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דברתתפפ דברח    ח 

המרכזיים בסדר היום של משרד הנושאים היא אחד ת לּוגָּבתעסוקה לאנשים עם מּו

שותפויות למימוש תפיסות חדשות ואנו פועלים . הרווחה והשירותים החברתיים

  : מישוריםבמספר

 תוקיחקש ,החוק לעידוד השתלבותם של נכים בתעסוקה ישום - בתחום החקיקה •

  .)ח ועדת לרון"החוק מסתמך על דו( ביוזמתנו ובהמרצתנו 2008- הושלמה ב

צוות זה .  פועל לקידום מינהלת משותפת בתחום התעסוקהימשרד-תוךצוות  •

 .עוסק בקביעת מדיניות ודרכי יישומה הלכה למעשה

 אחרים לקידום התעסוקה לאנשים  ושותפים בין משרדי הממשלהשותפויותיצירת  •

 .ת בשוק החופשילּוגָּבעם מּו

אדם -כולל הקצאת כח, תעסוקת אנשים עם מּוגָּבלּותמומחיות מיוחדת לקידום  •

 .כישורים בתחום התעסוקהידע ומתאים עם 

 .ביצוע בשדהסטנדרטים ונהלים המנחים את ה, בנייה שיטתית של מדיניות •

  
  הרווחה והשירותים החברתייםת במשרדמתגבשרת זו הינה חלק ממדיניות החוב

 ,)תעסוקה בתנופה(ת "תבישראל במסגרת -וינט'שלנו עם גוהינה תוצאה של שיתוף 

  .תלקידומם של אנשים עם מּוגָּבלּו תעסוקה נתמכת במטרה ליזום ולפתח תוכניות

 ,בין השאר,  הופקה במסגרתהאשר, שותפותהעל ת "אנו מודים לעמיתינּו בתב

  .ו הבלעדיתנהתוכנית לאחריותלקראת העברת כחלק מהתחייבותנו חוברת זו 

  
לאנשים רותים בקהילה ימרים כהן על קידום שותפויות לפיתוח ש' תודה מיוחדת לגב

   .על קידום שותפות בתחום התעסוקה בפרטעם פיגור שכלי בכלל ו

 . לשדההכוונה מקצועיתתהווה כלי עבודה ו ,שנכתבה על ידה, ברת זוחו

  

  נחום איצקוביץ

   ל"כמנ              

      משרד הרווחה והשירותים החברתיים
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  הקדמההקדמה

  :ותפיסת עולם ברורה הדוגלת בעקרונות הבאים שנה השירות הציב חזון 17 -לפני כ

  .לגדול ולהתפתח בקהילתו הטבעית, לכל אדם עם פיגור שכלי הזכות לחיות  )א

כישוריו , יכה להינתן האפשרות לממש את יכולותיולכל אדם עם פיגור שכלי צר  )ב

 .וזכויותיו ולבטא את ייחודיותו באופן מירבי

השירותים הניתנים לאדם עם פיגור שכלי צריכים להיות מותאמים לצרכיו ויכולותיו   )ג

 .על מנת שיקבל את המענה ההולם לצרכיו

  
  :  עלינו להתייחסלּוכדי לממש עקרונות ֵא

במרכז ולפתח עבורו תוכניות ושירותים בסביבתו וקהילתו לאדם עם פיגור שכלי   )א

לכל רמות התפקוד , במגוון, זמינים, השירותים צריכים להיות ברצף, הטבעית

  .והגילאים לאורך מעגל החיים

נדבך חשוב בגיבוש ופיתוח  הרשות המקומית ושיתוף המשפחה כאחריותל  )ב

 . לאנשים עם פיגור שכליהתוכניות

-ברמה בין, איגום משאבים ותיאום מדיניות, נוף לצמיחהכמ -עקרון השיתוף ל  )ג

 .במחוזות ורשויות מקומיות כולל המגזר השלישי, במטה, ברמת משרד, משרדית

  
לאור עקרונות אלו והתפיסה הדוגלת בפיתוח רצף שירותים בקהילה הצלחנו לפתח 

לכל מגוון תוכניות ושירותים בכל רחבי הארץ בתחום הקהילה לכל רמות התפקוד ו

  . הגילאים

בצד פיתוח השירותים נבנו כלים מקצועיים וניהוליים לקידום התפיסה בכל התחומים 

  .תעסוקה ועוד, מרכזי יום, תחום הדיור: כגון

סביבה , יום שהות ארוך בשיתוף החינוך: כגון, נבנו שירותים חדשים וחדשניים

רך דיור בקהילה מע, מרכזי תמיכה וטיפול לאדם עם פיגור שכלי ומשפחתו, תומכת

השירותים המגוונים שפותחו מאפשרים עצמאות ושילובם של אנשים עם פיגור . ועוד

  .שכלי בכל תחומי החיים בקהילה

 דבר שאפשר מתן - משאבים כמעט בכל תוכנית בתוך המשרד ומחוצה לו גמנּוִא

  .אחדשירותים מקצועיים רבים באיכות וכן טכנולוגיות מתקדמות בצד הטיפולי והפיזי כ

אשר חלק תפיסה זו מצאה את ביטויה גם בפיתוח רצף תוכניות תעסוקה במגוון רחב 

  ).א חוברת זונוש(ממנו התעסוקה הנתמכת 
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בתפיסת הרצף בתחום  .י הרצףנל פהתוכניות שנבנו מאפשרות ניוד של האדם ע

בסיס להכנה וליווי לאלו המסוגלים לצאת ) ש"מע(התעסוקה אנו רואים במרכז המוגן 

תעסוקה נתמכת בשוק הפתוח ולספק עמדות עבודה לאלו שאינם יכולים להשתלב ל

  .בשוק החופשי

ש מספק גם תוכניות טיפול ותמיכה להם זקוקים האנשים כדי להגיע ליכולות "המע

תמיכה וליווי המאפשרים התמדה , תעסוקתיות ומשמש כמערכת תמיכה לאורך זמן

  .ה בכלל ושילוב בעולם התעסוק בפרטבעבודה נתמכת

, ש משמש גם רשת בטחון להורים ולמעסיקים באשר למצבים בהם יזדקקו לו"המע

ומהווה מערכת מגייסת מקומות תעסוקה ומשמרת תקשורת רציפה עם המעסיקים 

  .בצד המקצועי ובצד התמיכה

  
כאשר , במשך שנים עודדנו יציאתם של אנשים לתעסוקה נתמכת בשוק הפתוח

נט וי'ג(ת " בזכות מיזם משותף עם תבזאת . ל תנופהבשנים האחרונות הנושא קיב

 אשר עודד את התפיסה המקצועית והדגיש את -לרון ועדת ח "דועל בסיס ) ישראל

 דבר שהוא קריטי וחשוב -חשיבות הליווי לאורך זמן לאנשים אלו ואף תקצב זאת 

  .בנושא של תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי ולאורך זמן

 אשר נבנה מתוך ניסיון ,נושא מצאנו לנכון להכין כלי עבודה לשדהכחלק מקידום ה

את אנשי להנחות ולכוון כלי מטרת ה. שהצטבר בשירות ולמידה מתהליך הניסוי

  .הרשויות המקומיות והמפעילים, השדה ברמת המשרד

י השירות חיות מקצועיות ומנהליות שפותחו על ידיש לציין כי כלי זה בא להשלים הנ

  .2001ו בכתב בשנת פורסמעסוקה ובתחום הת

מדריך זה יהווה נדבך נוסף וחשוב בארגז הכלים שלכם בתחום פיתוח השירותים 

  .לאנשים עם פיגור שכלי בקהילה

  
  .בטוחה אני שתשתמשו בו נכונה לטובת האוכלוסייה אותה אנו משרתים

  
  

  מרים כהן              

  מנהלת השירות                    
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   - ת להודות הזדמנוגם זו היא 

זמן איכות להמשך כתיבה של על שאפשר לי , ל המשרד"מנכ ,נחום איצקוביץמר ל

  .חוברת זו

  
על השותפות הנאמנה ) נט ישראלוי'גבמסגרת " תנופה בתעסוקה"מיזם  (ת"תבל

  . עינת מסטרמן' לגב  ואלי בנטאטהמר במיוחד ל, והמפרגנת לאורך כל הדרך
  
ִּכהן ) 2005( בה הוגשה התוכנית הבשנ. תותמיכ על ל"משנה למנכ, מנחם וגשלמר ל
  .  ת" המשותף עם תביביצוע הפרויקט הניסויועודד מ מנהלת האגף "מכ
  

 מסגרת זו ב.שתמכה בהמשך הרחבת התוכנית, כיוםמנהלת האגף חיה עמינדב ' לדר
אני בטוחה כי . הרחבת הפרויקט במגזרים נוספיםעל התחייבנו על כתיבת חוברת זו ו

  . האגף ידאג להטמעתה של התכנית בכל המסגרותבעתיד
  

 על מרגלית פילר' ובמיוחד לגב, לאלווין ישראל על השותפות בהפעלת הניסוי
  . השקעתה המיוחדת בתכנית

  
מחקר מלווה , לקרן שלם על הסכמתה להצטרף לתוכנית בחלקים של הכשרה

ם יום סיכום תקייהבעזרת הקרן . מדריכים ולמנהליםוהשתלמויות מיוחדות ל, לתכנית
  .חוברת זולרגל השקת  ויתקיים יום מסכם שנה ראשונה לתוכנית

  
ס "עו ודני כץס "עו, מוחמד סכניניס "עו, ברחד-אסתי ברבשס "עו: לראשי הועדות
לכל השותפים  -וכמובן , שגיבשו איתנו את עיקרי העבודה בשדה, מרגלית פלקס

