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מועצה אזורית חבל יבנה -2023תכנית שנתית לשנת   

 פרטים מנהליים .א
 מועצה אזורית חבל יבנה שם הארגון: (1)
 בינונית  (:שפורסם באתר הנציבות)כפי  2021לשנת מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם  (2)
 ללא שינוי  : 2020ביחס לשנת  סטטוס (3)
 185 :)כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה(מספר עובדים המועסקים בארגון כיום  (4)
 8  :מכלל העובדים( 5%)מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד  (5)
  פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: (6)

 מנהלת משאבי אנושבארגון )אם בנוסף על תפקיד(: תפקיד   אלה שרעבישם מלא: 

 862219-08טלפון:    yavne.org.il-ella.s@hevel כתובת מייל:  

 2022סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת  

 ייעוד משרות (1)

 ביצוע יעד

 
לאנשים רק מספר המשרות הייעודיות )

עם מוגבלות משמעותית( שתוכנן 

לאייש בשנה החולפת, בהתבסס על 

 1  התוכנית השנתית הקודמת:

 
 10מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: 

לאנשים עם מוגבלות  רקכמה מתוכן משרות ייעודיות 

 1 משמעותית?

 1מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 

 התייחסות מילולית לייעוד משרות
חינוך שלה אנשים עם מוגבלות ההרשות מעוניינת לשלב במסגרות  -סייעים/ות למוסדות החינוך ברשות

 וראה בכך ערך ושליחות חינוכית.
 

   פה מתקנתבהעדמשרות שאוישו  (2)
 1מספר המשרות )שאינן ייעודיות( שאוישו בהעדפה מתקנת: 

 קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון  (3)
 0   :מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת

מועמד עם מוגבלות ככלל, האם קיים תיעוד מסודר בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד  (4)
כל מכרז וראיון מתועד ברשות. השנה משמעותית )במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת(?  

התקיים ראיון אישי וקבלה לעבודה. תיעוד המכרז הפומבי לא התקיים היות והעובדת ביקשה לסיים 
 העסקה תקופה קצרה לאחר מכן.

 פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית: (5)
 פירסום בלוחות מודעות פירסום בעיתונות הארצית

פנייה יזומה לישובי המועצה לאיתור העסקת אנשים  פירסום מול נציג תעסוקה שווה
 עם מוגבלות 

  פירסום בלשכת התעסוקה
  פירסום המערכת נמ"ר

 התאמות שניתנו למועמד או לעובד: (6)
 לא נדרש.

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/public_employers_quota_compliance_2021
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/public_employers_quota_compliance_2021
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/public_employers_quota_compliance_2021
https://www.gov.il/he/departments/general/implementing_affirmative_action
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 פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:  (7)

  חזור ג'.מ –סיום קורס בהכשרת ממונים ואחראים על תעסוקת אנשים עם מוגבלות 

  עם מנהל תיק המעסיקים בתעסוקה שווה לפירסום מכרזים ואיתור מועמדים מתאימים.קשר 

 .הנחייה גורפת לעדכון מכרזי כח אדם על העדפה מתקנת 
 שינוי(:-שיפור-פירוט הלקחים שהופקו )שימור (8)

 בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל.
ורתי הקיים באזורנו מקשה על גיוס כח אדם בכלל ועל גיוס העסקת אנשים עם מוגבלות הקושי התחב

 בפרט. 
המועצה ממשיכה לנסות ולגייס עובדים עם מוגבלות בשיתוף רכזי הקהילה המקומיים באזור הקרוב 

 למשרדיה על מנת שהנושא התחבורתי וההגעה לרשות לא יהוו מכשול לקליטה.
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  2023לשנת תכנית שנתית מפורטת 
 במגוון תפקידים ודרגות: ייעוד משרות (1)

 5: 2023 -מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב
 1( המתוכננות: רק למועמדים עם מוגבלות משמעותיתמספר המשרות הייעודיות )

 20%היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: 
 פירוט סוג המשרות הייעודיות )ככל שידוע בשלב זה(:

 סייעים/ות במוסדות חינוך, עובד/ת אחזקה

בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות  העדפה מתקנתלמתן  מחויב( בנוסף לייעוד משרות, מעסיק 2)
 משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. 

 .הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת 

 .הסבר מקדים על נושא ההעדפה המתקנת בפני ועדת בחינה טרם תחילת הועדה 

 עסיקים "תעסוקה שווה" לפרסום משרות.עבודה ישירה מול ממונה מ 

 שיתוף פעולה עם גופים נוספים בתחומי הרשות לאיתור וגיוס עובדים עם מוגבלות. 

( פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו ו/או בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים 3)
 עם מוגבלות משמעותית 

 תעסוקה שווה
 עמותת שק"ל בקבוצת יבנה

 ( פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון4)

 .המשך פרויקט שילוב בנות שירות לאומי עם מוגבלות במגני הילדים 

  המשך פעילות "פברואר יוצא מן הכלל" בו המועצה חושפת את המודעות לשילוב אנשים עם מוגבלות
 בקרב קהל רחב ועובדיה בפרט.

 .פעילות עובדים להעלאת המודעות 

 .אפשרות לפרסום מכרזים באמצעות מרכזי תמיכה למעסיקים שעובדים עם אנשים עם מוגבלות 

  .איתור נקודתי של עובדים עם מוגבלות דרך גופים שונים 
 25.10.22בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך:  ישיבת הנהלה (5)

 
 

 :חתימת ראש הרשות

 תפקיד: ראש רשות  משה ליברשם מלא: 

 חתימה: ___________________
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