
 

 

 

 2022תכנית שנתית לשנת מוצע לפורמט 

 הליים ם מנפרטי . א

 פורט ונופש בע"מ )חל"צ( לתרבות סרחובות  חב' עירונית  שם הארגון:  (1)

   עמידה  -/ אי  נמוכה  /בינונית  : (שפורסם באתר הנציבות כפי )  2020לשנת   ההולםמידת העמידה ביעד הייצוג   (2)

 800 -כ  :)כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה(  מספר עובדים המועסקים בארגון כיום  (3)

 40  :מכלל העובדים(  5%)עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד   פרמס (4)

  ון: פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארג (5)

 וש שאבי אנ מלת  מנה_  תפקיד:  רויטל מור יוסףשם מלא: 

 7668660-6683874/050-08טלפון:   revitalm@ironitr.co.il   כתובת מייל:

 2021ת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת סיכום פעילות לקידום העסק .ב

קידום העסקתם  במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת ל 

 ית. של עובדים עם מוגבלות משמעות

 

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

שפורסמו   המכרזים  של  יש לצרף תיעוד במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  - שימו לב! 

   . מפרסום התכנית באתרלה כחלק מכרזים א  אין לפרסםלצורך שמירה על צנעת הפרט,   . האם אוישולציין ו

 עצובי ד יע

 

לאייש  מספר המשרות הייעודיות שתוכנן 

כנית  ובשנה החולפת )בהתבסס על הת

 5-3  (: הקודמת  השנתית

 

 3בשנה החולפת:   פרסםספר משרות כולל שהארגון  מ

 ______ ת?   כמה מתוכן משרות ייעודיו 

 3מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 

    בהעדפה מתקנתשו שאוי משרות  (2)

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

 לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים( 

 1בהעדפה מתקנת:  שאוישו  עודיות(נן יי )שאי  המשרותמספר 

   מוגבלות בתוך הארגוןבדים עם ם עוקידו (3)

 1   :מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת

 

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

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

 לבצע תיעוד מסודר.  חשוב ת , ולכן ג זאייתכן ותדרשו להצי – ! שימו לב

 

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/public_employers_quota_compliance_2020
https://www.gov.il/he/departments/general/implementing_affirmative_action
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 : מועמדים עם מוגבלות משמעותית  ושילוב פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור  (5)

 

 הנחיות בזום  משרד הבטחון 

 אגף לשירותים חברתיים  "סיכוי שווה" 

  "שכולו טוב" 

  "תעסוקה שווה" 

 

 : (מזהים  טיםפר  ןיש להימנע מציו ) תנו למועמד או לעובד ת שניהתאמו (6)

 )בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב( 

 קומת קרקע, התאמת שעות עבודה, התאמת דרישות תפקיד משרד להעתקת  

 

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

 מיוחדים וכיוצ"ב( טים הנהלה, פרויק מפגשי, עובדים )הדרכות 

 גבלויות, הסבר על צו ההרחבה, ייעוץ בזום. לים למנהלים בעניין שילוב עובדים בעלי מו נה ןריענו

 

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

בפועל )לדוג':  נתית הקודמת לבין מה שנעשה בין מה שדווח בתכנית השבין היתר, יש להתייחס לפערים 

 לפרסם ולא פורסמו בסוף או פורסמו ולא אוישו( כננתם  שתת משרות ייעודיו 

 משרות דרך תכנית "תעסוקה שווה". פרסום 

 ביצוע תהליך תיעוד למכרזים בהם יתמודדו בעלי מוגבלויות 

   2022 שנתית מפורטת לשנת תכנית   .ג

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

כי יישום התכנית עשוי להיבדק על  תשומת לבכם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות.  מתקנת, וגורמים אליהם 

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

 במגוון תפקידים ודרגות   ייעוד משרות( 1)

 ובפועל.  כנית השנתיתו לייעד משרות במסגרת הת חייב מעסיק שלא עמד ביעד  

 יבוצע  בהתאם לצרכי המערכת : 2022מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 

 ______  תוכננות:המ )למועמדים עם מוגבלות משמעותית(  ת הייעודיות מספר המשרו

 _להתפרסם: %____ מתוכננותהיקפן מסך המשרות ה          

 : הייעודיות )ככל שידוע(  המשרות  פירוט סוג

 עלי מוגבלות תייעד משרות למועמדים בבשלב זה לא ידוע ככל שיידרש החברה 

בקידום של מועמדים עם מוגבלות   ו/או בקבלה  העדפה מתקנת  מתן למחויב  מעסיקבנוסף לייעוד משרות, ( 2)

 .  שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד   משמעותית

הוראה בפרסום   מכרזים, הוספתהוועדות לישום הנחייה זו )הדרכות נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון לי 

 המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ"ב(. 

   המנהלים להעסקת עובדים בעלי מוגבלות   תדרכ ה

 

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

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

  

  

  

  

 

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

