
 

 אגף משאבי אנוש

 ליד מדרשת רופין  4025000  חפר עמק אזורית מועצה                               

 לשירותך 107| מוקד  09-7726339|  פקס:  09-8981556: אגף משאבי אנושל' ט    

www.hefer.org.il  

 2019אפריל14

 

 

 כללי .1

 מחויבותהרשותלקידוםהעסקתעובדיםעםמוגבלות 1.1

עםמוגבלותולהשתלבותםהרשותמחויבתלקידוםהעסקתעובדים .1.1.1

זאתמתוךהכרהבערךשבהעסקתעובדיםעםמוגבלותהמלאהבה,

 ולכלל הכרהלרשותכארגון ומתוך התושביםאותםמייצגתהרשות

הרשות יעדי לקידום לתרום מוגבלות עם עובדים של ביכולתם

 ומטרותיהככללהעובדים.

 .1.1.2 חוק הוראות אחר למלא תפעל שוויון זכויות לאנשים עם הרשות

מוגבלות1998 –מוגבלות, התשנ"ח  עם לאנשים הולם ייצוג בדבר

 בגופיםציבוריים.

 

 מטרתהנוהל: 1.2

העבודההקשוריםבהעסקתאדםעםמוגבלות 1.2.1 להסדיראתתהליכי

וסיום העסקה קליטה, גיוס,  עמו הקשר שלבי כל במהלך ברשות

העסקה,בכדילהבטיחמתןהזדמנותשווהויחסשוויוניובכדילעמוד

 בדרישותהחוק.

להסדיראתהסמכותוהאחריותשלהממונהעלהעסקתעובדיםעם 1.2.2

 מוגבלותבארגון.











 55 נוהל  מס':
 

 נוהל להעסקת עובדים עם מוגבלות במועצה:  שם הנוהל

 8מתוך   1עמוד 
 עמודים

 תפקיד: 
 מנהלת אגף 
 משאבי אנוש

  הנוהל: ךעור
 אסנת  וולף

 אגף/ מחלקה: אגף משאבי אנוש
 

 : מנכ"ל המועצהאושר על ידי עמית בן צבישם: 
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 הגדרות: 1.1

 אדם עם מוגבלות משמעותית: 1.3.1

  בשיעור נכות עם המוסד40%אדם ידי על המוכרת לפחות

משרד או המיסים רשות הביטחון, משרד לאומי, לביטוח

 הבריאות.

  בשיעור נכות דרגת עם לשיקום20%אדם הזכאי לפחות

 תעסוקתיאומשתתףבתכניתתעסוקה,כמפורטבחוק.

 מינימוםמותאם.אדםהזכאילשכר 

 

 מאתהאגףלטיפול רווחהבשלמוגבלותו, לשירותי אדםשזכאי

התפתחותית,השירותלטיפולבאדם באדםעםמוגבלותשכלית,

והרווחה העבודה במשרד השיקום אגף או אוטיזם עם

 והשירותיםהחברתיים.

 

 1.1.2 הואאדםשמתקיימים",אדםעםמוגבלות"עלפיחוקהשוויון,

 נפשיתאו  :שנייםמהתנאיםהבאיםבו אדםעםלקותפיסית,

אשרבשלהמוגבל זמנית, קבועהאו שכליתלרבותקוגניטיבית,

החיים מתחומי יותר או אחד בתחום מהותי באופן תפקודו

 העיקריים

 

אביזר-התאמות לעובד עם מוגבלות   1.1.1 או תוספת שינוי, כל

מוגבלות עם לעובד הנדרשים שאינו לעמיתו לנדרש עםמעבר

במקוםותמוגבל יומיומי תפקוד ולשם העבודה ביצוע לשם ,

.לדוגמא:סביבתהעבודהוהגישהאליה,ככללהעובדים העבודה

נוהלי והכשרה, הדרכה לעבודה, הקבלה מבדקי העבודה, שעות

 העבודה

 

בהתאםלחוקהשוויון –הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות  1.1.4

על מוגבלות.חובה עם לאנשים תעסוקה על ממונה למנות הרשות

תפקידהממונה:

 הולם.גקבלתפניותשלעובדיםושלהגוףהציבוריבנושאייצו 

 .מתןיעוץוהדרכהבדברחובותהגוףהציבורי 
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 לגביו והמידע הולם לייצוג המודעות להגברת פעולות יזום

 וליישומובקרבהממוניםוהעובדים.



