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 2020לשנת  תכנית שנתיתמוצע לפורמט 

 פרטים מנהליים .א
 

 עיריית רחובות שם הארגון: (1)

 עמידה -אי מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם: (2)

 125 מכלל העובדים(: 5%)הנדרש לעמידה מלאה ביעד משמעותית עובדים עם מוגבלות  פרמס (3)

  פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: (4)

 סמנכ"לית משאבי אנוש תפקיד: גלית אנגל  שם מלא:

 9392362-08 טלפון:   galit@rehovot.muni.il כתובת מייל:

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

ידום העסקתם בארגון בשנה החולפת לק שנעשתה הפעילותלסכם ולתעד את  נדרשבמסגרת התכנית השנתית 

 של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

 

  ייעוד משרות (1)

 )משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית(

 ביצוע יעד

 

שתוכנן מספר המשרות הייעודיות 

לאייש בשנה החולפת )בהתבסס על 

   (:הקודמת כנית השנתיתוהת

היה צורך, כיוון שבשנה החולפת לא 

  היינו בעמידה מלאה

 

 

 

 78בשנה החולפת:   פרסםהארגון ספר משרות כולל שמ

לא היה צורך, כיוון שבשנה    ת?מתוכן משרות ייעודיוכמה 

 החולפת היינו בעמידה מלאה

לא היה צורך, כיוון שאוישו:  הייעודיות מספר המשרות

 שבשנה החולפת היינו בעמידה מלאה

 :הייעודיות שפורסמו/אוישו פירוט המשרות

 :איוש: כן/לאהמשרה _______________________ 

 המשרה:_______________________ איוש: כן/לא 

 המשרה:_______________________ איוש: כן/לא 

 

  משרות שאוישו בהעדפה מתקנת (2)

 )העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי 

 כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים(

 לא היה צורך, כיוון שבשנה החולפת היינו בעמידה מלאהמספר המשרות שאוישו בהעדפה מתקנת: 

 

 קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון (3)



 

 
 

 0   :עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפתמספר 

 

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

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

 

 

 :משמעותיתעם מוגבלות  מועמדים לצורך איתורפניות פירוט הגורמים שאליהם נעשו  (5)

 

 לא היה צורך, כיוון שבשנה החולפת היינו בעמידה מלאה

 

 

 

פיזית, התאמת דרישות  בתהליך המיון, סביבת עבודה) התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד (6)

 : התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב(

 

 ( ישנם עובדי עירייה שבמהלך עבודתם נפצעו ועקב פציעתם לא התאמת משרה בהתאם לתפקוד העובד

 (.תפקידים המותאמים לתפקודם לאחר הפציעה להם ייעדהיכלו לחזור לעבודתם הנוכחית ולכן העירייה 

 .הקצאת חניית נכים בסמוך לכניסה לעירייה לעובדים המוגדרים כבעלי מוגבלות 

 .התאמת שעות העבודה ע"פ קיצבה 

 

 

 וכיוצ"ב(, פרויקטים מיוחדים הנהלה מפגשי, עובדים )הדרכות :בארגון שנעשו פעולות נוספות (7)

 

  בארגוןהדרכות 

 רתימת בעלי תפקידים בתוך הארגון 

 

 :(שינוי-שיפור-שימור) פירוט הלקחים שהופקו (8)

 לא היה צורך, כיוון שבשנה החולפת היינו בעמידה מלאה

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  2020 תלשנתכנית שנתית מפורטת  .ג

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

-לכי יישום התכנית עשוי להיבדק ע כםתשומת לבהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות.  וגורמים אלימתקנת, 

 .אופן ביצוע התכנית במהלך השנה לתעד אתעליכם הנציבות,  ידי

 ייעוד מישרות( 1)

 ובפועל. כנית השנתיתולייעד משרות במסגרת הת חייבמעסיק שלא עמד ביעד 

 (26/2/2020נכון ליום ) 23: 2020 מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב

 1מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: 

 1להתפרסם:  מתוכננותהיקפן מסך המשרות ה

 : )ככל שידוע( הייעודיות פירוט המשרות

 פקיד קבלה 

 עובד מחשוב 

 שומר 
 

 

מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם  ביעד עמידה מלאה מעסיק שלא עמד( 2)

 . שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד מוגבלות משמעותית

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

  פה מתקנת וכיוצ"ב(דבפרסום המכרז הנוגעת להע

 

 הדרכות נגישות לעובדים ולמנהלים 

 "פרסום משרות המיועדות לאנשים בעלי מוגבלויות ע"י חברת "תעסוקה שווה 

 הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת 

 

 

 

העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם בכוונתכם לפנות או/ו  בעת הזו פניתםהגופים אליהם  פירוט( 3)

 , ניתן להסתייע במרכזי 'תעסוקה שווה'הנציבותיש להיעזר ברשימה המופיעה באתר  –מוגבלות משמעותית 

 

 חברת "תעסוקה שווה"

 

 

 בארגוןמשמעותית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות  ונושאים מתוכננותפעולות ט וריפ( 4)

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

  (, ועודהקבלה אודות ראיון מונגש, הדרכה לוועדות המיונים/, הדרכת מנהלי הארגוןמפגשי הנהלה, הנושא

 

 קבלת ליווי ע"י מרכזי תעסוקה שווה 

 הדרכת מנהלי הארגון 

 

 

 



 

 
 

 סיועגופי  .ד

  : , משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים"תעסוקה שווה"מרכזי 

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

  ., וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרותתעסוקה

 https://taasukashava.org.il|  76-76-50-1700טלפון:  

 

   נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

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

 www.gov.il/mugbaluyotאתר האינטרנט:   pniotnez@justice.gov.il : מייל|     6763*טלפון:   

 

 רשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות:להלן 

 

https://www.gov.il/he/departments/general/job_placement_entities_list 

 

 התאמותל מרכז השאלת ציוד

 www.hatamot.orgאתר אינטרנט:   I  9543314-03טלפון: 

https://taasukashava.org.il/
mailto:pniotnez@justice.gov.il
http://www.gov.il/mugbaluyot
https://www.gov.il/he/departments/general/job_placement_entities_list
http://www.hatamot.org/