  .ם להצלחת התכניתמהרשויות המקומיות והמסגרות אשר הקדישו מזמנ
  

  .שהובילו את התוכנית ובהצלחה רבה, לרכזים המחוזיים של התכנית
  

על של השירות לטיפול באדם עם פיגור שכלי בקהילה לפיקוח הארצי והמחוזי 
אני מקווה שבהמשך יוקצה לכך (השותפות ולקיחת האחריות בהמשך על תוכנית זו 

  ).כח אדם גם ברמת הפיקוח
  

ללא לאות  פעל ,ז את הנושא בכל הארץֵּכ אשר ִרברהםא-רונן ברמיוחדת למר תודה 
  המבצעותקות את הרכזים המחוזיים ואת המסגרותה בדבָו ִל,כדי להניע את התוכנית

, )ם אם לא ישב פיזית בתוכוג(ג את השירות נאמנה ֵּצִי, הפצת חשיבות התוכניתתוך 
  .  לפי הצורךוהארות לקבל הדרכה השכילרות בתחום וי מדיניות השל פיפעל ע

   .כתיבת החוברתתהליך על השותפות בלו תודה נוספת 
  

 יתנו לכל - שהושקעו בכתיבהה הרּבתקוה שהקפדנות המקצועית ותשומת הלב כולי 
  . לשדהםיידידותי ויִׂש, נוח, י זמיןִלְּכהעובדים בתחום התעסוקה הנתמכת 

  

  מרים כהן              

  מנהלת השירות                    
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  תעסוקה נתמכת תעסוקה נתמכת : : מבואמבוא

  ברצף שירותי תעסוקה ברצף שירותי תעסוקה 

  לאנשים עם פיגור שכלילאנשים עם פיגור שכלי
  

  

 לאנשים  בקהילהלפיתוח של רצף שירותי תעסוקהפרק זה מציג את הרקע והרציונל 

  .התוכניות השכיחות על פני הרצףם השונים של סוגיתוך סקירת ה, עם פיגור שכלי

  
המפגר במשרד הרווחה לטיפול באדם ת בין האגף תפּוּוחוברת זו יוצאת כחלק מׁש

 .)נט ישראלוי'גבמסגרת " תנופה בתעסוקה"מיזם (ת "לתבוהשירותים החברתיים 

לקידום תוכנית תעסוקה נתמכת כחלק מרצף התעסוקה במסגרת שותפות זו פעלנו 

  .לאנשים עם פיגור שכלי בקהילה

לקידום  הנחוצים -ומידע תהליכי עבודה , החוברת בנוייה כתדריך וכוללת נהלים

 תכני החוברת מתבססים על לקחים ותובנות שנצברו תוך מעקב אחר .התוכנית

אשר התגבשו בשנים האחרונות , הילהבקתעסוקה נתמכת התפתחות של תוכניות ה

  .ת"ותבלטיפול באדם המפגר ניסוי של האגף כחלק מה

תעסוקה המחקרים שנעשו בארץ ובעולם בתחום  על בחוברת נסמכים יםהחומר

מרכז  -כלומר (ם הֵא- מסגרתהקשר הרצוי והחשוב בין בם מודגש .הנתמכת

 ופשיח תוכנית תעסוקה בשוק הה שללהצלחותרומתו ) ש"מע - התעסוקה המוגן 

, למשפחה, ה מבטיח מתן תמיכה ובטחון למשתקם קשר ז.לאנשים עם פיגור שכלי

צוות המקצועי המלווה אמצעות המסגרת מקצועית מפתחת ותומכת במספק למעסיק ו

  . התוכניתאת

תוכניות גוון של  הכולל ִמחלק מרצף ופשיחתעסוקה נתמכת בשוק הבים רואאנו 

 והיא תנופת הפיתוח בתחום התעסוקה בקהילהה את מלָותפיסת עולם זו  .תעסוקה

לטיפול באדם עם פיגור שכלי בקהילה רות ישהתגבשו בש, מחברת בין ההנחיות

  הנחיות אלה נכתבו והופצו  .מעשההלכה ל - שטחבלבין מימושן  ,בתחום התעסוקה

ת נחיוחוברת זו באה להשלים ה .תעסוקהלתחום ה בניית מדיניות וכליםמ כחלק - 2001- ב

  . רצף התעסוקה של לּוֵא
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רותים לאנשים עם פיגור שכלי בקהילתם הטבעית מצאה יתפיסת הרצף בפיתוח ש

,  חלק מרצףןהינתעסוקה נתמכת תוכניות של  .תעסוקההכולל של ביטוי גם בתחום ה

ו שואפים כי רצף זה יכלול אנ .י יכולותיו וכישוריופל בו כל אדם יכול להיות משולב ע

בתוך הרצף התוכניות סוגי . ת בחברה הרגילהוקיימכפי שתעסוקה אפשרויות לגוון ִמ

תוך הקפדה על , הליווי הניתנים למשתקמיםף ֵּקבֶהת התמיכה ומיד בים זה מזהנבדל

מתאפשר מערכת הינה מערכת דינמית בה ה .השתלבות בקהילהרמת העצמאות וה

 ולמיומנויות שרכש בהתאם ליכולותאחד לאֵחר וזאת תוכנית סוג ממעבר כל אדם ל

 .בתהליך הם בסיס להצלחהכל משוקם  המותאמים להליוויוההכנה  .בתהליך השיקום

מים מעבר התוכניות השונות ברצף מאפשר למשתקסוגי ר בין ֵּׁשיצירת מנגנון מַק

  :להלן תרשים סוגי התעסוקה ברצף .רכישת כישורים בכל שלבתוך  ןביניה

  

  

  

תעסוקה          
 וגנתמ          

  
  
  

  תעסוקת 
 בית

  
  
  

  טרום      
 תעסוקה     

  קווי יצור
 סקיותיחידות ִע

  תעסוקה
 נתמכת 

שירותי 
  תעסוקה

  לאנשים עם

 כליפיגור ש
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  רצף שירותי התעסוקהרצף שירותי התעסוקה

   - כוללות ש"פעולות המע). מפעל מוגן(ש "המע באמצעות יתןרצף שירותי התעסוקה נ

ולתם  שאין ביכלאנשיםש "בתוך מתקן המעח עיסוקים ועמדות תעסוקה ותיפ .1

  ;להשתלב בשוק הפתוח

  ;בשוק החופשילתעסוקה אנשים שילוב וליווי של , הכשרה .2

) תמיכה בעת משבר ועוד, קבוצת שווים, ס"כגון עו( יחידות טיפול תומכות תספקא .3

 ;מוגן ולאלה המשתקמים בשוק החופשיעל פי הצורך למשתקמים במפעל ה

 ;במשפחה לאורך השיקוםתמיכה  .4

 .םליווי ותמיכה למעסיקי .5

 
  : יתרונות בולטים- )ש"מע(הנמצא באחריותו של מפעל מוגן רצף שירותי התעסוקה 

נושאים כאשר הם ,  של ההנהלה והצוותמוטיבציהו עניין רצף שירותים מגביר •

  ;כל הרצףפני על באחריות לפיתוח ולתפעול התוכניות 

שירותי מנהל על כל רצף האחריות   למדנו כי,מתוך הניסיון שנצבר במהלך השנים •

תעסוקה מוגנת לתעסוקה בשוק  יציאה של אנשים מתעודדמגבירה ומהתעסוקה 

 .  החופשי

  

   התעסוקה התעסוקהם על פני רצףם על פני רצףשירותישירותיסוגי הסוגי ה

   טרום תעסוקה

הכשרה זו  . וההתאמה לאדםעל פי הצורך נקבעת ה טרום תעסוקתיתתוכנית הכשר

באופן  ושנקבע, התעסוקה ייחודיות הנחוצות למילוי מטלות  הקניית מיומנויותכוללת

, ן בהרגלי עבודהמּו תוכנית ההכשרה ִאתללוכ ,כן כמו .פרט עם פיגור שכלי למותאם

  .  וכללי התנהגות נדרשיםכישורי חיים

  . מקצועי-באמצעות צוות בין, מתבצעת בתוך המפעל המוגןההכשרה 

  
  תעסוקה מוגנת

 ,ות יצרניתעבודה הדורשת מיומנמבוססת על מוגן הה בתוך כותלי המפעל תעסוק

  אין יחסי.ספקת למשתקם השגחה צמודהנעשית בהשגחה מלאה של המדריך ומ

העבודה היא עבודה שיקומית והמדינה .  בין המועסק לספק העבודהעובד ומעביד

  . מממנת מכסה עבור המשתקם
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העבודה מוגן והיא מחולקת בתוך קבוצות ההעבודה מתקבלת על ידי מנהל המפעל 