–אנשים עם מוגבלותלייצוג הולם 1.1.1 הרשות1%לפחות עובדי מכלל

נציבות תפרסם לשנה אחת משמעותית. מוגבלות עם עובדים יהיו

הרשות של העמידה שיעור את מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון

 ביעדהייצוגההולם.



–מרכזי התמיכה למעסיקים של עובדים עם מוגבלות )מתל"מ( 1.1.1

והשירותים הרווחה העבודה, משרד של תשלום ללא שירות

עם עובדים בהעסקת ותמיכה ייעוץ הדרכה המספק החברתיים,

מוגבלות.הממונהעלתעסוקתאנשיםעםמוגבלותהיאאשתהקשר

 עםמתל"מומתכללתאתקבלתהשירותבהתאםלצורכיהרשות.


תביעדהייצוגכיהרשותאינהעומד,במידהוייקבע–תכנית שנתית  1.1.1

 תכניתשנתיתבהתאםלהוראותחוקהשוויון.לגבשההולםיש


 הפניות/מסמכיםישימים 1.4

1998–לחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח11תיקון 1.4.4

 )להלן:חוקהשוויון(.

 כתבמינויממונהעלתעסוקתאנשיםעםמוגבלות. 1.4.1

 

 

 תחולה: 1.1

 ועלכללהעובדיםבה.נוהלזהחלעלכליחידותהרשות 1.1.4
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 אחריותוסמכות 1.1

 תחום האחריות הגורם האחראי מס"ד

1.  

מנכ"ל המועצה 

ואגף משאבי 

 אנוש

 .אחריות כוללת לביצוע הנוהל והדרכתו 

  התאמת כלל האירועים, ההדרכות והפעילויות

 המיועדים לעובדי הרשות לעובדים עם מוגבלות.

 

2.  
רכזות משאבי 

 אנוש

  על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בכל יידוע הממונה

 קליטה של עובד עם מוגבלות .

3.  

הממונה על 

תעסוקת אנשים 

 עם מוגבלות

  בניית תכנית עבודה לקידום תעסוקת אנשים עם

 מוגבלות ברשות ויישומה

  בדיקת עמידת הארגון ביעד כפי שיפורסם. במידת

כתיבת תכנית שנתית ואישורה על ידי  –הצורך 

 מנכ"ל הרשות.

 לשכה משפטית  .4

 .ייעוץ שוטף ומתן מענה והכוונה בנושא יישום הנוהל 

  ליווי מכרזים בהם מתמודד אדם עם מוגבלות ככל

 שידוע על כך מראש.

  / החלטה בדבר חובת המועצה לבצע התאמה לעובד

מועמד עם מוגבלות )התאמה סבירה או נטל כבד 

 מדי(.

סביבות עבודה על פי  סיוע בביצוע התאמות והנגשת  ממונה נגישות  .5

 צורך.

6.  
מנהלי היחידות 

 השונות 

  קליטת אדם עם מוגבלות וסיוע לשילובו המיטבי

 בתפקידו.

  תיעוד ודיווח לממונה על תעסוקת אנשים עם

מוגבלות על צורך אשר עולה לגבי עובד קיים אשר 

 אירעה לו מוגבלות.
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 גיוס וקליטה: 2

 

 מוגבלותמתןהזדמנותשווהלמועמדיםעם 2.1

מתן 2.1.4 תוך ייעשו ברשות עובדים של והקליטה הגיוס תהליכי כל

למועמדי כוללתםהזדמנותשווה שווה הזדמנות מתן עםמוגבלות.

 הימנעותמאפליהלרבותמתןהתאמות.

,בעתהגדרתמשרותאולקראתפרסומןתבחןהגמשתתנאיהמשרה 2.1.1

להינהמותאמותלמועמדיםעםמוגבלות,כךשתהי פחיתזאתמבלי

 מתנאיהסףהנדרשיםעלידימשרדהפנים.

