
 
 2020ינואר 

 ,מוגבלות בעבודהעובדים עם לשילוב , 2020שנתית תוכנית 

     מתן הזדמנות שווה לאנשים שונים  

  לארגון, לכלל העובדים ולחברה כולה, כמו גם לעובד המשולב. ערך חשוב ונכוןכעובד עם מוגבלות העסקה של 

 .לפיכך המועצה תפעל באמצעים שונים המפורטים בתוכנית העבודה כדי לעמוד ביעד שילוב בעלי המוגבלויות

 רקע:

לקות פיסית, נפשית או  עם, הינם אנשים 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח כהגדרתם בחוק שוויוןבעלי מוגבלויות 

באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים  םמוגבל תפקוד בשלהשכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר 

התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, לפיו כל  , חתם שר הכלכלה על צו הרחבה לעידוד והגברת2014בספטמבר  .העיקריים

 .כהגדרתם בחוק לאנשים עם מוגבלות,עובדים לפחות צריך לדאוג לייצוג הולם  100המעסיק  מעסיק

עובדים ומעלה, להבטיח כי  100על גוף ציבורי גדול המעסיק  ,2017בינואר  1לחוק, החל מיום  15כן, בהתאם לתיקון -כמו

, אי עמידה ביעד הייצוג דורשת הכנת תוכנית שנתית שתכלול מוגבלות משמעותית מבין עובדיו הם אנשים עם 5%לפחות 

 הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות, להלן התוכנית השנתית:

 2020לשנת  כנית שנתיתת

 :פרטים מנהליים .א

 בינונית. מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם: (1)

 15-כ  מכלל העובדים(: 5%הנדרש לעמידה מלאה ביעד )משמעותית עובדים עם מוגבלות  פרמס (2)

  פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: (3)

 מנהלת יחידת ההון האנושי תפקיד: ,לי כהן בן יוסףמ

 054 6301453, 993998602 טלפון: , etzion.org.il-maliby@gushכתובת מייל: 

 

 2019ת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת לקידום העסקפעילות סיכום  .ב

 

 :2019-שנעשו בארגון בפעולות 

 

 ברשות ממונה על העסקת עובדים עם מוגבלות מינוי .1

 מרכז שילטון מקומי.בבנושא,  2019מאי ב 16יום עיון שהתקיים בב השתתפות של הממונה .2

, באמצעות וחשיפה של כל מנהלי המחלקות בארגון לנושא ולמחויבות הארגונית של המועצה אליוהדרכה  .3

 החומרים שהתקבלו ביום העיון .

המועצה  מנכ"ליתשל "תעסוקה שווה"  ביחד עם ירושלים  באזורצופיה אפללו מנהלת תיקים עם  ת היכרותפגיש .4

 יע אחד לשני., להעמקת ההיכרות, שת"פ והבנה כיצד נוכל לסיועם הממונה

 שתינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלות.במודעה לא ייעדנו משרות, אבל בהחלט ציינו  2019לצערי בשנת  .5

 .פיסיתעם מוגבלות בגן,  לתגבורשל סייעת גנים לעבודה קליטה  .6
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 :(שינוי-שיפור-שימור) פירוט הלקחים שהופקו

של התחום ולכך שזה  לחשיבותבנוגע ולוועדות המכרזים, לכלל העובדים ,המשך הדרכה גם בפורום של מנהלי אגפים  :לשימור

 .2020ביעד שנתי 

 ופרסום משרות. רלוונטיים נוספות, בעיקר בהקשר של איתור מועמדים רלוונטיותחיזוק הקשר עם תעסוקה שווה ועמותות 

 מתקנת. ייעוד משרות ספציפיות ולא רק מתן העדפה:לשיפור 

. 

  2020 תלשנתכנית שנתית מפורטת  .ג

 ייעוד מישרות( 1) 

 5: 2020 מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב

 3מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: 

 200%להתפרסם:  מתוכננותהיקפן מסך המשרות ה

 : )ככל שידוע( הייעודיות פירוט המשרות

  ,משרה 50%מזכיר/ת למחלקת פיקוח ואכיפה 

  ,משרה 50%מזכיר/ה למחלקת ביצוע באגף ההנדסה 

 (במדויק)המשרה הזו עדיין אינה מוגדרת  ים המיוחדיםעו"ס לתחום הצרכ 

 : בארגוןמשמעותית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות  ונושאים מתוכננותפעולות ט וריפ .2 

 ובפורום וועדות מכרזים המשך הדרכה בפורום מנהלי אגפים 

 ועמותות נוספות כפי שמפורט בהמשך. מרכזי תעסוקה שווה חיזוק הקשר עם 

  מפורט לעיל.ספציפיות כייעוד משרות 

 .הוספת הוראה בפרסום של כל מכרז באופן רוטיני שתינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות 

  הנגשה של כל שלבי תהליך המיון, סינון קורות חיים, ריאיון טלפוני או חליפי לאנשים עם מוגבלות שמיעה. על מנת

 , בהתאם לצורך.הזדמנות שווה לתת

  מתוכננת הקמה של וועדה לצרכים מיוחדים במועצה, וועדה מתכללת  2020-,בהכללית של הרשות בתוכנית העבודה

)חינוך, רווחה, שפ"ח, שלו תחום הצרכים המיוחדים בהיבטים הרחבים תתן מענה כולל בנקודת שירות אחת, לכל אשר 

  "one stop shop"הנדסה, מתנס( מעין 

 :העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית  , לפנות אליהם שבכוונתנוהגופים  פירוט( 3)

 רלוונטיותבעיקר לפרסום משרות  סטודנטים ואקדמאים עם מוגבלות "סיפתח"

 והתאמות ותמיכה לייעוץ מרכז תעסוקה שווה מחוז ירושלים

 פרסום משרות רלוונטיות דה נגישהופרסום באתר האינטרנט עב

 פרסום וייעוץ במידת הצורך ציימס ישראל

מתוך השטח, מתוך והתאמות ,מיון סיוע באיתור  צרכים מיוחדים עו"סהאגף לשירותים חברתיים במועצה, 

 התושבים.

 

 הערות חשובות: *

רוב משמעותי של העובדים גרים בגוש בתחבורה ציבורית,  נגישות נמוכה מבחינתמרוחק ומבודד יחסית,  כאזורגוש עציון 

 מרוחקים. מאזוריםשיגיעו לכאן עובדים עם מוגבלות  נתונים אלה מקטינים את הסיכוי לכךבית שמש,  באזורבדרום ירושלים או ,

אך התהליך ייקח , נגיש כמובן, למועצה מבנה חדש תכנוןואינו נגיש, אנו בעיצומו של קומות,  3 בן ישן, מבנה המועצה כמו כן 

 .בלשון המעטהאינה מסייעת לנו , הבניין הפיסית של אי הנגישותשנתיים לכל הפחות, -כשנה

 בהצלחה.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