  .שיקולי תפקוד של המועסקים בתוך קבוצת העבודהוכן על פי ר על פי שיקולי יצּו

  .במסגרתומועסק משתקם ההתשלום נעשה על ידי המפעל מוגן ל

  
  ר ויחידות עסקיותקווי יצּו

-הפעלה מלאה של קוויהמתבססת על , סוג זה אף הוא בסטטוס של תעסוקה מוגנת

י  אמצֵע. יותרהגבוהצוע ביאיכות  ו מגּוָונותמטלות מהמועסקים ות נדרשהםר ביצּו

ת נמכרת בשוק מוגן והתוצרההיצור שייכים לספק או נרכשים במיוחד על ידי המפעל 

 , בדרך כלל, ואולם רמת השכר,יחסי עובד מעבידלא מתקיימים גם כאן . החופשי

ח עבור אנשים בעלי יכולת ַתּותכנית ּפסוג זה של . מתעסוקה פשוטה  יותרהגבוה

קה בשוק החופשי עדיין אינם יכולים להשתלב בתעסוש, סית יח,תעסוקתית גבוהה

   .  או עבור אנשים שאינם מעוניינים להשתלב בשוק החופשי,בגין בעיות שונות

  
   תעסוקת בית

מסיבות ו מתפקדים ברמות תפקוד שונות, גרים בבית הוריהםאשר מיועדת לאנשים 

אינם ) כישורי חיים ועוד עבודה וילהרגשל היעדר , נפשיות, רפואיות: כגון(נות שו

  . למפעל המוגן ולתעסוקה בשוק החופשימגיעים 

ללא מסגרת אנשים עם פיגור שכלי הנמצאים בביתם  כוללת אוכלוסיית היעד

  : גוריותילשתי קטבחלוקה  , כלשהיתעסוקה

 .  כדי ליצור מוטיבציה לעבודה,אנשים הזקוקים לקשר ותמיכה •

 .ות זמניות וכרוניות מבעיות רפואיכאמור, אנשים הסובלים •

  
  : מטרות התכנית

 . בוגרים והכנסת תכנים נוספים לשגרת יומםחיים של אנשים השיפור איכות  .1

 -  להשתלב בתעסוקה הפרט כלים והרגלים להעלאת המוטיבציה שלה שלהקניי .2

 . כל אחד על פי יכולתו וכישוריו

 . יצירת קשר עם גורמים מטפלים בקהילהסיוע לפרט ולמשפחתו ב .3

 .  ליציאה לעבודהטיבי של חיי עבודה והקניית כלים כנה למסלול נורמה .4
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ק קתעסו נתמכתעסו נתמכה  בה  בת  החופשת  ק  פששו החו ק      יישו

 ארץ בשנים האחרונות כחלק משירותי בותעסוקה נתמכת התפתחשל ת ותכני

 תכנית זו הפכה לחלק ,במהלך השנים. תעסוקה הניתנים לאנשים עם פיגור שכלי

מגמה זו קיבלה חיזוק . ה והשירותים החברתייםבלתי נפרד ממדיניות משרד הרווח

שבעקבותיו הוקצו ,  לעידוד יציאת נכים לעבודהח ועדת לרון"ומשנה תוקף בדו

הפיכתה לחלק בלתי נפרד מרצף שירותי ל ו סוג זה של תעסוקהמשאבים לעידוד

  .  תעסוקה לאנשים עם פיגור שכלי

יזון החוזר הו מהצמחות אלה עקרונ.  ות העבודהבמהלך השנים הלכו והתגבשו עקרונ

)feed back ( בין קובעי המדיניות לבין אנשי המקצוע וארגוני השיקוםשהתקיים ,

זכויות הבתחום שחלו ובכפוף לשינויי החקיקה , מהתפתחות בשוק התעסוקה בכלל

  . שוק העבודהוהן זכויות הנוגעות ל הן זכויות כלליות - תלּוגָּבשל אנשים עם מּו

  
, תעסוקה נתמכתלארצית  לאור פעילותה של תכנית מיוחדב, ונותבשנתיים האחר

יוצאים לעבודה בשוק יותר ויותר משתקמים . תעסוקהתוכניות מתרחב סוג זה של 

 - תעסוקה נתמכתשל ת ותכניברחבי הארץ מפתחים רבים מפעלים מוגנים החופשי ו

  .  כחלק מרצף שירותי תעסוקה בקהילה

  
שהלכה , מדיניותונגיש המתאר את ה בת מסמך מובֶנהתיבכצורך נוצר , זאתכל לאור 

של ת והנחיות לתוכניהנהלים וה, מפרט את הסטנדרטים, והתגבשה עם השנים

  .תעסוקה נתמכת
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  עקרונות עבודהעקרונות עבודה: : ''פרק אפרק א

  בתעסוקה נתמכתבתעסוקה נתמכת
  

  

 ,הפעלתהב םשלביה, פרט את ההבטים החוקיים של התעסוקה הנתמכתפרק זה מ

דוגמאות מהשדה וכן נוהל לפתיחת  ,ת לתוכניתות היעד הרלוונטיאוכלוסיו, מטרותיה

  . תוכנית חדשה

  
בשוק השתלבותם של אנשים עם פיגור שכלי שמאפשרת תוכנית  -תעסוקה נתמכת 

מקבל שכר וזכויות סוציאליות , המשתקם משתלב בעבודה בשוק החופשי. העבודה

מותאם לעובד עם מוגבלות שכר (תקנות שכר מינימום במסגרת , ישירות מן המעסיק

 עם לאנשים זכויות חוקעל פי או  ,20021 -ב "התשס, )בעל יכולת עבודה מופחתת

   .20072 - ז"התשס, שעה הוראת - כמשתקמים המועסקים מוגבלות

 חליםם שית ושינוייועל מנהל רצף שירותי תעסוקה להתעדכן מעת לעת לגבי התפתחו

ים עתידיים עשויים להשפיע על דרכי העבודה שינוי.  כאןזכריםתקנות המובובחקיקה 

  . של התוכנית

  
  : לתוכנית מספר שלבים 

 ;איתור ומיון של מועמדים מתאימים לתכנית .1

  ;משפחתו והמעסיק הקולט, הכנה של המשתקם .2

  ;השמה וליווי .3

 ;כולל בדיקת העצמאות במקום העבודה, הסתגלות בתעסוקה .4

  ;)על פי הצורך(של המעסיק הן הן של המשתקם ו, ליווי והדרכה לאורך זמן .5

 .התפתחות וקידום תעסוקתי של האדם לאורך זמןתמיכה ב .6

  

  

  

                                            
1
  :ת בכתובת הבאה"ראה נוסח התקנות באתר משרד התמ 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0F17123D-250E-41B9-94F9-F9039F134F4A.htm 
  :2009 -ע "תיקון לתקנות החוק התש

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/490D8E3B-2A40-432F-B5BE-59CFF8C02355.htm  
2
  :ת בכתובת הבאה"ראה נוסח החוק באתר משרד התמ 

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/DEE5612D-8BB1-4211-B3F1-C34441601D3A.htm  
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  מטרות התוכניתמטרות התוכנית

 ;לבות בשוק העבודה הפתוח ובקהילההשת .1

 ;תכרות של האדםהגברת יכולת ההְׂש .2

 ;העצמה ועצמאות .3

 .  לחברהםיו של האדם עם פיגור שכלי לתרויצירת מודעות בחברה ליכולות .4

  

  דדאוכלוסיית היעאוכלוסיית היע

המוכרים ומאובחנים על ידי האגף לטיפול , תוכנית זו מיועדת לאנשים עם פיגור שכלי

  :על פי קריטריונים כדלקמן, באדם עם פיגור שכלי

 ; ומעלה21אנשים מגיל  .1

  ;שירותי תעסוקה על יד המפעל המוגןאנשים שמקבלים  .2

 או אנשים העובדים/ו) נמצאים בבית(אנשים שאינם משולבים כלל בתעסוקה  .3

  . ללא שירותי השמה וליווי מקצועיים, בשוק החופשי

  

  אפשרויות ודוגמאות מן השדהאפשרויות ודוגמאות מן השדה: : מקומות עבודהמקומות עבודה

ה עבודות של אנשים עם פיגור שכלי במסייעת להשתלבהתעסוקה הנתמכת תוכנית 

כוונת .  העבודהסגרתלרצון ולהתאמה בין האדם למ, לתבהתאם ליכו, בשוק החופשי

אפשרויות ההשתלבות של אוכלוסיית מגוון  את ,תןככל הני, תכנית זו היא להרחיב

 המתקיימים  נתמכתתעסוקהלפניך דוגמאות נפוצות של מסגרות וסוגים של . היעד

   :בשוק החופשי

ן •  ;סידור וניקיון, עבודת מטבח, הכנת מזון, בתחום השירות ללקוח: רשתות מזו

ן ומאפ •  ;אריזה וסידור, הכנת מאפים בפס ייצור: יותמפעלי מזו

, חדרי אוכל, מכבסות: כגון, ידות שירות בתוך ארגונים גדולים ביחפועל: ח עזרכו •

 . בתי חוליםבולוגיסטיקה בבתי אבות ושליחויות 

 בסופרמרקטים, פועלים ברשתות קמעונאיות :עוזרי מחסנאים וסידור סחורה •

 . בינוניות וקטנות, חנויות גדולותוכן ב

יצור •  . נגריות:כגון, מלאכה ובתי מפעלי תעשייהמסגרת  ב:עבודה בפסי י

 .פועלות ככוח עזר במסגרות לגיל הרך: עוזרות לסייעות בגני ילדים •

  
  .את מעגל המעסיקים ותחומי העיסוקולגוון  להרחיב, המשיך לפתח היא להשאיפה
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  תרשים זרימה תרשים זרימה : : פיתוח תכנית תעסוקה נתמכתפיתוח תכנית תעסוקה נתמכת

  .לפניך הסבר לגבי תהליך גיבוש של תוכנית לתעסוקה נתמכת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מוגןמוגןנית חדשה של תעסוקה נתמכת במפעל נית חדשה של תעסוקה נתמכת במפעל תכתכללבקשה בקשה 

 ךבמפעל המוגן צרישל תעסוקה נתמכת  תכנית חדשהיחת  לפתבקשהמסמך 

  :לכלול את המרכיבים הבאים

טים המופיעים בטופס הכוללת את הפר -ים ירשימה של מועמדים פוטנציאל .1

על פי חוות דעת של תיבנה הרשימה . ) להלן,19בעמוד  - 1  נספחהרא(הרלוונטי 

מקבלים שירותי תעסוקה שאנשים רשימה תכלול ה .לשירותים חברתייםהמחלקה 

 .  "בבית"נמצאים  ומוגדרים כשאינם מקבלים שירותאנשים וכן במפעל המוגן 

שעשויים להתאים להשתלב בעבודה בשוק , ס לחינוך מיוחד"יתצפי של בוגרי ב .2

 ). רשימה נפרדתב(החופשי עם קליטתם במפעל המוגן 

 גאוגרפי איזוראו ב/ ובעירעבודה שוק התעסוקה באפשרויות  של מיפוי בסיסי .3

 . ואפשרויות לשיתופי פעולה מיוחדים, םיכולל התייחסות למאפיינים ספציפי, סמוך

 . כניתואפשריים לפיתוח התהתייחסות לשותפים  .4

  
 להנהלת  - ובאמצעות המחוז ובהמלצת - כנית תוגש על ידי הרשות המקומיתהת

  . השירות לטיפול בקהילה

  

