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נציבות קול קורא להגשת מועמדות לאותות 

 2017לשנת  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

 ולהגברת מודעות והטמעת אמנת האו"ם  בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, 

פעילויות,  ופרויקטים המיישמים את העקרונות  -אנו קוראים לכם להגיש מועמדויות לאותות עבור  

לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: נגישות, השתתפות והכלה, שום דבר עלינו בלעדינו,  המרכזיים

 אי הפליה וכבוד לשונות.  

 השנה נחלק אותות בשלוש קטגוריות:

יוענק  לארגון/ פרויקט או אדם בגין פעולות או יוזמות שמטרתן  –אות השינוי החברתי.  א

להן השלכות רוחביות והובילו לשינוי חברתי קידום או מימוש עקרונות חוק השוויון וש

 משמעותי. 

יוענק למלון או מקום הארחה אשר עומד בכל תקנות הנגישות  – אות התיירות הנגישה  ב.

 ופועל אף מעבר לכך ליצירת מרחב נופש נגיש ומכיל. 

יוענק למעסיק אשר ערך תהליך מיוחד   – אות הפרוייקט השוויוני בתחום התעסוקה  ג.

ום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגונו, למניעת הפלייתם ומעסיק אנשים עם מוגבלות לקיד

 על פי דרישות הייצוג ההולם. 

 , ביום הבינלאומי הפרויקטים הזוכים יוצגו במסגרת תערוכה לצד הכנס

 יש להציג את הפרויקט באמצעות תמונה / סרטון או אמצעי חזותי אחר, בליווי הסבר 

    

  יינתן משקל מיוחד להמלצות של אנשים עם מוגבלות 

 .לוועדה שיקול דעת בבחירת הזוכים, והיא אינה מתחייבת להעניק אותות בכל הקטגוריות 

 

 וטופסי הגשת מועמדות לאותות רצ"ב תקנון ומידע לגבי הקריטריונים

 15/9/2017את טפסי המועמדות המלאים  יש להגיש עד ליום 

 HadrachaNez@justice.gov.ilלדוא"ל :  

 02-6467596 –פקס'   02-5088001טלפון מידע נוסף ניתן לקבל ב

 3/12/2017אותות יחולקו בכנס השנתי לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ה
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 אותות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  לשנת 2017  

 תקנון

 רקע

מקדמת שוויון )להלן "נציבות השוויון"( לאנשים עם מוגבלות נציבות שוויון זכויות  .1

. הנציבות פועלת באמצעות קידום מדיניות במגוון כליםלאנשים עם מוגבלות זכויות 

וחקיקה, טיפול בפניות ציבור, פיקוח אכיפה ותביעה, פיתוח ידע ומידע, הדרכה 

 והסברה. 

כחלק מפעילותה לקידום השוויון, מעוניינת נציבות שוויון לציין לשבח גופים אשר  .2

 תות.  פעילותם בתחום שוויון אנשים עם מוגבלות בולטת לטובה ולהעניק להם או

. חלק מן 3.12.2017האותות יחולקו בכנס השנתי של נציבות השוויון שייערך ב  .3

 המועמדויות יוצגו בתערוכה במהלך הכנס. 

 אותאת הזכות לבטל שומרת לעצמה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  .4

במידה והתגלה כי הוא הושג תוך מרמה, הטעיה, הפרת בכל שלב שהוא, שניתן, 

 ות דין או באמצעות הצגת עובדות לא נכונות.הורא

 

 סוגי האותות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מעוניינת להעניק אותות בקטגוריות  .5

 הבאות: 

או אדם בגין פעולות או יוזמות  פרויקטלארגון/  יוענק  –השינוי החברתיאות .  א

והובילו  ושלהן השלכות רוחביות או מימוש עקרונות חוק השוויון שמטרתן קידום

 . לשינוי חברתי משמעותי

 

יוענק למלון או מקום הארחה אשר עומד בכל תקנות  – אות התיירות הנגישה ב. 

 הנגישות ופועל אף מעבר לכך ליצירת מרחב נופש נגיש ומכיל. 

 

תהליך מעסיק אשר ערך יוענק ל  – פרוייקט השוויוני בתחום התעסוקהאות ה ג. 

מיוחד לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגונו, למניעת הפלייתם ומעסיק 

 אנשים עם מוגבלות על פי דרישות הייצוג ההולם. 

