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 0202-0202תוכנית שנתית לשנת 

 לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות
 

 א. פרטים מנהליים
 שם הארגון: מועצה מקומית כאוכב .5
 : נמוכה5/52מידת העמידה ביעד המוצג ההולם בשנת  .5
מכלל העובדים(:  %1מס' עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד ) .3

%9 – 3%. 
 . 5 – 3מס' משוער של עובדים עם מוגבלות משמעותית שיש לגייס על מנת לעמוד ביעד:   .9
 פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: .1

 * שם מלא: מחמוד קאסם
 mahmodka@ladpc.gov.il* כתובת מייל: 

  9/ – 45/15/4* טלפון: 
 

 -:פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפתב. סיכום 
 לא הייתה פעילות בשנה החולפת. 

 0202-0202ג.  תוכנית שנתית מפורטת לשנת 
 

 יעד תחום
משרות לאיוש על ידי 
עובדים עם מוגבלות 

 משמעותית.

 5מספר המשרות לאיוש: 
 5מספר משרות יעודיות : 

 %5היקפן מסף המשרות לאיוש: 
 פעילות נגד אלימות מנהל סוג המשרות:פירוט 

 .וסמים   
 

 פעולות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון:ד. 
מפגשי הסברה לעובדי המועצה על חשיבות שיתוף פעולה עם ארגונים שמעסיקים עובדים  -

 עם מוגבלות משמעותית.
 המורים וכלל תושבי הכפר. קידום הדרכות והרצאות בנושא גם לתלמידי בתי הספר, -
שילוב אנשים עם מוגבלות משמעותית בעבודה התנדבותית במוסדות הכפר כגון בבית  -

 הקשיש כדי לחשוף אותם לפעילויות השונות של המועצה.
בכל מכרז פומבי , צוין כי קיימת העדפה לעובדים עם מוגבלות בין הניגשים לכרזים  -

 של המשרה הפנויה.לקליטת עובדים אשר עומדים בתנאי הסף 
 קליטת עובדים עם מוגבלות.המועצה מפרסמת  באתר המועצה כי יהיה תעדוף   -

 ה. גופי סיוע:
 מרכז תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד      
 העבודה:     
 ווי הדרכה ולווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות לי     
 בבניית תוכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה.     

 www.mtlm.org.il/ אתר אינטרנט:   //56-/67-67-1טלפון: 
 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

הטוענת בירור מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטית 
 ועוד...
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