  ;הצגת עיקרי התוכנית והאתגר שבה בפני השותפים לקידומה. 1

  
  ;כולל כיסוי גאוגרפי, איסוף נתונים על אוכלוסיית היעד. 2

  
  ;קבלת הסכמה של הרשות המקומית ושל שותפים נוספים. 3

  
  ;הגשת תוכנית באמצעות המחוז ובהמלצתו. 4

  
  ; השירות לטיפול בקהילהאישור התכנית על ידי. 5

  
  ;הקמת ועדת היגוי לליווי הישום בשטח: לאחר אישור התוכנית. 6

  
  .גיוס וגיבוש צוות תעסוקה נתמכת, איתור. 7
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  מהלך העבודה בתוכנית קיימת מהלך העבודה בתוכנית קיימת 

שיעברו רק חלק יהיו מועמדים , בפועל. מדגים תהליך עבודה בסיסיהבא תרשים ה

, רים במקום השיקוםהקשו,  ויהיו אנשים שיחזרו על תהליך זה בגין אילוציםמהתחנות

, ך התהליךשבמתגלו  אך השלא נצפו מראש, אדם עצמוהקשורים באו אילוצים 

  .  בעקבות המפגש בינו לבין שוק העבודה החופשי,לעתים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        לא נמצא

  

  

                                  אין הסכמה

  

  

                      נשירה 
  מהעבודה                        

          
  

  

  

  

  

  

  

  

מיפוי מועמדים 

 לתוכנית

הסכמה עקרונית של 
/ המשפחה 

האפוטרופוס לכניסת 
 לתוכנית האדם

הכנת תוכנית 

 אישית

הכנה והכשרה 
של האדם 

לעבודה בשוק 
 החופשי

ש "חזרה למע
לצורך הערכה 

 מחודשת

סיוע בהגשת 
הטפסים לבקשת 
אבחון כושר עבודה 

 )ת"תמ(

איתור מקום 

 עבודה

קבלת הסכמה של 
המשתקם והמשפחה או 
האפוטרופוס על מקום 

 העבודה המיועד

התנסות בתוך 
המפעל המוגן 
כהכנה למקום 

 העבודה המסוים

השמת המשתקם 
בעבודה בשוק 

 החופשי

מעקב אחר 
הסתגלות 

בדיקת מסלול  )ליווי(
התפתחות וקידום 
של המשתקם 

 בעבודה
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 לגבי מקום  לגבי מקום ))אפוטרופוסאפוטרופוסהה((  המשפחההמשפחהה בכתב של ה בכתב של הסכמהסכמ

    העבודה המיועדהעבודה המיועד

תימסר , לאחר מציאת מקום העבודה והסכמתו של האדם לגבי המקום הספציפי

המדריך וצוות תעסוקה . הודעה למשפחה על מקום העבודה שנמצא עבור האדם

 לגבי מקום  של המשפחה או האפוטרופוסה בכתב לקבל הסכמכיםנתמכת צרי

  . ) להלן,20 בעמוד - 2  נספחהרא(המסוים העבודה 

אדם להשתלב במקום העבודה ללא הסכמת האפוטרופוס על מקום העבודה יוכל לא 

  . הספציפי
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  נספחיםנספחים

   :1נספח מספר 

  רישום מועמדים לתוכנית תעסוקה נתמכתרישום מועמדים לתוכנית תעסוקה נתמכתופס ופס טט

  _____________________________: ותים חברתייםהמחלקה לשירשם 

מספר       שם
עודת ת
  הותז

  תאריך 
  לידה

האם עבר 
ועדת 
  ?אבחון
: אם כן
  ?מתי

דרגת 
  פיגור

  מסגרת 
  יומית

האם מונה 
אפוטרופוס 

  ?כחוק

האם יש ניסיון 
  ?תעסוקתי
  : אם כן
  לפרט

  הערות

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  

  

                

  עמודים___ מתוך ___ עמוד 
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   :2 נספח מספר

  אישור אפוטרופוס להשמת משתקם במקום עבודה מסוים אישור אפוטרופוס להשמת משתקם במקום עבודה מסוים 

  

  
  )כאן יופיע לוגו המפעל המוגן(

 ________________________  
  
  

  השתלבות במקום עבודה בשוק החופשי -_______ :הנדון 
            כאן יופיע שם המשתקם    

  
  ,שלום רב  
  
  _________ ת/הריני מסכים  בזאת לשילוב בתעסוקה נתמכת של המשתקם  

  .י צוות  המפעל המוגןל יד עשייעשה, ___________. ז.ת  

  , _______מקום העבודהב,  להשתלב בתעסוקה נתמכתת/ עומדת/המשתקם  

  . שבוע / שעות ביום____ היקף של ב  

  . ____________ודה בתפקיד של    בעבתשתלב /  ישתלבת/המשתקם  

  , שירותי השמה וליווי על ידי צוות המפעל המוגןתקבל  /  יקבלת/המשתקם  

  .    המקשר בין האדם לבין המעסיקגורם אשר מהווה   

  
  ,בברכה

  
  
  _____ _______________פרטי ומשפחה   -האפוטרופוס שם   
  _______________ז "ת' מס  
  
  ______________ חתימה האפוטרופוס   
  
 ________________תאריך   
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הכנה הכנה , , מיוןמיון, , איתוראיתור: : ''פרק בפרק ב

    והכשרה של מועמדיםוהכשרה של מועמדים

  לתעסוקה נתמכתלתעסוקה נתמכת
  

  

, עמדים בדגש על פעולות וכלים לאבחוןהליך הגיוס וההכנה של מואת סוקר פרק זה 

  .וק החופשיהערכת פוטנציאל תעסוקתי והכשרה לקראת השתלבות בש

  

  כלליכללי

   -שלוש קבוצות מתייחסות לפעולות האיתור והמיון של מועמדים לתעסוקה נתמכת 

  ;ל המוגןמפעמשולבים במשתקמים ה •

  ;בתי הספר לחינוך מיוחדשל הכנה תכניות המשולבים באנשים עם פיגור שכלי  •

 מסגרת תעסוקתית במשולביםאינם  ובקהילהם גרים הימועמדים פוטנציאלי •

   .כלשהי

  
רות במפעל ֵּכֶהיעברו תהליך של  -" חיצוניים"ה -בקטיגוריה השלישית מועמדים 

ניתן יהיה לבצע את  כך . שלהםחולשותהחוזקות וה, יםכישורהכדי ללמוד את , המוגן

מועמדים כאשר , מקרים מיוחדיםב. ליך האיתור והמיון בצורה מקצועיתתה

התאמה יוכנו להשתלב בהם , גןלמפעל המו" פיזית"מסרבים להגיע , םיפוטנציאלי

  .  התעסוקתיברצףהמופעלות אחת התכניות ב

  
  :הכלים הבאיםבאמצעות הצעדים ועל פי האיתור והמיון של המשתקמים ייעשו 

שימולא על ידי המדריך בשיתוף , כלי הערכה כתובהערכה ותיעוד באמצעות  .1

אדם ים של היהמתעד את מרכיבי ההתאמה הפוטנציאל, צוות המפעל המוגן

  .)להלן, 25  בעמוד- 3  נספחהרא( ליציאה לעבודה בשוק החופשי

ליציאה לעבודה ) אם יש(וציפיותיו  יובו יובהרו רצונות, ראיון מונחה עם האדם .2

 .)להלן, 30  בעמוד- 4  נספחהרא(בשוק החופשי 

עצם אפוטרופוס לגבי  או השל המשפחהבכתב הסכמה עקרונית קבלת  .3

קבלת ההסכמה העקרונית . 3בשוק החופשיהיציאה של האדם לעבודה 

                                            
3
  . בהמשך תהליך ההשמהותרא שיכפי, מקום העבודה הספציפילללא קשר עדיין  
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 מועמד לתכניתכאדם אליה מגיע ה, נעשית בסיום פגישת ועדת הקבלה

 .)להלן, 32  בעמוד- 5  נספחהרא( תעסוקה נתמכת

צוות תעסוקה נתמכת לגבי מידת ההתאמה של שנערך על ידי סיכום כתוב  .4

 . תהליךההמשך המלצות לו, האדם

  
בהתאם , התקדמותמסלולי  מספרן עשוי להוביל למיולאיתור וסיכום הפעולות ל

  :דוגמהל, לפרופיל האוכלוסייה

 . לרענון והשלמת הכשרהיופנו שוק החופשי עבודה ב בעבר בהתנסושתקמים שמ .1

השתלב בעלי יכולת לנמצאו אך , חופשי התנסו בעבודה בשוק הטרםמשתקמים ש .2

 . הכשרה בסיסיתמסלול של  לבו יופנו 

 להשתלב בעבודה בשוק החופשייוכלו , וד נמוכותברמות תפק, יםמשתקמ .3

רוב במסגרת  על פי - תכניות מיוחדותלמידה והכנה בבאמצעות מסלול של 

 .  קבוצת עבודה

  
,  בעבודההראשונהיש לציין כי לא מדובר במתכון וודאי ובטוח להצלחה בהשתלבות 

 .החופשי התנסו עד כה בעבודה בשוק שלא) או לפחות חלקם(שכן מדובר באנשים 

הכוונה היא . לעבודה בשוק החופשימושלם באופן " מוכן"אין ציפייה כי האדם ייצא 

בהקשר של קידום אנשים להשתלבות ים ובולטים ילחזק ולשפר תחומים קריט

התייחסות לסביבה הן במרכיבים הפנימיים של האדם והן ב -בתעסוקה בשוק החופשי 

  . 'ביקורת טיב וכו, הספקהקשר עם  ,מוטיבציה -והגישה לעבודה 

  