 

 

 מתןעדיפותלמועמדיםעםמוגבלותמשמעותית 2.4

באילו 2.4.4 ייקבע ההולם, הייצוג ביעד עומדת אינה והרשות במידה

עם למועמד עדיפות תינתן כלומר מתקנת, העדפה תינתן משרות

מוגבלותמשמעותיתוזאתבתנאישהמועמדכשירלתפקיד,והינובעל

 הכישוריםהדומיםלכישוריהםשלמועמדיםאחריםלאותוהתפקיד.

 

 

 ייעודמשרותלעובדיםעםמוגבלות 2.1

במידהוהרשותאינהעומדתביעדהייצוגההולםייקבעאילומשרות 2.1.4

ייועדולעובדיםעםמוגבלות.למשרותאלהתהיהעדיפותלמועמדים

 עםמוגבלות.

 עדתלעובד/תעםמוגבלות.בעתפרסוםהמשרהיצויןכיהמשרהמיו 2.1.1



 

 

 טופסהצהרהעלמוגבלות 2.1

התמודדותלמשרות/קליטהישלייעדטופסלצורךהצהרתהמועמד ,בטפסי

כיהואאדםעםמוגבלות.הטופסיכלולאתפרטיהממונהעלתעסוקתאנשים

עםמוגבלותתוךציוןתפקידהואופןהפניהאליה.
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 התאמותבתהליךהמיון 2.1

 2.1.4 השונותיש למשרות המועמדים כלל בפני והם,לציין במידה כי

באפשרותםלציין מוגבלות, בשל המיון נדרשיםלהתאמותבתהליך

 זאת.

כיהואנדרשלהתאמותבתהליךהמיוןבשלמוגבלותו,,צייןמועמד 2.1.1

מוגבלות עם אנשים תעסוקת על לממונה דיווח מיידי באופן יועבר

הרלוונטי הגורמים את תנחה ההתאמותאשר מתן בדבר ים

 הנדרשות.

 

בהליכי 2.1.1 להשתתף תעסוקתאנשיםעםמוגבלותרשאית על הממונה

 המיון,לרבותהשתתפותבוועדתבוחנים,עלפישיקולדעתה.

 

 תיעוד 2.8

למועמדיםעםמוגבלותישלתעדבכתבאת 2.8.4 מיון בעתקיוםתהליכי

ובדעםתהליכיהמיוןואתההתאמותאםניתנו.בעתמתןעדיפותלע

מוגבלותמשמעותיתאובעתדחייתמועמדותושלאדםעםמוגבלות

 לפרטאתההתייחסותלמוגבלותהמועמדביןשיקוליההחלטה.

עלהגורםהאחראילהעביראתהתיעודלממונהעלתעסוקתעובדים 2.8.1

 עםמוגבלות.



 

 הודעהבדברקליטתעובדעםמוגבלות 2.9

בעתקליטתעובדעםמוגבלותעלהגורםהקולטאתהעובדליידעאת 2.9.4

 הממונהעלתעסוקתאנשיםעםמוגבלותבדברקליטתהעובד.

הגורם 2.9.1 את תנחה מוגבלות עם אנשים תעסוקת קידום על הממונה

תהליכי התאמת בדבר העובד של הישיר המנהל ואת הקולט

 הקליטה.

 

אפשרותלסיור,במידתהאפשר,מוגבלותבתהליכיהמיוןתינתןלמועמד/תעם 2.10

בעמדתהעבודהלצורךהתרשמותהמועמדמהעבודהולצורךבירורהתאמות

 נדרשות.במידהואיןהדבראפשריהסיוריתבצעבתהליכיהקליטהשלהעובד.
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 העסקה שוטפת: 3

סוגיה 1.1 בכל להתייעצות מוגבלות עם אנשים תעסוקת על לממונה לפנות יש

 עםמוגבלות,לרבותעובדשאירעהלומוגבלות.הקשורהלעובד

 

 התאמותבעבודה 1.4

שההתאמה 1.4.4 ככל בעבודה התאמות לקבל זכאי מוגבלות עם עובד

 נדרשתעקבמוגבלותוובכדישיוכללבצעאתעבודתוככללהעובדים.

