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תומוגבל עם אנשים העסקת לקידום שנתית תכנית

 וכן בחברה מוגבלות עם אנשים של הפעילה השתתפותם את מקדם מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק

 וכן (5%) םולהה הייצוג עדי את קובע החוק ציבוריים. בגופים מוגבלות עם עובדים של העסקתם םוקיד את

זה. יעד להשגת הנדרשות הפעולות את

 בשנה (5%) ההולם הייצוג ביעד מלאה עמידה עמד שלא עובדים, 100 מעל המעסיק לוגד יציבור מעסיק ®

ליישומה. פעל ויביעד העמידה לקידום ול שתסייע שנתית תכנית יכין מסוימת

שנה. באותה 31.10 עד שלו האינטרנט באתר ותפורסם יהציבור הגוף הנהלת ידי על תאושר התכנית ®

הציבוריים. פיםובג לםוה ייצוג אוכףו המפקח ףוהג היא מוגבלות עם לאנשים יותוזכ ויוןשו נציבות ®

 נגיש, רמטו)בפ התכנית פורסמה בו באתר לדף הקישור את לשלוח יש  השבתיתלאחר פרסום התכנית

.Taasukanet@justice.gov.il הנציבות: של הייעודי למייל נגיש!( ואינ סרוק בץוק

 בפועל ואויש האם לציין לפת,1הח בשנה שפרסמתם הייעודיות המשרות של תיעוד למייל לצרף יש

ע.ומד לפרט ואויש ולא במידהו

 הבאה העבודה לשבת בארגון תומוגבל עם אנשים העסקת לקידום פעולותו הוראות לכלול התכנית על *

(.2021) החולפת מהשנה הרלוונטיים לנתוניםו לפעולות התייחסות תוך (.2022 )ינואר-דצמבר

דמת.והק בשנה הייצוג ביעד מלאה עמידה לאי בגורמים בהתחשב תוכן השנתית התכנית ©

להלן: כמפורט בעניינים הוראות בתכנית לכלול יש החוק יעל-פ ®

משמעותית מוגבלות עם מועמדים/עובדים של מםוקיד או העסקתם העדפת *

ודרגות תפקידים ןובמגו מוגבלות עם לאנשים משרות ייעוד *

 באתר המפורסמת משמעותית גבלותומ עם מועמדים בשילוב העוסקים הגורמים לרשימת פניה *

תומוגבל עם לאנשים זכויות שוויון נציבות

 אליהן רגילות )משרות פחיות ותלמשר עמדיםומ לבחירת הנימוקים זה ובכלל ת,יהתכנ םושיי דותיע *

מוגבלות( םע עובדים םג דדווהתמ

נספח(. )ראו לחוק ג9 'ס בהוראות לעיין יש ספיםנו לפרטים ®

 לרשותכם עומדים העבודה בשוק מוגבלות עם אנשים בולשיל המטה של שווה" קהו"תעס מרכזי ®

להלן. ד' בסעיף קשר פרטי ורא עלות. ללא הינו השירות השנתית. התכנית בהכנת להדרכה

.תוביהנצ באתר וכן יהציבור במגזר מוגבלות עם עובדים העסקת - המידע בחוברת ןיילע ניתן להרחבה, ®
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2023 לשנת תישנת תיתכנ

מנהליים פרטים א.
הירדן. עמק ריתואז מועצה הארגון: שם (1)
דהיאי-עמ / נמוכה / בינונית (:הנציבות באתר שפורסם )כפי 2021 לשנת לםוהה גוצייה ביעד העמידה מידת (2)
רלוונטי ביעד/לא העמידה ברמת ירידה / שינוי ללא / ביעד העמידה ברמת עלייה : 2020 לשנת ביחס סטטוס (3)
355 משרה(: בחלקיות או זמניים עובדים ללו)כ כיום בארגון המועסקים עובדים מספר (4)
.17 העובדים(: מכלל 5%) ביעד מלאה לעמידה הנדרש משמעותית תוגבלומ עם עובדים מספר (5)
בארגון: מוגבלות עם אנשים תעסוקת ממונה פרטי (6)

שם מלא: אביגייל קציר תפקיד בארגון )אם בנוסף על תפקיד(: מנהל ההון האנושי במועצה.

