
 

 

 
 לקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות 2022שנתית לשנת עבודה תכנית 

 פרטים מנהליים  .א

 עיריית כפר יונה שם הארגון: (1)

  בינונית :2020לשנת  מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם (2)

 20 עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד: פרמס (3)

 פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: (4)

 מנהלת משאבי אנושתפקיד:   רונית בן יוסףשם מלא: 
 2808181-050טלפון:   כפר יונה 4שרת כתובת מייל: 

 

 2021סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת  .ב
 פרסום משרות תוך מתן עדיפות לאנשים עם מוגבלויות. 

 הדרכת חברי ועדת בחינה בנושא העדפה מתקנת.

 

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

 ביצוע יעד

 

 : בשניםשיועדו מסך המשרותמספר המשרות הייעודיות 

 היה לשמור על הקיים. ,היעד עמדנו ביעד  ות הקודמ

 

 0מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 

   בהעדפה מתקנתמשרות שאוישו  (2)
 לפי הנתונים שבידינו לא ידוע לנו על איוש של עובדים בעלי מוגבלות. שאוישו בהעדפה מתקנת:  מספר המשרות

  קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון  (3)

 קידומים בדרגה כייתר העובדים.  :לות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת מספר עובדים עם מוגב

האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית )במכרזים רגילים   (4)
  כן בהם נשקל מתן העדפה מתקנת(?  

 :מועמדים עם מוגבלות משמעותיתושילוב פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור  (5)

 סוקה.פניה למרכז תמיכה למעסיקים "סיכוי שווה" ולשכת התע •

 . לשילוב אנשים עם מוגבלויותלעבודה נגישה במטה כמעסיק הרשמה  •

פרויקט מול שזכתה ב" חברת השמה להעסקת עובדים עם מוגבלויות ללא עלות השמה דנאלקשר שותף עם חברת " •
 לאומי.הביטוח 

 לא נדרש. התאמות שניתנו למועמד או לעובד (6)

 : בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית פעולות נוספות שנעשו  (7)

 .הנחייה גורפת לעדכון מכרזי כ"א על העדפה מתקנת •

 הדרכת חברי ועדת בחינה בנושא העדפה מתקנת. •

 הודעה לכל עובד חדש על אפשרות בקשה מיוחדת להנגשה.  •
 

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

 תוכננו.לא משרות ייעודיות  •
 

 

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


 

 

 

   2022 תכנית שנתית מפורטת לשנת .ג

 במגוון תפקידים ודרגות ייעוד משרות( 1) 
 ובפועל.  כנית השנתיתולייעד משרות במסגרת הת חייבמעסיק שלא עמד ביעד 

 1: 2022הכולל המתוכננות להתפרסם ב מספר המשרות 
 1המתוכננות:  מספר המשרות הייעודיות

 בהתאם תקציב שיאושר  100%עד : להתפרסם מתוכננותהיקפן מסך המשרות ה
 סייעות/תומכות למידה/מלווים/ארכבאי :הייעודיות )ככל שידוע( המשרות פירוט סוג

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

 שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. 
   :לנקוט בארגון ליישום הנחייה  שבכוונתנוהפעולות  פרוט

 הוספת הוראה בפרסום המכרז להעדפה מתקנת. •

 הדרכת ועדת מכרזים. •

 המשרה וסביבת עבודה ופרסום המשרות המותאמות. עבודה ישירה מול ממונה מעסיקים "תעסוקה שווה" לאפיון •

 קשר עם אגף הרווחה בעירייה, עו"ס שיקום.  •
 
בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות פניתם בעת הזו ו/או הגופים אליהם  ( פירוט3)

 . "תעסוקה שווה" וכן במרכזי  הנציבותברשימה המופיעה באתר להיעזר  ניתן  –משמעותית 

 תעסוקה שווה •

 . סיכוי שווה •

 . "דנאל" •
 
 :לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון  ונושאים מתוכננותפעולות ( פירוט 4)

, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה  מפגשי הנהלהמרכזי תעסוקה שווה, להעלאת המודעות ולקידום הנושא,  ליווי ע"י    לקבל •
 , ועודלוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש

 .לפני כל ועדת בחינה להציג את נושא העדפה מתקנת •

 פרסום מכרזים באמצעות מרכזי תמיכה למעסיקים שעובדים עם אנשים עם מוגבלויות.  •
 
 
 

 . 28/10/2021וגזברית העירייה ביום תכנית אושרה על ידי מנכ"ל  •

https://www.gov.il/he/departments/general/implementing_affirmative_action
https://www.gov.il/he/departments/general/implementing_affirmative_action
https://www.gov.il/he/departments/general/job_placement_entities_list
https://taasukashava.org.il/