   האדם ליציאה לעבודה האדם ליציאה לעבודהה שלה שלהכנה והכשרהכנה והכשר

שרה יוצרת תקופת ההכ: בבניית תוכנית הכשרה חשוב לקחת בחשבון מספר דברים

 אצל האדם עם פיגור שכלי וכן מצבים שיש 4קשייםחוזקות לצד הזדמנות לזהות 

. ר המיניפגיעּות בהקש, אלימות, התפרצויות, גניבות: כגון, להתערב ביחס אליהם

ההכשרה היא חלק מתהליך השיקום ומאפשרת חשיפה והתמקדות בקושי או 

שיחות תוך ניהול  זאת.  כמו גם בחוזקות הקיימות ובפוטנציאל היכולות- במגבלה

  .על הבעיות והעמדתן באופן עקבי על סדר היוםפתוחות 

                                            
4
, כוחות, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: ראשי תיבות (SWOT -כלי האבחון  

. ות ותפקודים לאנשים עם פיגור שכליהינו כלי חיוני בכל אבחון והערכה של יכול) הזדמנויות ואיומים, חולשות
  : בקישור הבאSWOT-ראה עוד על כלי ה

http://he.wikipedia.org/wiki/SWOT  
חולשות קיימות / אך המודל מתאים גם להערכה של יכולות , לצורכי אבחון ארגוני SWOT-הכלי במקור פותח 

  .אצל בני אדםלקידום ציאל וכן פוטנ



23  סטנדרטים ונהלים ,  מדיניות- עבודה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי :מרים כהן

 עקרונות מנחים בהכשרה

 עם האדם כל הפעילות. ילתעסוקה בשוק החופשתהליך ההכשרה מיועד ומנותב  .1

 . נת להכנתו ושיקומו בתעסוקה בשוק החופשיֶומכּו

ות בסיכום התחשבתוך , האדםכישורים של לרצונות ול, ההכשרה תותאם ליכולות .2

 .  העולות תוך כדי ההכשרהשל תהליך האיתור והמיון וסוגיות 

יך מהווה קו מנחה בתהל, הכולל רשימה מפורטת של כישורי חיים, כלי הערכה .3

 ).להלן, 25 בעמוד - 3נספח שוב ראה  (ההכשרה

 בשוק החופשי תוך התמקדות עבודהההכשרה תהווה מעין סימולטור של  .4

 .  עצמו של האדםיווציפיותנורמות מקובלות בעולם העבודה , דרישות הסביבהב

בחירה  -להיות המנחים בבחירת העיסוק צריכים  העקרונות -ככל שניתן  .5

ולא חד ( רבים ומגּוָונים עבודה שיש לה מרכיביםבלומר כ, עיסוקים מורכביםב

ִהמנעּות תוך )  של האדםיו ליכולותמותאם (בחירה בעיסוק דינמיוכן ) גוניים

משמעות . ) כזו הכרוכה בעיקר בישיבה מול שולחן-לדוגמה (עבודה סטטית מ

יש לשאוף לעמדות עבודה , ש"מתבצעת בתוך כותלי המעהבהכשרה הדבר כי 

 .  ת להתנסותמגוונו

 . הצלחת התהליך תימדד ביכולתו של האדם להשתלב במקום עבודה שהותאם לו .6

 
  סוגי ההכשרה

 בתוך המפעל - להכשרת משתקמים לעבודה בשוק החופשישתי קטיגוריות ישנן 

   .המוגן ומחוץ לו

  
 : לדוגמה,  כוללת)ש"המע(המפעל המוגן הכשרה בתוך 

 .דתהכשרה של קבוצת משתקמים במחלקה נפר •

 .הכשרה פרטנית של כל אדם במחלקת האם שלו •

מלא יצוע עבודות שונות במפעל המוגן בהקף שילוב של הכשרה במחלקה וב •

  ).יומיים עד שלושה בשבוע(או חלקי ) ה ימים בשבועחמיש(

 
, מזכירה" (עוזר"במפעל המוגן שניתן להצמיד להן תפקידיֹות ישנן מספר פונקציות 

ביחס  - לּומעט פונקציות כֵארק ישנן אם ). ' אחזקה וכואיש, שוער, מנקה, טבחית

, שני אנשיםאחת פונקציה ל ניתן להצמיד - להכשירשיש  למספר המשתקמים

  . שבוע העבודהמהלך בבימים שונים כשכל אחד מהם פועל , המשלימים זה את זה
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בית מלון ואופציות , מפעל, בית אבות, בית חולים (הכשרה מחוץ למפעל המוגן

ותאפשר ניידות של משתקמים מהקבוצה , הכשרה תתבצע על פי החוק). וספותנ

כדי , מובן שיש לסכם את האפשרות לניידות מתמדת עם המעסיק. להשמה פרטנית

על מנת , השאיפה היא למצוא עיסוק או עיסוקים מגוונים ככל שניתן. שיהיה נכון לכך

ככל שישנן מגוון . שונותלבחון את המיומנויות של האדם ולאפשר לו התנסויות 

  .  כך סיכויי ההשמה המוצלחת עולים, אפשרויות להתנסות תעסוקתית

  
  סדנת הכשרה קבוצתית 

סביב , הכוללת שישה מפגשים, המסגרות מונחות להפעיל סדנת הכשרה קבוצתית

  ). להלן, 33  בעמוד- 6ראה נספח  -תוכנית הסדנה (התכנים הבאים 

 ;ותתיאום ציפי, גיבוש, היכרות .1

 ;הופעה חיצונית, היגיינה .2

  ;בוצת השוויםקשרים חברתיים עם ק, גבולות, מיומנויות חברתיות .3

  ;חינוך מיני חברתי, רחקים חברתייםמִקרבה ו .4

  ;מרות וסמכות והתנהלות במצבי משברקבלת , מעביד- דיחסי עוב .5

 . הסדנהפרקי  תכנים מכל סיכום והטמעה של .6

  
לפי , ניתעם קבוצת המועמדים האורָג )ש"מעב(מפעל המוגן את הסדנה ביש לקיים 

 גם למשתקמים אחרי מוצע לקיים פעולות תמיכה ורענון, כמו כן. רי מועמדיםמחזו

  . לאחר כחצי שנה עד שנה, השתלבותם בעבודה

 
  הכנה לתפקיד ספציפי

ויש  ופשיחת לתחילת העבודה בשוק הכנּוכלי ליצירת מּומשמשת ההכשרה 

 .הספציפית בה ישתלב האדםלדרישות התעסוקה  , ככל הניתן, להתאימה

 האם האדם מתאים לעבודה: תכנוןתקופת ההכשרה היא פרק זמן לחשיבה ול

כדי , חיזוקאצלו מה המרכיבים שדורשים ? )במסגרת תהליך ההכשרה(הספציפית 

   ?מוכן לתחילת עבודה בשוק החופשי שיהיה

כדי לאפשר התנסות  ,המדריך אמור להיות מודל של מעסיק בתקופת ההכשרה

ביחס ,  שניתןככל , הבנה אמיתיתבכך מתאפשרת לו  .מוקדמת למשתקם

קליטה מוצלחת בהמשך  בשוק החופשי ולהתנהגויות ולכללים המצופים ממנו בעבודתו

  .  במקום העבודה
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  נספחיםנספחים

   :3 נספח מספר

  הערכההערכה  כליכלי

  __________תאריך 
  

ונים למועמד   מכת מכת ת לתכנית עבודה נתת לתכנית עבודה נת//בחינת קריטריונים למועמדבחינת קריטרי
  

       _______________:ז.   ת_______:תאריך לידה__________________ :שם

  ________________ אחר ,בית המשפחה, הוסטל, דירה עצמאית: מקום מגורים

  _______אחר  תקין  או)מחלה כרונית, נכות, חושית-מגבלה פיזית( :מצב בריאותי

_________________________________________________________  

  ______________________________________________: מצב משפחתי

, תיהסכמה מותנ, הסכמה: טרופוס  להשתלבות בעבודה בשוק הפתוחועמדת האפ

   ______________________________________________:אחר, התנגדות

  
   ________  :ש"תאריך קליטה במע____________ : ש"שם המע

  ____________: דריך האחראיהמ

 עכשיומחלקה בה תיאור סוגי המטלות התעסוקתיות ב(: תיאור העבודה במחלקה

  )  ומאפייניהעבודתו טיב, עובד החניך

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  
 ספירה ;שניה ובכלל, ספרים בעשרת הראשונהזיהוי מ: התמצאות בעולם המספרים

 כפל ,חיסור, חיבור - רכישת ארבעת פעולות החשבון הבסיסיות ;ברצף או בעשרות

   __________________________________אומדן כמות, ת חפציםמני, וחילוק

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  

ד    5-  מ1עמו
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ת רֹוָּכמּו  זיהוי מילים שלמות;זיהוי אותיות בדפוס ובכתב: התמצאות בעולם האותיות

 קריאה טכנית ללא ; קריאת מילים ומשפטים;שלט חוצות נייח, חות כמו שם רחובושכי

כתיבה של סימנים , תיות כתיבה של או;ומעקב אחריה קריאת רשימה ;הבנה

   _______________________'העתקה וכו,  כתיבה של פתק; �דוגמתמוסכמים 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________   