 

נציבות השוויון שומרת לעצמה את הזכות להעניק אות למקום ראשון ומקום שני  .6

 בהתאם לאיכות המועמדויות שיוגשו. 
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 הגשת מועמדות לקבלת האות:

 תנאי הסף ואמות המידה לאותות השונים  מפורטים למטה.  .7

 המועמדויות יוגשו על הטפסים המצורפים בנספחים א' ב' וג'.  .8

ותיתמך באסמכתאות באות המועמדות תפרט ותנמק מדוע ראוי הגורם לזכות  .9

 המעידות על הפעולות שלדעת המציע מזכות בקבלת הפרס. 

 המועמדויות יכללו פרטי ממליץ.  .10

 hadracha@justice.gov.ilבמייל ל  15.9.2017המועמדויות יוגשו עד  .11

 

 וועדת הפרס

 בחירת הזוכים בפרס, תיעשה על ידי וועדה שהרכבה יהיה, כדלקמן:  .12

 יו"ר הועדה –נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  (1)

 זכויות לאנשים עם מוגבלות. נציגים מנציבות שוויון  3 (2)

 נציג משרד העבודה והרווחה.  (3)

 נציג משרד הבריאות (4)

 נציג משרד התיירות או התאחדות בתי המלון  (5)

  .מהמגזר השלישי הפועל לקידום הנושא /הנציג (6)

 .אקדמיה /תנציג (7)

 חברי הוועדה המייעצת  2 (8)

 פעיל עם מוגבלות. (9)

 

 סדרי עבודת הוועדה: 

מחברי הוועדה וביניהם  50%מניין חוקי לקבלת החלטה על ידי הוועדה הינו לפחות  .13

 יו"ר או ממלא מקומו. 

 החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. במקרה של שוויון קולות, יינתן ליו"ר קול כפול.  .14

הוועדה תערוך פרוטוקול של ישיבותיה. פרוטוקול הישיבה והחלטותיה ייחתמו על ידי  .15

 יו"ר הוועדה או ממלא מקומו. 

 .חברי הוועדה לא יקבלו שכר בעד השתתפותם .16

כחלק מתהליך קבלת ההחלטה על הזוכה, ייתכן ותתבצע בדיקת נגישות על ידי   .17

  מפקחי הנגישות, או ביקור באתר של מגיש המועמדות.

מחברי צוות נציבות שוויון  3מיון ההצעות ובחינת עמידה בתנאי סף יבוצע על ידי  .18

ההצעות המובילות על פי  10-15זכויות לאנשים עם מוגבלות. הוועדה תדון ב 

 החלטת צוות המיון. 
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 הענקת האותות

בדף האינטרנט ו הודעה על הזוכים תישלח למועמדים הזוכים ותפורסם באתר .19

 של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.  הפייסבוק

האותות יחולקו בכנס השנתי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ב  .20

3.12.2017 . 

 תוצרי חלק מן המועמדויות יוצגו בתערוכה, בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן.  .21

 

 תנאי סף וקריטריונים לאותות השונים 

 

פרויקט או אדם בגין פעולות או יוזמות , יוענק  לארגון – השינוי החברתיאות   .א

 ושלהן השלכות רוחביות.  שמטרתן קידום או מימוש עקרונות חוק השוויון

 

 תנאי סף לזכאות

 הגשת טופס מועמדות מלא תוך התייחסות לשאלות השונות.  .1

 הגשת פרטי ממליץ אחד או יותר.  .2

ות ובתקנות הנגישות הרלוונטיות לגוף עמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבל .3

 המגיש. 

 2016-2017הפרוייקט התקיים בין השנים  .4

מסמכי כגון ניהול ספרים, רשיון עסק, עמידה בתנאים הרלוונטיים לאותו הגוף  .5

הגשת מועמדות אפשרית  –התאגדות, רישום ברשות התאגידים.  למען הסר ספק 

לגורם מכל סוג שהוא כגון עסק, עמותה, אדם פרטי, קבוצת פעילים, מוסד חינוכי ועוד. 

 אישורים יוגשו בהתאם לאופי הגוף ובהתאם לרלוונטיות.  

 

 קריטריונים לבחירה:

 הקריטריונים לבחירה יהיו:  .1

  30% –וחדשני  ייחודי המידה בה הפרוייקט הינו . 

 היקף ההשפעה של הפרוייקט בחברה הישראלית ביחס מידת השינוי ו

 . 30% –לפרוייקטים האחרים 

 30% – שותפות אנשים עם מוגבלות בעשייה . 

  הגשת מוצג ויזואלי אסטטיות ויכולת הצגה של המוצג הגרפי בתערוכה(

פוסטר, סרטון או כל מדיום אחר התומך בפרוייקט שניתן להציגו בתערוכה. 

