארגון מ

 0ת?   כמה מתוכן משרות ייעודיו

 0מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 

 

   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(

 2בהעדפה מתקנת: שאוישו )שאינן ייעודיות( המשרותמספר 

  קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון (3)

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/public_employers_quota_compliance_2019
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/public_employers_quota_compliance_2019
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/public_employers_quota_compliance_2019
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 0  :מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת

 

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

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

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

 :מועמדים עם מוגבלות משמעותית ושילובפירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור 

 

 תעסוקה שווה 

 אגף השיקום –משרד הבטחון 

 המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות

 עמודי פייסבוק ייעודי

 

 :שניתנו למועמד או לעובדהתאמות בתעסוקה  (5)

 )בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב(

  .התאמת עמדת עבודה, החלפת מושב, התאמת מקלדת ועכבר, הדום לרגליים

 

 : בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית נוספות שנעשו פעולות (6)

 הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ"ב( מפגשי, עובדים )הדרכות

 

בהעסקת עובדים עם מוגבלות, והצעה  עמותהפניות תקופתית לעובדים בהן פירוט החשיבות שרואה ה.1

 .לסיוע בהתאמות במקום העבודה במידה ונדרש

 .עמותההעלאת המודעות לנושא באמצעות גיוס מתנדבים לעזרה לאנשים עם מוגבלות בארועי ה. 2

הנגישות של  תרכז תבהתאם לתכנית רב שנתית, עליה אחראי עמותהעריכת סקרים והנגשת מבני ה. 3

 .עמותהה

מחוז ב"ש והנגב במטרה לקלוט עובדים. עד כה לא הוצעו מועמדים  –נמצאים קשר עם ארגון נכי צהל . 4

 .מתאימים, ממשיכים לנסות

 ת .. הרצאה למנהלי תחומים בנושא העסקת עובדים עם מוגבלו5

 . שינוי נוסח המודעה.6

 

 :(שינוי-שיפור-שימור) הלקחים שהופקו פירוט (7)

 )בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל(

 

 , כולל הדרכות עובדיםהעמותהעלאת המודעות לנגישות בקרב עובדי ה •

 .מוצלח ואפקטיבי –חווייתית ומשמעותית 

 על ידי פניה יזומה לתעסוקה שווה  להגביר המאמצים לגיוס עובדים חדשים עם מוגבלותיש   •

 בנוסף)לשם כך גם תבדק האפשרות לקבלת שירותי איתור עובדים ממקורות חוץ נוספים   •

 .)לארגון נכי צה"ל

 חב של משרות היכולות להיות מיועדות לעובדים עם מוגבלות, עליש לבצע אפיון עומק ור  •

 .שהפנייה לארגוני השמה ייעודיים תהיה יותר אפקטיבית ותניב מועמדים מתאימיםמנת 



 שיש להם מוגבלות ושיפור מערך התמיכה עמותהלהמשיך הפעילות לאיתור עובדי ה  •

 .בהם). בנוסף לפניה האישית לעובדים בדוא"ל, לפנות גם למנהלי מחלקות ולבקש דיווח

 ובדים עם מוגבלות והחלת נהלים חדשים, עללבדוק הנהלים הקיימים בנוגע להעסקת ע  •

 .פי הצורך

 שהפכו מוגבלים עמותהיצירתיות ונכונות בהתאמת משרות עבור עובדי   •

 

 2022 תכנית שנתית מפורטת לשנת .ג

  עובדים עם מוגבלות 2כיום 

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

כי יישום תשומת לבכם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות.  יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם

ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך התכנית עשוי להיבדק על 

 השנה.

 שרותייעוד מ( 1)

 ובפועל. כנית השנתיתולייעד משרות במסגרת הת חייבמעסיק שלא עמד ביעד 

 20 :2021מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 

 2מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: 

 10 להתפרסם: % מתוכננותהיקפן מסך המשרות ה

 :הייעודיות )ככל שידוע( המשרות פירוט סוג

 מזכירה / מוקדן / סייעת / מטפלת

 

 העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית מעסיק מחויב למתן( 2)

 . שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד

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

 בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ"ב(.

 תן העדפה מתקנתמ •

 הדרכות לוועדת מכרזים •

 נעשה כבר השנה -שינוי נוסח המודעה •

 התאמות פרטניות על פי הצורך החל משלב המיון •

 

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

, ניתן להסתייע הנציבותברשימה המופיעה באתר יש להיעזר  –מועמדים עם מוגבלות משמעותית 

 "תעסוקה שווה" במרכזי 

 

  תעסוקה שווה

אגף השיקום של משרד  -ארגון נכי צהל

 הבטחון

 

 עמודי פייסבוק יעודיים חברתיים המחלקה לשירותים

  המטה לשילוב עובדים עם מוגבלות 

 

https://www.gov.il/he/departments/general/job_placement_entities_list
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 לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון ונושאים מתוכננותפעולות ( פירוט 4)

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

, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מפגשי הנהלהולקידום הנושא, 

  (, ועודמונגש

 

  .המשך פניה תקופתית לעובדים, עזרה בהתאמה פרטנית וכדומה •

  .שיפור נהלים בכל הנוגע לאיתור, קליטת, העסקת ושימור עובדים עם מוגבלות •

  .עמותההמשך העבודות המתוכננות להנגשת מבני ה •

 פניה למתן עדיפות למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף במכרזים רלוונטיים •

 .'איתור ממוקד של מועמדים מתאימים באמצעות מזכירי הישובים, מחלקות הרווחה וכד •

אפ מקומיות פרסום משרות גם בקבוצות ווטס -על מנת להגיע לקהל רחב ככול הניתן   •

  ., לוחות מודעות בישובים וכדומהעמותהוייעודיות, אתר ה

 .'פרסום מכרזים באמצעות מרכזי תמיכה למעסיקים ,המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות וכד •

עריכה מחדש של טופס קרא וחתום כחלק משיפור השירות לעובד לצורך העלאת המודעות  •

 לנושא נגישות בשירות

 

 : ותחתימת מנכ"ל/ראש הרש

 

 

 