.046757460 טלפון: avigail@j-v.org.il מייל: כתובת

ברשומות ןועדכ בתולט הנ״ל בקישור גם הפרטים את לעדכן נא

ב. סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת2022 

 העסקתם לקידום החולפת בשנה בארגון שנעשתה הפעילות את ולתעד לסכם נדרש השנתית התכנית במסגרת
משמעותית. תומוגבל עם םעובדי של

משמעותית( מוגבלות עם למועמדים רק המיועדות )משרות תומשר ייעוד (1)
 המיועדות תוהמשר של דותיע לצרף יש גבלות,ומ עם לאנשים זכויות שוויון לנציבות שישלח במייל - לב! שימו

באתר. התכנית מפרסום כחלק זאת לפרסם ןאי הפרט, צנעת על שמירה ךרולצ שו.ויא האם ןיילצו שפורסמו

 50 החולפת: בשנה פרסם שהארגון כולל משרות מספר
 מוגבלות עם לאנשים רק ייעודיות משרות מתוכן כמה

ייעודיות. משרות ורסמופ לא משמעותית?

ייעודיות. משרות ושוייא לא :ושאויש הייעודיות המשחת מספר

 לאנשים )רק עודיותייה תרוהמש מספר

 לאייש שתוכנן משמעותית( מוגבלות עם

 התוכנית על בהתבסס החולפת, בשנה

0 הקודמת: השנתית

משרות דייעול ליתומיל התייחסות
(:ואויש ולא פורסמו או בסוף פורסמו ולא לפרסם שתכננתם ייעודיות משרות לגבי לפרט )יש

מתקנת בהעדפה ישוושא משרות (2)
 חמים כישורים בעלי' שהם משמעותית, גבלותומ עם עובדים וא םמועמדי של מםדוקי או העסקתם )העדפת

אחרים( עובדים או מועמדים של לכישוריהם

.ושויא לא מתקנת: בהעדפה וישושא ייעודיות( )שאינן המשחת מספר

וןגארבתוךהת וימוגבלו עם עובדים קידום (3)

בארגון, עובדים קודמו לא החולפת: בשנה בארגון שקודמו משמעותית תוגבלומ עם עובדים מספר
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 תוגבלומ עם מועמד התמודד בהם במכרזים המועמד לבחירת בארגון דרומס תיעוד םייק האם ככלל, (4)
 בעל ניגש לאו מאחר ינטוורל לא כן/לא מתקנת(? העדפה מתן נשקל בהם רגילים )במכרזים משמעותית

משמעותית. גבלותומ
מסודר. תיעוד לבצע חשוב ולכן , זאת להציג ותדרשו ייתכן - לב! שימו

משמעותית: מוגבלות עם עמדיםומ בושילו איתור רךולצ תופני ונעש אליהם רמיםוהג פירוט (5
עמי בת חברת

חה.וור ישירות כינרת עמותת

מזהים(: פרטים מציון ענלהימ )יש בדולע וא למועמד שביתם תוהתאמ (6)
 בזה( כיוצאו העבודה שעות התפקיד, דרישות התאמת פיזית, עבודה סביבת המיון, )בתהליך

למכרזים. תומוגבלוי עם מתמודדים נגשו ולא היות רלוונטי לא

משמעותית: תוגבלומ עם בדיםוע העסקת לקידום ןבארגו עשונש תוספנו פעולות (7)
בזה( צאווכי חדיםומי פרויקטים הנהלה, מפגשי עובדים, )הדרכות

המחלקות. מנהלי מול מוגבלויות עם אנשים להעסקת החשיבות חשיפת
מוגבלויות. עם אנשים העסקת לשלב ביתן איך המחלקות מנהלי מול משותפת חשיבה

(:נויר-שיפור-שימו)שי שהופקו הלקחים פירוט (8)
בפועל. שנעשה מה לבין הקודמת השנתית בתכנית שדווח מה בין לפערים להתייחס יש היתר, בין
 את לחזק נדרש ולכן מוגבליות עם אנשים בהעסקת רךוצ או דרישה על שונים מגופים מידע מספיק לרשות אין

שא.נוב העוסקים פיםוג מול הקשר
 ניתן מוגבלויות עם אדם כל ולא התפקיד ד מבחינת מוגבלות ויש החינוך באגף הן המפורסמות המשרות רוב

הנדרש. העבודה ובסוג תלמידים בקרבת להעסיק
 רק ולא הקיימים העובדים מול בנושא המודעות את להרחיב ונדרש תומוגבלוי עם אנשים מעסיקה כן המועצה

א."כ לקליטת מכרזים ימסובפר



2023 תנלש רטתומפ שנתית תכנית ג.

