
 

 

 

 שילוב עובדים עם מוגבלותל 2019לשנת  עבודהתכנית 

 

 פרטים מנהליים .א

 

 :הספרייה הלאומית )חל"צ( שם הארגון 

 נמוכה  -  2017בשנת  מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם  

  16  מכלל העובדים(: 5%לעמידה מלאה ביעד ) הנדרשמשמעותית מס' עובדים עם מוגבלות 

  2.5%   שיש לגייס על מנת לעמוד ביעד:משמעותית מס' משוער של עובדים עם מוגבלות 

 :פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון  

 7336191-074טלפון:    morit.thurem@nli.org.ilכתובת מייל:   מורית טורםשם מלא: 

 

 לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת פעילות סיכום  .ב

 

 משרות שאוישו בהעדפה מתקנת  

הספרייה עושה העדפה מתקנת לעובדים עם מוגבלות בהינתן שהמועמדים הינם בעלי כישורים דומים 

משרות אוישו על ידי  5מספר המשרות שאוישו בהעדפה מתקנת: . ומתאימים לתפקידים השונים בספרייה

 עובדים עם מוגבלות משמעותית באמצעות העדפה מתקנת. 

 

 קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון 

 .תוך כדי קידום עובד אוישה משרה ניהולית אחת

  לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות משמעותית פנייה לארגונים הבאיםנערכה : 
o תמיכה למעסיקים מרכז 
o תעסוקה בדרך אחרת 
o )שכולו טוב )סיפור חוזר 
o בית אקשטיין 
o י.ה.ב 
o בית חם 
o רעות 
o מגדל אור 
o מכון סאמיט 

 
 

 :פעולות נוספות שנעשו 
o תקשור הנושא בתוך הארגון  

o  מוגבלויות. עובדים עםשיחות רבות עם מנהלי צוותים ומחלקות לשילוב 

o  על מנת להבין את הצרכים של המועמדים וכיצד ניתן פגישות עם המלווים התעסוקתיים של העובדים

 לסייע בשילובם בספרייה.

o   על מנת  למשרות השונות בספרייהמוגבלות בתהליכים  עםעדכון קובץ אקסל של מועמדים  -תיעוד

 שנוכל לפנות אליהם בעתיד באם תתפנה משרה מתאימה.

o  מוגבלויות. עם עובדים ובדים מחברות המעסיקותהזמנת מתנות לע 

o ובדים עם מוגבלות להשתלב בספרייה.הנגשת מוקדים שונים בספרייה בכדי לאפשר לע 
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 2019 לשנה העוקבתתכנית שנתית מפורטת  .ג
 

 יעד תחום

    משרות לאיוש על ידי עובדים עם מוגבלות    
 משמעותית   

 

עובדים עם  4עוד  2019לאייש בשנת  קוויםאנחנו מ

 מוגבלות משמעותית באמצעות העדפה מתקנת.

 

 משרות עם העדפה מתקנת    
 

 פירוט סוג המשרות: 
 סריקה

 נציגי שירות
QA 

 מפתחים
 מקטלגים

פרסום בלוחות דרושים ייעודיים לבעלי המשך 

 מוגבלות

 

 פרסום המשרות אחת לחודש

הדרכות למנהלים בארגון על חשיבות המשך 

 הנושא

 

 הדרכות אחת לשנהקיום 

פניה לגופים נוספים שמירה על קשר והמשך 

 המלווים מועמדים עם מוגבלות משמעותית

 פנייה לגופים רלוונטיים על פי צורך

 
 
 

 