_________________________________________________________  

  

  דוגמאות+ הערות   ה/נמוך  ת/בינוני  ה/גבוה  יכולות תעסוקתיות
          הבנת הוראות בכתב

          הבנת הוראות בעל פה

          יכולת לקבל הוראות ממונה 

על של ממונה יכולת לקבל משוב 
  עבודתו 

        

יכולת לקבל משוב על עבודתו 
  מעמית

        

          יכולת הבעת צרכים ורצונות לממונה

          יכולת הבעת צרכים ורצונות לעמית

          התמדה בעבודה
 הסחות מידת, טווח הריכוז(ריכוז 
  )תהדע

        

יודע לארגן סביבת (סדר וארגון 
  )  לשמר ארגון קייםיודע ,מטלה

        

          דיוק

          )קצב, איכות(ביקורת טיב 

          יכולת ביצוע משימה רב שלבית

          מוטוריקה עדינה 

          מוטוריקה גסה

          יכולת עבודה מול מחשב 

          רכוש/שמירה על ציוד

          בעל משמעת עצמית 

          בעל מוטיבציה

          יוזמה

          סקרנות והתעניינות

          בעל אחריות

  

  מהיר. 3סביר          .  2         איטי. 1    )יחסית לחבריו במסגרת(  :קצב עבודה

  

ם למועמד ני ו נת קריטרי ד -  ת לתכנית עבודה נתמכת/בחי   5-  מ2 עמו



27  סטנדרטים ונהלים ,  מדיניות- עבודה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי :מרים כהן

)  'וכו, עמיתים לעבודה, עמדת העבודה, סוג העבודה (:יכולת לקבל שינויים בעבודה

  במידה רבה. 3וימת  מסבמידה . 2בכלל לא  . 1

 
האם יצא לעבודה מחוץ , ש"היכן עבד לפני קליטתו במע ( :היסטוריה תעסוקתית

   ____________________________)'האם התקדם בתוך המחלקה וכו, ש"למע

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  
מה מסייע ,  למידהסגנון, התייחסות למטלה חדשה ( :למידה בתחום התעסוקה

   ________________________________________)ב"וכיולתפיסה והפנמה 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  
במה החניך היה רוצה , מהי העבודה האידיאלית עבורו (:סוג העבודה המתאימה

, עמית אחר, האם זקוק לתמיכת קבוצת עבודה, מהי המלצת הצוות והמשפחה, לעבוד

  )עבודה חד גונית, מרחק הליכה ממקום המגורים, הסעה

_________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  
      - תעסוקתיתהמסוגלות הכ "בסה:  גוריה זוהערכה כללית והערות נוספות לקט

  כהנמויכולת �    תבינונייכולת �   גבוההיכולת �

  תאר תחומים לקידום  תאר תחומי חוזק

  

  

  

  

  

  

  

ם למועמד ני ו נת קריטרי ד -  ת לתכנית עבודה נתמכת/בחי   5-  מ3 עמו
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      -  יומיומיהתפקוד היכולת כ "בסה:  הערכה כללית והערות נוספות לקטגוריה זו

  כהנמויכולת �    תבינונייכולת �   גבוההכולת י�

  תאר תחומים לקידום  תאר תחומי חוזק

  

  

  

  

  

  

  

  

ם למועמד ני ו נת קריטרי ד -  ת לתכנית עבודה נתמכת/בחי   5-  מ4 עמו
  

  

  תדוגמאו+ הערות   ה/נמוך  ת/בינוני  ה/גבוה  פעולות יומיומיותיכולות ביצוע של 

האם , נייד/ציבורי (שימוש בטלפון
  , אם כן מה מספרו, ו טלפון ניידשימושב

  )האם יש בו שיחות יוצאות

        

זיהוי התחנה  (ניידות והתמצאות במרחב
התנהגות מותאמת , וקו האוטובוס

התמצאות , באוטובוס ובתחנת האוטובוס
  , והיעדאיתור תחנת המוצא , בדרך

  )האם יודע לשלם לנהג

        

  , רמזור, חציית כביש(דעות לסיכונים מו
  , הליכה על גשר נגיעה בחפצים חשודים

  )דיבור עם זרים

        

מודע לערך (משכורת /שימוש בכסף
, להתחלקותו למטבעות ושטרות, הכסף
  , כספומט, יצוע פעולות בבנקבועד , עודף

  )ניהול חשבון, חשבון בנק

        

  שעון מחוגים (קריאת שעון והבנת זמנים 
דייקנות , הפעלת שעון מעורר, ו דיגיטליא

   )יציאה להפסקות וחזרה מהן, בזמנים

        

  , מטופח(הופעה חיצונית והיגיינה אישית 
שומר על היגיינה אישית במהלך , נקי

  )מתלבש בהתאם לתנאים, היום
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  דוגמאות+ הערות   ה/ךנמו  ת/בינוני  ה/גבוה  תפקוד חברתי ורגשייכולות  

          יוצר קשרים חברתיים 
  הבנת מצבים חברתיים 

לפרש את הכוונה של אנשים שפונים אליי יודע (
  )ולהתאים תגובה למצב

        

          סיכון לפגיעה באחרים -התנהגות מינית 

          סיכון גבוה לניצול -מיניות 

           כלפי עצמו- אלימות
          כלפי אחרים - אלימות

          כלפי הסביבה - אלימות

          יכולת להתמודד עם תסכול

          גור עצמיבעל יכולת סינ

  
      - רגשי- החברתיתפקודיכולת הכ "בסה: הערכה כללית והערות נוספות לקטגוריה זו

  כהנמויכולת �    תבינונייכולת �   גבוההיכולת �

  תאר תחומים לקידום  תאר תחומי חוזק

  

  

  

  

  

  

  

  
  :סיכום והמלצות לתוכנית קידום תעסוקתית

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  _______  ____________________:יל ידרשם ענ
ן שם ותפקיד י   צי

  
ם למועמד ני ו נת קריטרי ד -  ת לתכנית עבודה נתמכת/בחי   5-  מ5 עמו
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   :4 נספח מספר

  לתוכנית תעסוקה נתמכתלתוכנית תעסוקה נתמכתראיון מונחה למועמד ראיון מונחה למועמד 

  יסביר לחניך מי הוא ומה מטרת השיחההמראיין איש הצוות בפתיחה 
  

  ___  _____________:ת/שם המועמד

   ________________:נעשה על ידישיחה הסיכום 

  

  מוכנות לעבודה: 'חלק א

  

                                                                                                              תשובות

    ?ה רוצה לצאת לעבודה בקהילה/האם את

    ?ה רוצה לעבוד בקהילה/למה את

    ?ה מתכוונים כשאומרים עבודה בקהילהלמ

    ?האם אתה מכיר מישהו שעובד בקהילה

    ?למה מישהו רוצה לעבוד בקהילה

    ?ה רוצה לעבוד/באיזו עבודה את

ש "כאן במענעשית אם היתה העבודה הזו 

  ?שאריהאם היית רוצה לה ,ולא בקהילה

  

    ?מה המשפחה שלך חושבת על הנושא

  

ד  ד הבא                 2-  מ1עמו   המשך בעמו
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? מנהלל/  דמות סמכותית ל/  לסמכותת/מתייחסת או /ה תופס/כיצד את

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________  ________  

  

  ?ךאיך הם מתיחסים אלי ? אל חברים בעבודה ת/ מתייחסה/תאיך א

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________ ___________________  

  
  

�  �  �  �  �  �  �  
  
  

    של המועמד הבנתו את התהליך ומוכנותו,רצונוגבי לסיכום התרשמות המראיין : 'חלק ב

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

______________________________________________________________   

______________________________________________________________   

  

  

מונחה למועמד לתוכנית תעסוקה נתמכת  ן  ד - שאלו   2-  מ2 עמו
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   :5 נספח מספר

 של האפוטרופוס לשילוב משתקם  של האפוטרופוס לשילוב משתקם תתעקרוניעקרוניהסכמה הסכמה אישור אישור 

  בתעסוקה בשוק החופשי בתעסוקה בשוק החופשי 

  

  
  )כאן יופיע לוגו המפעל המוגן(

 ________________________  
  
  

אישור הסכמה לשילוב בתעסוקה נתמכת של :הנדון 
  _______ ת/המשתקם

  כאן יופיע שם המשתקם                      

  
  ,שלום רב  

     _________ת/בזאת לשילוב בתעסוקה נתמכת של המשתקם הריני מסכים  

   .י צוות  המפעל המוגן"שייעשה ע, ___________. ז.ת  

  ,  תהליך של הכשרה והכנהתעבור /  יעבורת/ם המשתקת לכך כי/אני מודע  

  .  לעבודה בשוק החופשייציאתה / לקראת יציאתו, המוגן על ידי צוות המפעל  

   .ת/ייקבע בהתאם לתכנית האישית של המשתקם משך תהליך ההכנה  

  
  ,בברכה

  
  