 1.4.1 בבקשה לפנות ניתן הצורך לתעסוקהלסיועבמידת "יד משירות

 הוהמוסדלביטוחלאומי.שווה"שלמשרדהעבודהוהרווח

בדבר 1.4.1 מטפל מגורם אישור מהעובד לקבל יש ההתאמה בקביעת

ולצורך מוגבלותו ופירוטההתאמותהנדרשותעקב מוגבלותהעובד

ביצועעבודתו.הממונהעלתעסוקתאנשיםעםמוגבלותתפנהלגורם

במידה או הבהרות ונדרשות במידה האישור, את שסיפק המטפל

 סותולהתאמהשלאפורטהבאישור.ומתבקשתהתייח

 

 משוב 1.1

לרבותהסתייעות עםמוגבלות, לעובד המשוב מתן ישלהתאיםאתתהליכי

בגורםשיקומימלווהאםישנו,במידהוהעובדנתןלכךאתהסכמתו.



 קידום 1.1

 ישלהבטיחמתןהזדמנותשווהלעובדעםמוגבלותבהליכיקידום. 1.1.4

 1.1.1 ביעדי עומדת אינה והרשות מתןבמידה לשקול יש ההולם הייצוג

 עדיפותבהליכיקידוםלעובדיםעםמוגבלות.

 

 עובדקייםשארעהלומוגבלות 1.1

המנהלהישיריידעאתהעובדבדברזכותולפנותלממונהעלקידום 1.1.4

 תעסוקתאנשיםעםמוגבלותוייתןלואתפרטיהקשרשלהממונה.

 1.1.1 עם אנשים תעסוקת על הממונה את יידע הישיר מוגבלותהמנהל

 בדברהמוגבלותלעובד.

מן 1.1.1 הנדרשים האישורים בדבר הישיר המנהל את תנחה הממונה

 העובדועלהתאמותאםנדרשות.

ובמידת 1.1.1 העבודה תהליכי בדבר הישיר המנהל את תנחה הממונה

 הצורךתסייעבתיאוםהדרכהלמנהלהישירולצוותהעובדים.
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 סיוםהעסקה 1.8

ה 1.8.4 בסיום צורך ועולה ימסורבמידה מוגבלות, עם עובד של עסקתו

 המנהלהישירהודעהעלכךלממונהעלתעסוקתאנשיםעםמוגבלות.

לרשות 1.8.1 המשפטי הייעוץ בהנחיית יתבצעו ההעסקה סיום תהליכי

 אשרייוועץעםהממונהעלקידוםהעסקתעובדיםעםמוגבלות.

הצורך 1.8.1 לרבות בתהליך, הדרכה או בהתערבות צורך תבחן הממונה

לעובדל חלופית משרה ובחינת נוספות או אחרות התאמות מתן

 ברשות.

 השתלמויותורווחה: 1.9

כללההשתלמויות,האירועיםוהפעילויותברשותיהיומותאמותלעובדיםעם

 מוגבלותויאפשרוהשתתפותםיחדעםכללהעובדים.

 
 הטמעה, בקרה ולמידה 4

4.1 ,ברשותהנוהללהטמעתתפעלמוגבלותעםאנשיםהעסקתקידוםעלהממונה

 .הצורךבמידתותעדכנויישומועלבקרהותקיים

 שמירה על פרטיות העובד 5

ההתאמות בדבר נוסף מידע כל מוגבלות, עם אדם עובד של היותו בדבר מידע

לרבותתיעודשיחותמשובוהערכה, מידעאחרהנוגעלמוגבלותו, או לו שסופקו

באופןשלאיהיהנגישלאחרים.העברתמידעביןיישמרבידיהגורמיםהרלוונטיים

גורמיםברשות

 

 תכנית שנתית 6

מדישנהיקבעהמוסדלביטוחלאומיאתשיעורהעובדיםעםהמוגבלותברשות  1.1

שוויון נציבות באתר יפורסמו הנתונים הציבוריים(. הגופים בכלל גם )כמו

מוגבלותתעקובהממונהעלתעסוקתאנשיםעם זכויותלאנשיםעםמוגבלות.

ברשות העמידההשנתי שיעור הרשותבדבר מנכ"ל את הפרסוםותעדכן אחר

 שפורסם.

במידהוהרשותלאעמדהביעדהייצוגההולםתכנסהממונהעלתעסוקתאנשים1.2

 עםמוגבלותצוותאשריגבשתכניתשנתית.





 עלהחתום:

 מנהלת אגף משאבי אנוש                   מנכ"ל הרשות                                       

                                    ______________________________________ 
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