– 10% 
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לקריטריונים הוועדה תבחר בזוכה שלדעתה ראוי להעניק לו את הפרס בשים לב  .2

 תהליך השינוי. נסיבות מיוחדות עמם התמודדו הארגון או האדם באלה, וכן ל

 

 קריטריונים להצגת המוצג בתערוכה

 מוצגים שנמצאו מתאימים, גם אם לא זכו באותות יוכלו להיות מוצגים בתערוכה.  .1

 . אסטטי מבחינה ויזואליתעל המוצג להיות  .2

 . בצד המוצג הויזואלי יופיע הסבר מילולי של הפרויקט .3

 כתוביות(.על המוצג לעמוד בדרישות הנגישות )לדוגמא סרטון יכיל  .4

ההחלטה על  -התערוכה תתמקד בחזון לחייהם של אנשים עם מוגבלות בישראל  .5

ותיעשה על ידי נציבות שוויון  גם בתנאי התערוכה ובתוכנההצגה בתערוכה תתחשב 

 זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

 

 

יוענק למלון או מקום הארחה אשר עומד בכל תקנות  ––תיירות הנגישה אות ה .ב

 הנגישות ופועל אף מעבר לכך ליצירת מרחב נופש נגיש ומכיל. 

 

 תנאי סף לזכאות

 הגשת טופס מועמדות מלא תוך התייחסות לשאלות השונות.  .1

הגשת נתונים אודות הגעה של אנשים עם מוגבלות למקום והמלצות מאנשים עם  .2

 מוגבלות. 

עמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובתקנות הנגישות הרלוונטיות לגוף  .3

 המגיש יש לצרף אישור מורשה נגישות. 

 אישור ניהול תקין ורשיון עסק בתוקף.  .4

 

 קריטריונים לבחירה:

 הקריטריונים לבחירה יהיו:  .1

  30% –הנגשה מעבר לדרישות הנגישות החוקיות . 

  30% -הדרכת עובדים ויצירת תרבות ארגונית של שירות נגיש והכלה . 

   30% –חווית המשתמש והמלצות של אנשים עם מוגבלות . 

 פעילויות נוספות והשפעות רוחב, כגון הנגשת מרחב תיירות מחוץ למלון ,

 10% – ים עם מוגבלותהעסקת עובד
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לקריטריונים הוועדה תבחר בזוכה שלדעתה ראוי להעניק לו את הפרס בשים לב  .2

 תהליך השינוי. נסיבות מיוחדות עמם התמודדו הארגון או האדם באלה, וכן ל

 

מיוחד  תהליך  מעסיק אשר ערך יוענק ל  -אות הפרוייקט השוויוני בתחום התעסוקה  .ג

לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגונו, למניעת הפלייתם ומעסיק אנשים עם 

 מוגבלות על פי דרישות הייצוג ההולם. 

 

 תנאי סף לזכאות

 הגשת טופס מועמדות מלא תוך התייחסות לשאלות השונות.  .1

 הגשת נתונים אודות סך כל העובדים בארגון, ומספר האנשים עם מוגבלות מתוכם.  .2

עמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובתקנות הנגישות הרלוונטיות לגוף  .3

 המגיש יש לצרף אישור מורשה נגישות. 

 אישור ניהול תקין.   .4

 ציון שם ממונה תעסוקה, הגשת תכנית לקידום תעסוקה )תכנית ייצוג הולם(  .5

 

 קריטריונים לבחירה:

 הקריטריונים לבחירה יהיו:  .1

 ארגונית רוחבית להעסקת אנשים עם מוגבלותברמה  קידום פרוייקט – 

30% . 

   10% - ממונה תעסוקה ותכנית ייצוג הולם . 

  3-5%העסקה בפועל של אנשים עם מוגבלות בהעסקה ישירה בשיעור - 

 (וכדו' , בהתאם לאופי הגוף )ציבורי/ פרטי20%

 30% –של אנשים עם מוגבלות   המלצות . 

  10% –רוחב פעילויות נוספות והשפעות 

 

לקריטריונים הוועדה תבחר בזוכה שלדעתה ראוי להעניק לו את הפרס בשים לב  .2

 תהליך השינוי. נסיבות מיוחדות עמם התמודדו הארגון או האדם באלה, וכן ל
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השינוי  לאותטופס הגשת מועמדות  -א'  נספח

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם של  החברתי 

    2017לשנת  מוגבלות

 

 :פרטי המועמד

 שם ושם משפחה   

 ניידקווי ו טלפון   

 כתובת דואר אלקטרוני  

 כתובת דואר למשלוח מכתבים 

  .תיאור מילולי של פעילות הגוף המגיש 

 

 2017-2016תיאור הפרוייקט החברתי שבוצע במהלך השנים 

 המסגרת בה בוצעה הפעילות. 