 העדפה וםש" אופן בארגון, תרומש יעודי - נואר־דצמבר(י) הקרבה לשנה להתייחס יש התכנית של זה בחלק
 על להיבדק יועש התכנית יישום כי לבכם תשומת לפנות. נתכםושבכו וא פניתם כבר אליהם וגורמים מתקנת,

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

דרגותו תפקידים ןוובמג תומשר דוייע {1)
השבתית. כניתוהת במסגרת זאת לצייןו משרות לייעד חייב ביעד עמד שלא מעסיק
ת(ומשר "עוד לקראת "הווש "תעסוקה עם להתייעץ מומלץ רחב מועמדים להיצע ןוולכ )בכדי

ניתן ולא בחירות לשנת נכנסת המועצהו היות עויד לא :2023 ב- להתפרסם המתוכננות הכולל המשרות מספר
חדשות. משרות טולקל

3 המתוכננות: משמעותית( תומוגבל עם םיעמדולמ )רק הייעודיות תוהמשר מספר
.%10 להתפרסם: תוננכוהמת המשרות מסך היקפן

שידוע(: )ככל הייעודיות תרוהמש גסו פירוט
אנוש. משאבי רכזת
ישובים. ליווי רכזת

שכר. חשבת

 תוגבלומ עם מועמדים של בקידום או/ו בקבלה מתקנת העדפה למתן יבומח מעסיק משרות, דועייל בנוסף (2)
לתפקיד. אחרים מועמדים של לכישוריהם דומים כישורים בעלי שהם תיתומשמע

 םסובפר הוראה הוספת המכרזים, תועדולו תו)הדרכ זו הנחייה םושייל בארגון לנקוט שבכוונתכם הפעולות פרטו נא
בזה(. וכיוצא מתקנת להעדפה הנוגעת המכרז

מתקנת. להעדפה בנוגע םסופר דעתומ בכל התייחסות ישנה
הוועדה. לחבריו כ״א לוועדת הדרכה םטרו ביצוע
מוגבלויות. עם באנשים ותומכים עוסקים אשר לגופים פניה

 עם עמדיםומ של בתעסוקה בשילובם העוסקים תולפנ נתכםוובכ או/ו הזו בעת פניתם אליהם פיםגוה פירוט (3)
.שווה" תעסוקה” י במרכז וכן הנציבות באתר המופיעה ברשימה להיעזר ניתן - משמעותית תומוגבל

ם.ייח ירוקיש מכללת עמי בת חברת
עצה.ובמ בישובים קהילה מנהלי
שווה" קהו"תעס מרכז

העבודה משרד

בארגון משמעותית מוגבלות עם עובדים העסקת םולקיד נושאיםו תננומתוכ תולופע טופיר (4)
 ולקידום תודעוהמ להעלאת המעסיק על-ידי שייעשו לותופע שווה, תעסוקה מרכזי ידי על ליווי קבלת - היתר )בין

 ועוד( מונגש, ראיון אודות ים/הקבלהנהמיו לוועדות הדרכה הארגון, מנהלי הדרכת הנהלה, מפגשי הנושא,
פעולה. ושיתופי מוגבלויות עם לאנשים מענה הנותנים גופים עם קשר המשך
 בסדנאות שילוב עבודה, במציאת עזרה במשרות, האנשים שילוב לטובת במועצה החברתית הרכזת עם קהילה מנהלי מול קשר המשך

עבודה. מקומות ליצירת
מוגבלויות. עם אנשים קתסלהע העדפה על במכרזים פרסום המשך
במועצה. המחלקות שאר מול הנושא וקידום אפשרי פורום בכל הנושא הצגת

6/32022 בתאריך: התקיימה אושרה,ו התכנית הוצגה בה הנהלה ישיבת (5)

ידתפק

חתימה:

ת:והרש ראש/ראש שבוי מנכ"ל/ חתימת
מ.א. עמק הירדןמוע־צהמנכלי"ת יה ונטורה־ממלא: שם
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סיוע גופי ד.

