תכ ית ש תית לש ת 2020
א .פרטים מ הליים
.1
.2
.3
.4
.5

שם הארגון :מועצה מקומית קרית יערים
מידת העמידה ביעד היצוג ההולם :בי ו ית
מס' עובדים עם מוגבלות משמעותית ה דרש לעמידה מלאה ביעד ) 5%מכלל העובדים(:
5-7%
מס ' משוער של עובדים עם מוגבלות משמעותית שיש לגייס ע"מ לעמוד ביעד :עד 3
עובדים
פרטי ממו ה תעסוקת א שים עם מוגבלות בארגון:
שם מלא :עמה שחר כתובת מייל naama@yearim.co.il :טלפון02-5410021 :

ב .סיכום פעילות לקידום העסקת א שים עם מוגבלות הש ה החולפת:
 .1יעוד משרות
יעד
מס' המשרות שיועדו0 :

ביצוע
מס' המשרות שאוישו 0 :

 .2משרות שאוישו בהעדפה מתק ת:
)העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית,
שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים(
מס' המשרות שאוישו בהעדפה מתק ת0 :
 .3קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון:
מס' המשרות שאוישו תוך קידום עובד עם מוגבלות משמעותית_______
פרוט סוג המשרות_____________________________________________
 .4פירוט הגורמים שאליהם עשו פ יות לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות
משמעותית )לרבות מרכז תמיכה למעסיקים(  :לא עשה
 .5פעולות וספות ש עשו :לא עשה
 .6פרוט הלקחים שהופקו:
כהפקת לקחים לש ת  2019-2020המועצה תפעל לאיוש המשרות לבעלי מוגבלויות,
ובכל מכרז רלוו טי שיפורסם תי תן קדימות לבעלי מוגבלויות .והרשות תפ ה
לגורמים שיסייעו לה לאיתור מועמדים עם מוגבלויות.
כמו כן ,תעלה הרשות למודעות בקרב העובדים את ושא העסקת א שים עם
מוגבלויות ,ותערוך הדרכה ב ושא.

ג .תכ ית ש תית מופרטת לש ת ) 2020תפורסם בכל ש ה עד (31.10

תחום

יעד

 .1משרות לאיוש על ידי עובדים עם
מוגבלות משמעותית

מספר המשרות לאיוש3 :

 .2משרות יעודיות

מס' משרות יעודיות3 :
היקפן מסך המשרות לאיוש100%:
פרוט סוגי המשרות :סייעת בגן ,מלווה
בהסעות  ,מ"מ כללי

פעולות שבכוו תי ו ל קוט בש ת – 2020
תי תן הדרכה לעובדים על חשיבות העסקת א שים עם מוגבלויות ,בכל מכרז שיפורסם
תי תן העדפה לא שים בעלי מוגבלויות .קבלת ליווי ע"י מרכזי תעסוקה שווה.

ד .גופי סיוע שבכוו ת ו לפ ות לצורך שילובם של א שים בעלי מוגבלויות.
מרכזי תמיכה למעסיק של המטה לשילוב א שים עם מוגבלות בעבודה ,משרד העבודה:
הדרכה ולווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון ,לרבות ליווי בב יית
תכ ית ש תית ,הדרכה לממו י תעסוקה.
טלפון 1700-50-76-76 :אתר אי טר ט www.mtlm.org.il
ציבות שיווין זכויות לא שים עם מוגבלות:
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות ,סוגיות משפטיות
הטעו ות בירור ועוד.
טלפון 02-5088001 :אתר אי טר ט pniotnez@justice.gov.il