 מטרת הפעילות

 . תם ביקשתם לקדםומוגבלות אהעקרונות המרכזיים לשוויון אנשים עם 

 . בפרויקט שותפות של אנשים עם מוגבלות

 .חדשנותייחודיות ו

 . היקף העשייה ומעגלי ההשפעה

 זכיה קודמת בפרסים אחרים. 

 )תמונה/ סרטון/ אחר(בתערוכה  הפרויקטהאמצעי החזותי  בו יוצג 

 

 פרטי ממליץ

 שם ושם משפחה 

 טלפון נייד 

 כתובת דואר אלקטרוני 

 דואר למכתבים כתובת 

 הקשר בין הממליץ למועמדים 

 

 רלוונטי להגשת המועמדות חשוב לצרף כל מסמך



 מדינת ישראל, משרד המשפטים 

 לאנשים עם מוגבלותנציבות שוויון זכויות 

  ارة العدلزو,  دولة إسرائيل 

 األشخاص ذوي اإلعاقةمفوضية مساواة حقوق 
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Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities 

 

התיירות  טופס הגשת מועמדות לאות -ב'  נספח

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם הנגישה של 

    2017מוגבלות לשנת 

 

 פרטי המועמד:

  שם החברה, הגוף המגיש 

 פרטי איש קשר 

 מספר ח"פ, ת"ז 

 ניידקווי ו טלפון   

  כתובת דואר אלקטרוני 

 כתובת דואר למשלוח מכתבים 

  .תיאור מילולי של פעילות הגוף המגיש 

 

 פרטים: 

 . תם בהם כדי לעמוד בתקנות הנגישותתארו את הפעולות שנקט

 התקופה בה בוצעה ההנגשה. 

 . מעבר לדרישות התקנותתארו פעילות שנערכה 

 תארו תהליכים ארגוניים ושיווקיים שערכתם לקידום נגישות והכלה. 

 השפעות והשלכות עסקיות של התהליך. 

 חוות דעת והתרשמויות של אנשים עם מוגבלות

 

 עם מוגבלות: פרטי ממליץ

 שם ושם משפחה 

 טלפון נייד 

 כתובת דואר אלקטרוני 

 כתובת דואר למכתבים 

 הקשר בין הממליץ למועמדים 

  כתובה של הממליץחוות דעת 

 

 בהגשת המועמדות. חשוב לצרף כל מסמך/ פרסום או חומר אחר אשר יכול לתמוך 



 מדינת ישראל, משרד המשפטים 

 לאנשים עם מוגבלותנציבות שוויון זכויות 

  ارة العدلزو,  دولة إسرائيل 

 األشخاص ذوي اإلعاقةمفوضية مساواة حقوق 
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 טופס הגשת מועמדות לאות -ג'  נספח

נציבות הפרוייקט השוויוני בתחום התעסוקה של 

    2017שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לשנת 

 

 פרטי המועמד:

  שם החברה, הגוף המגיש 

 מספר ח"פ, ת"ז 

 פרטי איש קשר 

 ניידקווי ו טלפון   

  כתובת דואר אלקטרוני 

 כתובת דואר למשלוח מכתבים 

  .תיאור מילולי של פעילות הגוף המגיש 

 

 פרטים: 

 לקדם תעסוקה בארגונכם. תם בהם כדי תארו את הפעולות שנקט

 ציינו פרטים אודות ממונה התעסוקה ותכניות התעסוקה שגיבשתם. 

הינכם מעסיקים בהעסקה ישירה, מה שיעורם מכלל העובדים? באילו כמה אנשים עם מוגבלות 

 תפקידים?

 . מעבר לדרישות התקנותתארו פעילות שנערכה 

 תארו תהליכים ארגוניים שערכתם לקידום הכלה של אנשים עם מוגבלות והעסקתם. 

 השפעות והשלכות עסקיות של התהליך. 

 חוות דעת והתרשמויות של אנשים עם מוגבלות

 

 עם מוגבלות: טי ממליץפר

 שם ושם משפחה 

 טלפון נייד 

 כתובת דואר אלקטרוני 

 כתובת דואר למכתבים 

 הקשר בין הממליץ למועמדים 

 חוות דעת כתובה של הממליץ 

 

 בהגשת המועמדות. חשוב לצרף כל מסמך/ פרסום או חומר אחר אשר יכול לתמוך 