בעבודה: מוגבלות עם אנשים לשילוב המטה של ",שווה תעסוקה" מרכזי
 ניולממ הדרכה שנתית, תכנית בבניית ליווי לרבות בארגון, מוגבלות עם עובדים שילוב לקידום הארגון של וליווי הדרכה

למשרות. גבלותומ עם מועמדים באיתור וסיוע תעסוקה,
https://taasukashava.orq.il אינטרנט: אתר | *(3968) 1700־5076-76 טלפון:

מוגבלות: עם לאנשים ותויזכ וויוןש תובינצ
ד.עוו בירור תנוהטעו משפטיות סוגיות מוגבלות, עם בדוע להעסקת המתייחסות וחובות זכויות על מידע

www.gov.il/muqbaluyot האינטרנט: אתר | pniotnez@justice.gov.il מ״ל: | *6763 טלפון:
כאן מוגבלות עם שיםנא של דהובעב בובשיל העוסקים גורמים לרשימת

שווה לתעסוקה יד
 תיואפשרו את להרחיב במטרה מוגבלות עם עובדים ושימור קליטה למעסיקים המאפשר ותוכנה ציוד השאלת יקטופר

קה.סוהתע
www.hatamot.org אינטרנט: אתר I 03־9543314 ן:וטלפ

נגישה: עבודה
גבלות.ומ עם עובדים בהעסקת המסייעים וגופים כלים על מידע לקבלו משרות לפרסם ניתן באתר
avodaneqishaJabor.qov.ii אינטרנט: אתר | *2612 טלפון:

מוגבלות עם לאנשים תוזכוי ןשוויו לחוק ג'9 סעיף - נספח

-ותשע״ (15 מס' ןו)תיק תתיומשמע תולבגומ עם עובדים העסקת לקידום שנתית תכנית
2016

ופרטיה.

ביעד מלאה עמידה גדול ציבורי מעסיק עמד לא (,2ג())9 סעיף לפי מהוראות לגרוע בלי )א( 9ג.
 באוקטובר 31 עד שלו, האינטרנט באתר יפרסם מסוימת, בשנה ד)ד(9 בסעיף כאמור הודעה פי על הייצוג
 המעסיק הנהלת שאישרה משמעותית מוגבלות עם עובדים העסקת לקידום שנתית תכנית שנה, באותה

הגדול. הציבורי
 לאי־ ובגורמים קודמות שנתיות מתכניות שהופקו בלקחים בהתחשב תוכן שנתית תכנית )ב(

הקודמת. בשנה הייצוג ביעד חלקית לעמידה או עמידה
 משרות ולעניין פנויות משרות לעניין להלן כמפורט בעניינים הוראות תכלול שנתית תכנית )ג(

הקרובה: בשנה שיתפנו
 שהם משמעותית, מוגבלות עם עובדים או מועמדים של קידומם או העסקתם העדפת (1)

 או למשרה לתפקיד, אחרים, עובדים או מועמדים של לכישוריהם דומים כישורים בעלי
 שתיקבע ולתקופה השנתית, בתכנית שיפורטו דרגות לקבוצת או לדרגה או משרות לקבוצת

בה;
 או מועמדים רק האפשר, ככל בהן, שיועסקו ודרגות תפקידים במגוון משרות ייעוד (2)

 שיתפנו שצפוי או הפנויות המשרות מכלל היקפן פירוט תוך משמעותית, מוגבלות עם עובדים
כאמור; שייועדו המשרות סוג ופירוט

 מוגבלות עם מועמדים של בתעסוקה בשילובם העוסקים גורמים לרשימת פנייה (3)
כאמור; מועמדים איתור לשם שלה, האינטרנט באתר הנציבות שתפרסם משמעותית

 מועמדים בחירת לעניין הנימוקים של זה ובכלל השנתית, התכנית יישום של תיעוד (4)
פנויות. למשרות

צורתה תוכנה,. שנתית, תכנית לעניין הוראות בתקנות לקבוע רשאי והתעשייה הכלכלה שר )ד(
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