  _____ _______________פרטי ומשפחה   -האפוטרופוס שם   
  _______________ז "ת' מס  
  
  ______________ חתימה האפוטרופוס   
  
 ________________תאריך   
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   :6 נספח מספר

  ))הכשרה קבוצתיתהכשרה קבוצתית(( הכנה  הכנה סדנתסדנתתוכנית תוכנית 

  
  משחק חברתי+ כרות יה: מפגש ראשון

  .דתו ומקום מגוריוובמקום ע,  יציג את עצמול משתקםתחילה כ

ל משתקם שיקבל את הכדור יספר מה הוא  נמסור אחד לשני וכ,כן ניקח כדורלאחר מ

מי החברים , ות בשעות הפנאיבסיבוב השני יספר מה הוא אוהב לעש .אוהב לאכול

  . שלו איפה גר מי המדריך שלו

  בסיכום המפגש יוצגו מטרות הסדנה בכללותה וייעשה עמם תיאום ציפיות

  
  התמודדות בעבודה: מפגש שני

שלום שמי חיים ואני עובד במפעל  "-לדוגמה : המפגש יתחיל בסיפור קצר של המנחה

אתמול בבוקר הגעתי לעבודה שמתי . םהתפקיד שלי לארוז ביסקוויטי. יםלביסקוויט

, לפתע הגיע משה והחל לצחוק עלי שאני שמן וקרח, חלוק והתכוננתי להתחיל לארוז

רציתי ללכת הביתה ופחדתי , לא היה לי נעים והתחלתי לבכות ולא ידעתי מה לעשות

  . "לי המנהל יכעס עליושא

  
  :שאלות לדיון

  ?למה חיים בכה .1

  ?דעתכם ל,מה חיים היה צריך לעשות .2

  ?יכולים להיות בזמן העבודהנוספים  קשיים לּוֵא .3

  ?פתרונות יש למצבים אילו לּוֵא : על קושי שהיה לכם בזמן העבודההתנו דוגמ .4

  ?האם אתם מרגישים שאתם שונים וחריגים מהאנשים אחרים בעבודה .5

  ?שצחקו עליו בעבודה, האם קרה למישהו בכם מקרה דומה .6

  
  יוזמה: מפגש שלישי

, יציק ואני עובד בחנות צעצועיםשלום שמי א": יל בסיפור קצר של המנחההמפגש יתח

  ברגע שאני מקבל. ל בוקר אני בא לעבודה והתפקיד שלי לקבל ארגז של צעצועיםכ

  

  

  

ד    3-  מ1עמו
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אתמול הגעתי לעבודה . ארגז אני צריך להדביק מדבקה של מחיר ולסדר על המדף

   יש ארגז ?למה אתה לא עובד'י המנהל ואמר לי  דקות פנה אל10- לאחר כ...ועמדתי

לקחתי וסידרתי ושוב , הלכתי. ' בבקשה,תביא אותו ותתחיל לסדר, של בובות במחסן

ושוב אמר  -והפעם אני חושב שהוא כעס  -לאחר כשעה שוב בא אלי המנהל , עמדתי

ם המנהל ככה כול היו. 'לך למחסן ותיקח עוד ארגז ותסדר אותו? למה אני לא עובד'לי 

  . בסוף היום המנהל פנה אלי ואמר לי שהיום עבדתי לא טוב, אומר ואני עושה

  
  :שאלות לדיון

  ?איך לדעתכם עבד איציק .1

 ?למה המנהל אמר שהוא לא עבד טוב היום .2

 ? לדעתכם,מה איציק היה צריך לעשות .3

 ?יוזמהמה פרוש המילה  .4

 .יוזמה או חוסר יוזמה ממקום העבודה שלכםתנו דוגמאות ל .5

 
  ניצול תעסוקתי מיני: מפגש רביעי

 או רכזת תחום הפיגור/וסית המסגרת "עו, חד עם מנהל הרצףלבנות את המפגש בי

הידועה סטוריה יהה, בהתאם להרכב הקבוצהזאת  .במחלקה לשירותים חברתיים

  . במידה הצורך יש להתייעץ עם אנשי מקצוע נוספים בתחום. זהבמסגרת בנושא 

  
  ברתייםקשרים ח: מפגש חמישי

 היו לו המון חברים ש"כאשר יוסי עבד במע": המפגש יתחיל בסיפור קצר של המנחה

  . והיה לו ממש כיףהביחד בסדנרב ועבד , צחק, רֵּבִד, קֵחתם ִׂשִא

אתה בחור עצמאי שמתנהג , יוסי תשמע יש רעיון' :ד ליוסי ואמר לוִויום אחד פנה ָד

כול המדבקות , ציק ועובד בצורה נהדרתלא מקלל ומ, מתייחס לכולם בצורה יפה, יפה

 .לא רחוק,  מפעל של מדבקות פה לידיש. אתה מדביק בצורה מצוינת, שאתה מדביק

שם תכיר חברים , ש אלא במפעל"לא במע,  כזאתעבודהממש שם תוכל לעשות 

אני , אני לא רוצה, לא' :יוסי חשב וחשב ובסוף אמר. 'חדשים וגם תרוויח יותר כסף

  . "' אותי ואני אהיה לבדיאהבו יו לי שם חברים ולא מפחד שלא יה

  

  

  

ד - סדנת הכנה תוכנית    3-  מ2 עמו
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  : לדיוןהשאל

  ?ללכת לעבוד בחוץלו  כדאיכן למה , מי רוצה להסביר ליוסי

איך ? החדשים שלוהחברים הם מי : על חוויותיו בתחילת העבודהל משתקם יספר כ

  ?האם טוב לו? מרגיש ִאתם

  
  וםמפגש שישי סיכ

ויבקש אישיות חוויות יספר , ל המפגשיםבמהלך מפגש זה יסכם המנחה את כ

  . מהמשתקמים לספר על חוויותיהם במפגשים

  
  :שאלות לדיון

  ? מרוצים מהמפגשיםאתםהאם 

 ?רוצים להמשיך להיפגשהייתם האם 

 ? נושאים או פעילויות רוצים למפגשים הבאיםלּוֵא -אם ענו כן לשאלה קודמת 

  
וככל שניתן י המנחה ל ידעהן (לשקף לכל אחד  -תוך כדי סבב הסיכום וב חש, בנוסף

י עבר במהלך המפגשים :)חברי הקבוצהגם על ידי   ?איזה שינו

  

  

  בהצלחהבהצלחה
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   יםיםקקסיסיעעקשר עם מקשר עם מ: : ''גגפרק פרק 

  

  

מותאם נכון ו משיווק -מציג את מרכיבי הקשר בין הארגון המשקם למעסיק פרק זה 

טיפוח ושימור של , ועד פיתוח,  בארגון או בעסקפקידשילוב אדם עם פיגור שכלי בתל

  . הקשרים לאורך זמן

  
מבלי לבטל את ההיבט של , על בסיס עסקישיווק התכנית למעסיקים צריך להתקיים 

בוץ של אדם עם פיגור שכלי שי. חברתית ורגישות אנושית של המעסיקאחריות 

, עבור האדם הןעבור המעסיק והן יהיה אפקטיבי ומועיל וק החופשי בתעסוקה בש

ת הצעת התכני.  בעבודתו של המשתקםלא נטלותועלת ערך וכאשר המעסיק יראה 

עשות תוך הדגשת חוזקותיו ומגבלותיו של המועמד וכן התשומות הניתנות יצריכה לה

פיות מוקדם ככל תיאום צי. אדם בשוק החופשיהעל ידי הגורם המשקם לשילובו של 

יאותי את התכנית ויסייע שניתן בין המעסיק לארגון המשקם יעמיד באופן מצ

יש חשיבות עליונה לפתח שותפות ותקשורת מתמדת עם עולם  .להצלחתה

זיהוי צרכי שוק העבודה והכנת האנשים בהתאם ליכולותיהם . המעסיקים בכל הרמות

תפות לאורך זמן ותביא לתועלת תקדם את השו) בתחומים השונים(ולדרישות השוק 

ג בין צרכיו של המעסיק לבין צרכיו איתור מעסיקים הוא תהליך הממֵז. לשני הצדדים

על משווק התכנית , כדי להציג את התכנית למעסיקים. ויכולותיו של המשתקם

  :      להצטייד בידע בשני המרכיבים הבאים

ת מתחברת לחזון לּוגּב ההצעה להעסקת אדם עם מּו:"חזון חברתי"שיווק של  .1

אנושית -ערכיתמניעים של תועלת  -חזון זה יכול ללבוש פנים שונות . חברתי

 מניעים תרבותיים ; מניעים של מעורבות חברתית;קלקוחות העספי לשמוקרנת כ

הרלוונטי , ון חברתיאת התכנית בלבוש של חזשיווק מושכל ומותאם יציע . ועוד

     . המסויםמעסיק או לעסקומתאים ל

  -השאיפה היא ליצור מצב בו שני הצדדים  :כדאיות ותועלת כלכלית למעסיק .2

.  ירוויחו ויפיקו תועלת מהשילוב בתעסוקה בשוק החופשימשתקםמעסיק והה

 בהעסקה של כלכליתהכדאיות צריך להבליט את ההמסר השיווקי למעסיק 

כי החלטה , םת מעידילּוגּבמעסיקים המשלבים עובדים עם מּו. עובד עם מוגבלות

הן על הלקוחות של  - כלכלית וחברתית ויש לה השפעה סקיתזו נבונה מבחינה ִע

  . העסק והן על כלל העובדים בעסק
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  הליך מתמשךהליך מתמשך ת ת--שותפות אסטרטגית עם המעסיק שותפות אסטרטגית עם המעסיק 

