העסקת עובדים עם מוגבלות
תכנית עבודה שנתית לשנת 2021
א .פרטים מנהליים
( )1שם הארגון :עיריית ראש-העין.
( )2מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם בשנת  – 2019בינונית.
( )3מס' עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד ( 5%מכלל העובדים). 50 :
( )4מס' משוער של עובדים עם מוגבלות משמעותית שיש לגייס על מנת לעמוד ביעד:

. 15

( )5פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:
שם מלא :אפרת עזאני

כתובת מייל efrat@rosh.org.il :טלפון. 03-9007249 :

ב .סיכום פעילות לשנת :2020
 .1במהלך  2020נושא ניהול העסקת עובדים עם מוגבלות ,נדון בצוות מקצועי הנותן מענה לניוד והשמה
מחודשת של עובדים אשר נתקלו בקשיים ביחידה בה עבדו.
מהלך הדיון וקבלת ההחלטות מתועד ומפורסם בין משתתפי הדיון ובתיקם האישי של העובדים.
 .2בשנת  2020נקלט עובד אחד ב 50%-חלקיות ,עוזר אב-בית באולם ספורט.
 .3על אף הקושי התקציבי של עיר בצמיחה ,הנהלת העירייה רואה חשיבות מרובה לייצוג הולם לעובדים
עם מוגבלות ,ע"י מתן מענה להתאמות הנדרשות לעובדים ומשתפת פעולה עם הגורמים הרלוונטיים
כגון :מרכז תמיכה למעסיקים ומרכזי ליווי לעובדים.
 .4גם בתקופת משבר הקורונה ,הוקפד על מתן שוויון העסקה לעובדים עם מוגבלות וככל שהתאפשר ,הם
שולבו במניין העובדים החיוניים.
 .5כחלק מהפעילות הנעשית להגברת התודעה ושינוי תפיסה של עובדי הרשות לשילוב אנשים עם
מוגבלות ,ניתן הסבר מקצועי לעובדים ומנהלים בהם משולב עובד עם מוגבלות.
כמו-כן ,בוצעו פעולות הדרכה לכלל העובדים בנושא נגישות השירות לתושב ולעובדים בכלל ,ניתן דגש
למתן מענה להנגשה והתאמה גם של צרכים של עובדים עם מוגבלות.
בנוסף לכך ,בוצעה פעולת פרסום והסברה לכלל העובדים ,ביום הבינלאומי לשיווין זכויות לאנשים עם
מוגבלות.
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ג .כחלק מהכנת תקציב שכר לשנת :2021
יעד

תחום

. 1

( )1משרות לאיוש על ידי עובדים עם
מוגבלות משמעותית

מספר המשרות לאיוש:
(לקליטת  2עובדים)

( )2משרות ייעודיות

מספר מישרות ייעודיות. 62 :
היקפן מסך המשרות לאיוש. 1.6 % :
פירוט סוג המשרות לאיוש:
 .2מזכירה
 .1עוזר אב-בית
 .3עובד מענה טלפוני

ד .יעדים מרכזיים נוספים לשנת :2021
נושא הפעילות

שותפים
מנכ"ל ,גזבר ,יועצת משפטית ,מנהלת
אגף משאבי אנוש ,ממונה ,מנהלת אגף
רווחה.

מדד

.1

מיצוב ועדת היגוי בנושא ברשות
הממונה

.2

מיצוב וועדת ליוויי ומעקב אחר ומתן
מענה לתעסוקת עובדים עם מוגבלות

מנהלת אגף משאבי אנוש,
מנהל אגף מנהל תיאום ותפעול ,ממונה,
הממונה על העובד,
עו"ס/מנהלת אגף רווחה

.3

אישור נוהל העירייה להעסקת עובדים
עם מוגבלות.

ועדת ההיגוי

6/2021

.4

העמקת הקשר עם גורמים מלווים
לעובדים עם מוגבלות.

עו"ס שיקום,
מרכז תמיכה למעסיקים,
מרכזי ליווי–אלבין ישראל וכד'

שוטף

.5

ייעוד משרות להשמת עובדים עם
מוגבלות

גזבר העירייה
מנהלת אגף משאבי אנוש

קיום פגישות חצי שנתיות.
ישיבות נוספות לפי הצורך.
קיום פגישות חצי שנתיות.
ישיבות נוספות לפי הצורך.

קליטת  2עובדים

.6

ייעוד מכרזים להעדפה מתקנת בהתאם
לנדרש בתיקון  15לחוק

יועצת משפטית
מנהלת אגף משאבי אנוש

שוטף

.7

הדרכה למנהלים ולחברי ועדת בחינה

מנהלי אגפים ומחלקות,
חברי ועדת בחינה

6/2020
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נושא הפעילות

שותפים

מדד

.8

ניהול ואישור מתן מענה להתאמות
לעובדים ע"פ הנחיות רופא
תעסוקתי/מקצועי

מנהלת אגף משאבי אנוש,
רכזת נגישות עירונית

שוטף

.9

קידום עובדים עם מוגבלות משמעותית
בתוך הרשות

מנכ"ל
מנהלת אגף משאבי אנוש

בהתאם לדרישות התפקיד
בהעדפה מתקנת.

 .10מינוי עובדים מלווים לעובדים עם
מוגבלות הזקוקים לכך.

מנהלת אגף משאבי אנוש ,ממונה,
ממונים ישירים

על החתום,
אילן הררי
מנכ"ל העירייה

תאריך אישור:

19/1/2021

.
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בהתאם לצורך ולרמת
המוגבלות של העובד.

