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 2020 לשנת  תכנית שנתית

 :פרטים מנהליים .א

 .מועצה מקומית עארה ערערהשם הארגון:  .1.א

 נמוכה   : 2019בשנת  מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם .2.א

 .22מכלל העובדים(:   5%הנדרש לעמידה מלאה ביעד )משמעותית מס' עובדים עם מוגבלות  .3.א

 11שיש לגייס על מנת לעמוד ביעד:   משמעותית מס' משוער של עובדים עם מוגבלות  .4.א

  פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: .5.א

  עובדת משאבי אנושתפקיד:   אמאל יונסשם מלא: 

 5954338-050טלפון:     lara.muni.i-amaly@araraמייל:כתובת 

  :סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת .ב

כמה מפגשים הסברתיים סביב הנושא ,  הנהלת הרשות מ"מ ערערה כינסה 2019בשנת פעילות 
מנהלים וציבור כאחד לחשיבות הנושא, אי לכך אירחנו בתאריך  ולרתום  הנהלים, במטרה לחדד

אנשי ציבור ומנהלי זכויות וכמה  שוויוןמנציבות מהדרג המקצועי מפגש עם גורמים  19/03/2019
    מחלקות.

כל בעלי  בתאום עם – (31.10)תפורסם בכל שנה עד  2019 תכנית שנתית מפורטת לשנה העוקבת .ג

 התפקידים הקשורים לנושא

 יעד תחום

משרות לאיוש על ידי עובדים עם  (1)

 מוגבלות משמעותית
 11 מספר המשרות לאיוש: 

 11 :ייעודיותמספר מישרות   משרות ייעודיות (2)

  היקפן מסך המשרות לאיוש: %

 בשלב זה,  בכלל למועצה אין משרות פנויות

הכוונה במהלך  .ובפרט לא משרות ייעודיות

העסקת אנשים עם  לקדם ולתעדףהקרבה השנה 

, בכל שיתפנו שתתפנה גבלות בכל משרהומ

מתאימים המועצה תתעדף תקנים חדשים 
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 העסקת בעלי מוגבליות.

 

 

 

 

 :בארגוןמשמעותית פעולות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות  .ד

יצירת נוהל עבודה מסודר, הנגשת המידע לכלל עובדי המועצה, יצירת מתווה העסקה של בעלי 

מוגבלויות במשרות ייעודיות כגון מלווים בהסעה, התאמת סביבת עבודה בעת הצורך לבעלי 

, יצירת קשר עם גופים מוגבלות, הכשרות והדרכות לכלל עובדי המועצה, רתימת בעלי תפקידים

 מקצועיים,.

 גופי סיוע .ה

היעזרות בגופי העזר כגון מרכז תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות 

 בעבודה של משרד העבודה, ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בעת הצורך. 

 תעסוקה שווה 

 

 


