
 
 2018אוקטובר 

 ,תוכנית לשילוב בעלי מוגבלות בעבודה

     מתן הזדמנות שווה לאנשים שונים  

 אנו מאמינים שקליטת עובד עם מוגבלות זה הצעד הנכון לארגון, לכלל העובדים ולחברה כולה, כמו גם לעובד המשולב.

השילוב הינו ערך עליון, לפיכך המועצה תפעל באמצעים שונים המפורטים בתוכנית העבודה כדי לעמוד ביעד שילוב 

 .בעלי המוגבלויות

 

 רקע:

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

באופן מהותי בתחום אחד או  םמוגבל תפקוד קבועה או זמנית, אשר בשלהנפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, 

  .יותר מתחומי החיים העיקריים

בתעסוקה בין אנשים עם מוגבלות בהשתלבות מחקרים שנעשו בישראל בשנים האחרונות מצביעים על פערים 

 .לבין אנשים ללא מוגבלות

היקף האוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה,  על פי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,

 750,000 -נאמד בכ

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

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

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

 .מוגבלות משמעותית מבין עובדיו הם אנשים עם 5%להבטיח כי לפחות 

 

 

 

 



 תוכנית שנתית 2019 -לשילוב בעלי מוגבלויות בעבודה במוא"ז גוש עציון

 תאריך יעד הפעילות הנדרשת

 מינוי ממונה על תחום תעסוקת בעלי מוגבלויות ברשות:  .1

 מלי כהן בן יוסף,    

   etzion.org.il-maliby@gush ,9939986 02 

 בוצע

 קיום ישיבה עם כל הגורמים הרלוונטיים ברשות  )מנהלים, משאבי .2

אנוש( להגדרת התוכנית להעסקת עובדים בעלי המוגבלויות, הגדרת 

המחויבות, קביעת נוהל והטמעתו בארגון, להחליט על אופן תקשור 

 הנושא לכלל העובדים.

 31.1.2019 

בכל פרסום של משרה חדשה הרשות תציין שישנה עדיפות למועמדים  .3

 בעלי מוגבלות.

 בשוטף

לאנשים עם מוגבלות "עבודה  פרסום של המשרה בפורטל הייעודי .4

 .נגישה" בנוסף לערוצי ההפצה הרגילים

 בשוטף

בהתאם לצורך  ייעוד משרות ספציפיות לאנשים בעלי מוגבלות. .5

 ולהתאמה

הנגשה של כל שלבי תהליך המיון, סינון קורות חיים, ריאיון טלפוני או  .6

 חליפי לאנשים עם מוגבלות שמיעה. על מנת לתת הזדמנות שווה.

ם לצורך בהתא

 ולמקרים הספציפיים

פנייה לעמותות ולגורמים רלוונטיים העוסקים בתחום בבקשה לקבלת  .7

 סיוע באיתור מועמדים/ת מתאימים.

31.1.2019 

לפעול לשינוי תפיסה בקרב עובדים ומנהלים כי העסקת עובד עם  .8

מוגבלות נכונה וכדאית לארגון בשל תרומת העובדים ולא מתוך חסד 

 באמצעות הדרכה וימי עיון. !או רחמים

באמצעות השתלמות 

בנושא שתיערך עד 

 30.4.2019ל

בקליטת עובד בעל מוגבלות, המועצה תפעל ככל האפשר להנגיש את  .9

סביבת העבודה על פי צרכיו. )כגון הנגשת כלי עבודה, סביבת עבודה, 

הדרכה והכשרה, מינוי חונך אישי...(* לבחון אפשרויות של השתתפות 

 במימון התאמות אלה. המדינה

בהתאם לצורך ולמקרה 

 הספציפי

mailto:maliby@gush-etzion.org.il


בקליטת עובד בעל מוגבלות הרשות תדאג להבטיח את כמו כן  .10

פרטיותו ,יש לוודא, כי מידע נחוץ יועבר רק לבעלי תפקיד רלוונטיים, 

 כי ניתנה לכך הסכמת העובד וכי המידע יישמר באופן הולם.

בהתאם לצורך  

 ולמקרה הספציפי

י עבודה עם מרכזי תמיכה למעסיקים ועם גופי ליווי ליצור ממשק .11

 והשמה .

31.1.2019 

הצטרפות לרשימת התפוצה של המטה לשילוב בעלי מוגבלויות  .12

 בעבודה, של משרד העבודה והרווחה  לקבלת עדכונים שוטפים.

 בוצע.

 


