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 מקצועי-השירות לשיקום תעסוקתי

שיוסיף ידיים עובדות לתחומים , הינו גוף ממלכתי ביוזמת משרד הרווחה -השירות לשיקום תעסוקתי באגף השיקום

 .עם מוגבלויות בישראללצד תרומה משמעותית נרחבת לקהילת אנשים , השונים בענפי התעשייה

השירות לשיקום תעסוקתי מקצועי  עמל להשמה מיטבית של אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה בהתאם 

 .ליכולותיהם ולשאיפותיהם ותוך הלימה מקסימלית לדרישות מעסיקים

  -" תעסוקה נתמכת"פותחה במסגרת השירות תכנית , לצורך כך

במקומות המתאימים , עם מוגבלויות במקומות עבודה בשוק החופשי העוסק בסיוע להשמת אנשים ארצי שירות

מעביד בין / במסגרת התעסוקה מתקיימים יחסי עובד . ותוך פיתוח אופק תעסוקתי ארוך טווח, לכישוריהם ורצונם

י תקנות שכר מינימום "ת עפ"בשכר מינימום מותאם בהתאם לקביעת משרד התמ)העובד לבין מקום התעסוקה 

ישנה תמיכה הן בעובד והן במעביד ובצוות לאחר השמתו על מנת לסייע בקליטתו ובהישארותו , בנוסף(. מותאם

 :בסיסה החוקי של התכנית נובע מ.  חודשים 42משך התכנית היא . לאורך זמן במקום העבודה

 . 8991ח "חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשנ

 . 4009, למקבלי קצבאות נכות היוצאים לעבוד( לרוןחוק )לחוק הביטוח הלאומי  809תיקון 

 (.הוראת שעה)חוק לזכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים 

המועמדים עוברים תהליך של . המועמדים מאותרים באמצעות מוקדי התעסוקה שבמחלקות לשירותים חברתיים

תי השמה וליווי תעסוקתי מספקי שירות של משרד עוברים לקבל שירו, אלו מביניהם שנמצאו מתאימים. מיון מקצועי

 . גופים מקצועיים המתמחים בהכנת אנשים עם מוגבלויות לעולם העבודה והשמתם המוצלחת –הרווחה 

צפוי כי העובד משולב באופן מלא במקום העבודה ויכול להתנהל בו באופן עצמאי ללא , חודשי התכנית 42בתום 

 .ק השירותצורך בהמשך לווי מקצועי מצד ספ

 :ספקי השירות במחוז הצפון הם

 מ שילובים.נ.ד.א

 אלווין ישראל

 ם"אקי

 בית אקשטיין

 האגודה לבריאות הציבור

 המשקם

 הקרן למפעלי שיקום

 מגדלור יעדים לצפון

 מ"פת

 עמותת כוכב

 ל"עמותת שק
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 :תכניות נוספות מטעם השירות לשיקום מקצועי תעסוקתי

 

תפקידה העיקרי של תוכנית מעבר היא להוות גשר בין שני שלבי  -העבודהס לעולם "תוכניות מעבר מבי -

בה העיסוק המרכזי של האדם קשור , חיי תלמיד בתקופת בית הספר -השלב הראשון . חיים מרכזיים

חיי בוגר עצמאי בה העיסוק המרכזי מתמקד בעבודה או תהליכי הכשרה  –השלב השני .   בלימודים

 . לעבודה

התכנית , לצורך כך. עבור המשתתף בחירת עיסוק או כיוון מקצועי משמעותיכנית היא אבן הבוחן בתו

רכישה של ידע מקיף על עולם ; פיתוח של זהות עיסוקית של אדם עובד; מקנה למידה של הרגלים

 .התכנית מיועדת לבני נוער עם מוגבלות ומתקיימת בבתי ספר. העבודה וקידום יכולות ביצוע בעבודה

 .בשירות אזרחי ובשירות לאומי, ל"ספות מוכוונות לשילוב בצהתכניות נו

" טרום תעסוקתיות"תכניות , אבחונים תעסוקתיים, מרכזים לשיקום וקידום מקצועי -מרכזי שיקום ואבחון -

 . הכשרות וקורסים מקצועיים, המהוות הכנה לעולם התעסוקה

. ת ומדמי סביבת עבודה בשוק הפתוחמפעלים יצרניים מכווני כדאיות כלכלי -מפעלים מקדמי תעסוקה -

של  , תוך כדי תעסוקה, מטרתם היא שיקום והכשרה. מעביד/במפעלים אלה לא מתקיימים יחסי עובד

הכרת סביבת עבודה נורמטיבית לקראת שילובם במקומות עבודה בשוק הפתוח ביחסי , הרגלי עבודה

 .עובד מעביד

 

 


