
מועצה  –  2019תוכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 
 מקומית אעבלין 

המועצה המקומית אעבלין מעסיקה בפועל אנשים עם מוגבלות במחלקות  •
    השונות : ניקיון וגינון , גביה ועוד .

המועצה המקומית אעבלין כרשות בעלת אחריות חברתית שמה לנגד עיניה   •
ולכן המועצה תחתור על מנת   משמעותית  תעסוקת אנשים עם מוגבלותעידוד 

יעד המבוקש בהעסקתם ותתחיל לציין ולרשום במכרזים הבאים עמוד בל
ם שהם עם מוגבלות במשרות המתאימות לקבלת עובדים העדפה למועמדי

 להם ככל שיהיו או יתפנו ובהתאם לצרכים של הרשות . 

ות חשף את מנהלי המחלקות ורכזת הממונה על העסקת עובדים עם מוגבל •
משאבי אנוש במועצה לעניין זכויות אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק  

וחשיבה על משרות  1998  -שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , התשנ"ח 
פנייה למשרדי ממשלה לגייס תקציבים  ייעודיות לאנשים עם מוגבלות לרבות 

עותית במידה וקיים דבר כזה ייעודיים להעסקת אנשים עם מוגבלות משמ 
 באותם משרדי ממשלה לשם עידוד העסקת אנשים עם מוגבלות . 

הממונה על העסקת עובדים עם מוגבלות פנה גם כן לשלוחה של מרכז    •
שהינו מרכז להכוון תעסוקתי ששייך לחברת "אלפנאר" שהינה   "ריאן"

החברה האחראית על פיתוח ההכשרה המקצועית והתעסוקתית במגזר  
הפנייה נועדה לשם קיום שיתוף פעולה בעניין    ערבי מכוח החלטת ממשלה .ה

איתור מועמדים פוטנציאליים עם מוגבלות ועידודם להשתתף במכרזים  
יש לציין שבמרכזי "ריאן"   לקליטת עובדים במועצה ככל שיפורסמו בעתיד .

ישנה תוכנית לסיוע ומתן תמיכה בכל מה שקשור למיצוי  באזור הצפון  
ות לאנשים עם מוגבלות וכי קיימת תוכנית ארצית לנושא זה באחריות זכוי 

ולכן המועצה תפעל ליצירת קשר עם המרכז לצורך  ריאן" בעיר סכנין מרכז "
   .ושיתוף פעולה בנושא הזה   , ליווי ייעוץ

הנציבות לשוויון זכויות לאנשים   ן עםהמועצה המקומית תשתף פעולה גם כ  •
יכה השונים לשם הגברת המודעות ולעידוד  עם מוגבלות ועם מרכזי התמ

 העסקתם של אנשים עם מוגבלות משמעותית . 

המועצה המקומית תפרסם תוכנית זו באתר האינטרנט של הרשות ותפעל   •
 למימושה בסיוע כל הגורמים הרלוונטיים .  
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