
 

 
 

 הרשות לשיקום האסיר  – 2022 תוכנית עבודה שנתית
 

)רש"א( היא תאגיד ממשלתי הפועל מכוח חוק הרשות לשיקום האסיר,   הרשות לשיקום האסיר 

  1998- בהתאם לכך פועלת ליישום הוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח.  1983  -התשמ"ג

הולם   ייצוג  להשגת  שנקבעו  ביעדים  עמידה  תוך  זאת,  מכוחו.  שהותקנו  והתקנות  החוק(  )להלן: 

יעד הייצוג ההולם   לאנשים עם מוגבלות במקום העבודה )בהתאם להוראות צו ההרחבה, וכיום  

 .בינונית ברמה  הינה 2021לשנת 

  

 2021סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום  

 העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית. 

  

 ביצוע יעד

 

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש  

בהתבסס על תוכנית עבודה  בשנה החולפת 

 . משרות 5קודמת עמד על 

 

משרות   5משרות, מתוכן  27  בסה"כ פורסמו בשנה החולפת

 (. 2019  החל משנת)עודיות שלא אוישו בשל חסמים יי

 . 3בשנה זו הינו   מספר המשרות הייעודיות שאוישו

 

 

לשיקום   תשנ"חהרשות  מוגבלות,  עם  לאנשים  שוויון  חוק  הוראות  ליישום  פועלת    1998- האסיר 

הולם   ייצוג  להשגת  שנקבעו  ביעדים  עמידה  תוך  זאת,  מכוחו.  שהותקנו  והתקנות  החוק(  )להלן: 

 .לאנשים עם מוגבלות במקום העבודה )בהתאם להוראות צו ההרחבה(

נקלט עובד אחד בהליך מכרז   2021ך שנת במהל   . ככלל, לכל המשרות ניתנה עדיפות לבעלי מוגבלות

 במתן עדיפות לבעל מוגבלות .

 פרסום ייעודיות ומתן עדיפות לעובדים בעלי מוגבלות על פני  ,על אף המאמצים בהקצאת משרות

עמדים בעלי מוגבלות משמעותית לתפקידים המוצעים  ועובדים שאינם בעלי מוגבלות לא נגשו מ

   .היו עובדים שקודמו משמעותית בעלי מוגבלות בשנה החולפתבמכרזים פנימיים, ועל כן לא 



 

 
 

התאמות  ה  כל  ובוצעו  נבדקוברשות  עובדים בעלי מוגבלות שהחלו לעבוד השנה בעבודתם  לעניין  

שכללו תוכנת ומקלדת בכתב  בשת"פ עם "יד לתעסוקה שווה"    הנדרשות לצורך הצלחתם בתפקיד 

 .  ברייל

המודעות   העלאת  סדנא  לצורך  התקיימה  האסיר  לשיקום  הרשות  עובדי  בקרב  הנושא  וחשיבות 

ות מועברות ל"תעסוקה שווה"  מ כמו כן, כל המשרות המפורס  .מרתקת ומלמדת עם "אופק לילדנו"

 לצורך פרסום באתר "עבודה נגישה". 

תעסוקה  'בסדנאות שהתקיימו ע"י    נטלה חלק   הממונה על העסקת עובדים בעלי מוגבלותבנוסף,  

 וכן התקיימו מפגשי היכרות עם נציגות המחוזות בדרום, ירושלים ובצפון.   ,'שווה

בעלי   עובדים  העסקת  לעניין  הרשות  פעילות  את  ומפרטת  המותאמת  בצורה  עודכן  הרשות  אתר 

 מוגבלות.

ים בעלי מוגבלות  עמד והרשות זיהתה את החסמים באיתור מ  לצורך שיפור ועמידה בתוכנית היעד

דורשת   שאינה  השכלה  בעלי  שהינם  עובדים  עבור  הינו  המיקוד  ולכן  סוציאליים  עובדים  שהינם 

 מומחיות כגון: דירוג המח"ר.

בהוראות החוק אשר מחייבות תעסוקה עובדים בעלי מוגבלויות. ואכן,  במאמציה הרשות ממשיכה  

פעילותה וכך    זאת, הרשות הרחיבה את מרבית המשרות שייעדו לבעלי מוגבלויות אוישו. יחד עם  

 .גם את מספר העובדים שהינם בעלי מוגבלות

 

 2022לשנת תוכנית ייעודית 

כ    2022בשנת   ברשות  להתפרסם  הייעודיות    20  –עתידים  המשרות  מספר  מתוכם  מכרזים, 

 .יםאדמיניסטרטיבי ותפקידים  , בתפקיד רכז שיקום אזורי 2-3   ינןהמתוכננות ה

השנה   גם  קודמות  לשנים  להעסק  יינתנובדומה  עדיפות  המכרזים  בעלי    ה בכל  מועמדים  וקידום 

 מוגבלות.

כל שיהיה צורך גם עם עבודה נגישה.  כ, ו'תעסוקה שווה 'בכוונת הרשות להמשיך ולפעול בשת"פ עם  

, עמותת מגדלור  נכי צה"ל  ארגוןם כגון:  בפרסום המכרזיזאת בנוסף לארגונים אשר מסייעים לנו  

 . וכו'

שווה של תעסוקה  לפורמים  שותפה  מוגבלויות,  עם  עובדים  העסקת  על  גלילי, ממונה  סימה    .גב' 

  .ומנהלי הארגון אודות ראיון מונגש  לחברי וועדת המכרזים  וסדנא  בכוונת הרשות לקיים הדרכה

ו  המודעות  הגברת  עם ה בנוסף,  עובדים  בהעסקת  האסיר  לשיקום  הרשות  עובדי  בפני    חשיבות 

 .מוגבלויות



 

 
 

 

 

ניתן לפנות לגב' סימה גלילי לקבלת מידע לגבי נגישות לקראת  תהליך הנגשה לקראת ראיונות עם  

 בעלי מוגבלויות ולקליטתם לעבודה שוטפת, פגישות עבודה או אירועים.  

 025420710טלפון :  g@pra.gov.il-simaכתובת מייל: 
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