שיתוף פעולה זה .  מושפעת משיתוף הפעולה עם המעסיק לאורך זמןהצלחת התכנית

, ה שלבים עיקרייםארבעניתן לציין . ל הדרךדורש חיזוק הקשר עם המעסיק לאורך כ

  :להתפתחות קשר זה

  . המעסיק מצד בתכניתשל צורך אמיתי מדויק זיהוי : Iשלב  

 
  .  באמצעות שילוב של משתקם בעבודהמענה על הצורךגיבוש : IIשלב 

 
 התכנית למעסיק ה מתמשכת שלימור הקשר לאורך זמן וזיהוי תרומש: IIIשלב 

  ). יו בתחום הכלכלי  והחברתיהערך המוסף בעינ(

 
שותפות כדי לבסס התכנית עבור המעסיק שיוצרת ערך המוסף מינוף ה: IVשלב 

 .   של התכנית למעסיקים נוספיםוממליץ  המעסיק הופך להיות שגריר: רטגיתאסט

  
  ,בין השאר להתמקד, צריכהתעסוקה נתמכת בשוק החופשי כנית ותבכל שאיפה ה

  . ים רבים ככל האפשר עד לרמת השותפות האסטרטגיתהקשר עם מעסיקבפיתוח 

והוא זקוק למענה על ,  בעבודה עם מעסיקלול מתקיימים חלק מהשלבים ה,לעתים

  .  גם גיוסם ושיתופם של מעסיקים אלה חשוב ונחוץ לתכנית:זמני או צורך נקודתי

    
  שיווק ומכירה של התכנית

 מציג התכנית להצטייד בידע נדרש,  פוטנציאלימעסיקעם לקראת פגישת שיווק 

  :כדלקמן ובמידע 

הכדאיות , תתשומו, דרישות התכנית, דת לתכניתהאוכלוסייה המיוענתונים על  .1

 .  והתועלת שמזמנת התכנית עבור המעסיק

מנקודת  - שיתוף הפעולה עם התכניתהנובעים הצרכים והתועלות של ח ותינ .2

קטיבית את האוכלוסייה כך ניתן יהיה להציג בצורה אפ. ראותו של המעסיק

  . עם המעסיק" ה מוצלחתָקְסִע"ואת התכנית בדרך לביצוע 
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  לאיתור מעסיקיםמנחים עקרונות רשימה של 

השכר חוקי פועל על פי חוקי העבודה ור שאמעסיק : עמידה בהוראות החוק .1

 . תלּוגּבהמקובלים במשק בתחום התעסוקה לאנשים עם מּו

  

מקום עבודה שיש בו מפגש עם  :ופשיבודה החשילוב תעסוקתי בשוק הע .2

 .עובדים נורמטיביים והוא נמצא בסמוך לאזור תעשייה מוכר או בתחומי הקהילה

  

 . ביחס לעבודה המוגנתיוכל להרוויח שכר גבוה יותר המשתקם  :שיפור שכר .3

 

של סביר  במרחק נמצא מקום העבודה: םנגישות מקום העבודה למשתק .4

 תחבורה ציבוריתה למקום העבודה ניתנת באמצעות ההגע ;נסיעה או הליכה

 . מאורגנת או הסעהזמינה

  

קי עמידה בחו :רכי המשתקםהולמת ומותאמת לצ, חהסביבת עבודה בטו .5

 .ייםבטיחותבדגש על הקפדה בכל הקשור להבטים עבודה בנושא סביבת עבודה 

   

ם מעסיק וסביבת עבודה ע :מעסיק המכבד את צורכי המשתקם כאדם .6

תוך הקפדה התייחסות מכבדת לצרכיהם תוך , שות כלפי אנשים עם מוגבלותרגי

 .ניצול מכל סוג שהואמניעת על 

 

 . וולצרכי הפרט ליכולות הולמים עבודה וסביבת תפקיד: משתקםל התאמה .7

  

  עבודה עם מעסיקיםעבודה עם מעסיקיםההתהליך תהליך 

  :כדלקמן, תהליך העבודה עם מעסיקים פוטנציאליים כולל מספר מרכיבים

מאפיינים של הארגון או לימוד : דים לפני פגישה עם המעסיקתחקיר מק. 1

,  נורמות-ככל שניתן ( אווירהה, אזור הפעילות, עבודההסביבת , יקהמעס, העסק

  . )דפוסי התנהגות

  
ן עם המעסיק. 2  חשוב להבנות היטב את המהלך של מפגש זה :מפגש ראשו

  :ת מומלצתלפניך תבני"). אין הזדמנות שניה לרושם ראשון", כידוע(

גבלויות שכליות בשוק השמת עובד עם מולעובדיו והרציונל , המפעל המוגןהצגת  •

  .להעסיק עובד כחוקמצד המעסיק בירור הנכונות . חופשיהעבודה ה

 . הסבר על הליך ההשמה והליווי •
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שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת (תקנות שכר מינימום �הסבר על  •

 מוגבלות עם לאנשים זכויות חוקכן על פי ו  20025 -ב "התשס )עבודה מופחתת

 6)"חוק אורלב"המוכר כ (2007 - ז"התשס, שעה הוראת - כמשתקמים המועסקים

 .7ת"התמהנערך על ידי משרד אבחון ההליך �על ו

י המשתקם לתקופת הביניים עד ל ידבר על טווח השכר המופחת המוסכם עהס •

 .ת" התמה של משרדקביעה

 .8הפונה למעסיקיםת "של משרד התממעסיק דף מידע מומלץ להגיש ל •

על מעסיק המעוניין להעסיק קבוצת עובדים יש להגדיר את תפקיד אם מדובר  •

וה את הקבוצה ולהבהיר כי אין יחסי עובד מעביד עם העובדים המדריך המלֶו

 .כקבוצה אלא אך ורק כפרטים

מבין מה  האם -אלי הפוטנציהמעסיק בדיקה עם   - הכולל תיאום ציפיות ראשוני •

ת של האוכלוסייה לֹוָּבְגהִמכן החוזקות ו, היכולותהן מה , השירות המוצעכולל 

מאיש הקשר , יש לבצע תיאום ציפיות של הנדרש מהמעסיק, כמו כן). באופן כללי(

 .  עסקארגון או בומצוות העובדים לפני קליטת אדם עם פיגור שכלי בעבודה ב

 .עם העתק למעסיק, ת הדבריםלסכם בכתב א -בסיום ההליך  •

  
 -לפי שיקול דעת ניתן (: נטיות ואפשרויות תעסוקהוובדיקת משרות רל. 3

 הגדרת התפקיד של העובד�  - )או בפגישת המשךעם המעסיק בפגישה הראשונה 

בדיקת סביבת �;  וזהות הממונה הישיר שעות עבודה ומטלות התפקידבירורכולל 

; נגישות וצרכים פיזיים של המשתקם, טיחותודה ועמידה בסטנדרטים של בעב

  .העבודה הרצוי למעסיקהערכת מועד תחילת �

                                            
5
  :ת בכתובת הבאה"ראה נוסח החוק באתר משרד התמ 

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/DEE5612D-8BB1-4211-B3F1-C34441601D3A.htm 
  :ת בכתובות הבאות" באתר משרד התמ2009 -ע "ותיקון לתקנות החוק התש 2002 -ב "התקנות התשס

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0F17123D-250E-41B9-94F9-F9039F134F4A.htm 
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/490D8E3B-2A40-432F-B5BE-59CFF8C02355.htm  

6
  :ת בכתובת הבאה"ראה נוסח החוק באתר משרד התמ 

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/DEE5612D-8BB1-4211-B3F1-C34441601D3A.htm 
7
ם מותאם לעובד טופס   נימו או גמול תעסוקה למועסק / בקשה להחלטה על שכר מי

  :ת" ראה בקישור הבא באתר משרד התמ- כמשתקם
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/B04E05A4-C6F8-4CDF-9FBC-
37CA92E7D84B/0/all4tfasim92009.pdf  

8
נימום מותאםשאלות ותשובות בנושא   ם תקנות שכר מי יות אנשים עם  יישו ק זכו וחו

ם   :ת בקישור הבא" ראה גרסה להדפסה באתר משרד התמ-  כמשתקמיםמוגבלות המועסקי
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8D2FC4B9-E95E-40A1-B766-DEFD21DBE93C.htm  
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שיחות עם  �; מועמדים מתאימיםבדיקת �: התאמת המועמד לעמדת העבודה. 4

 שיחה עם -ים  /לאחר איתור מועמד� ;תעסוקה נתמכת במפעל המוגןהאנשי צוות 

  . מועמדכל האפוטרופוס ועם 

  
ן והתנסות. 5 ו ראיון לצורך ין המועמד למעסיק במקום העבודה מפגש בתיאום : ראי

ת חיים המשמעותיות לעמדת  הגשת קורות חיים של המועמד ובו ציון עובדו;עבודה

לאחר קבלת אישור וויתור זאת . פואי רלוונטי לעבודה הספציפיתכולל מצב ר העבודה

  .במקום העבודההתנסות של המועמד בעבודה בפועל  )סודיות בכתב מהאפוטרופוס

 
מועמד הספציפי במקד אשר ית ,שניתיאום ציפיות סבב ביצוע  :סגירת תנאי עבודה. 6

 ומאפייני ומגבלותיו, חוזקותיול זאת תוך התייחסות.  או בארגוןבעסקטרם קליטתו 

בעסק בו (המעסיק עצמו , רכז ה/ שיחה משותפת בין המדריך, לאחר מכן. ייחודייםה

  .איש הקשר הישיר המיועדו) הישירלא איש הקשר בעלי הבית הוא /המנהל

הן רה מפורטת וברורה בצו, סגירה של תיאור התפקיד על ידי המדריך� -לבסוף 

הסכמה על השכר המופחת לתקופת הביניים עד קביעת � ;למשתקםהן למעסיק ו

החלטה משותפת � ;ת השכר בהתאם לדרגות השכר המופחת קביע- ת "התממשרד 

 .אריך תחילת עבודהעם המעסיק על ת
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, , תהליך ההשמהתהליך ההשמה: : ''דדפרק פרק 

   התמדה וקידוםהתמדה וקידום

  

  

   .כיצד מתבצעים ההשמה והליווי במסגרת תעסוקה בשוק החופשימבהיר פרק זה 

  

   הלכה למעשה הלכה למעשה--  השמההשמה

לקראת . על ידי המדריך ובאחריותו, בפועל מתבצעת במקום העבודה ההשמה

עם מנהל רצף שירותי יאום בת, על המדריך -ההשמה במקום עבודה ספציפי 

  . 9 הספציפילהחתים את האפוטרופוס על טופס הסכמה על מקום העבודה, תעסוקה

  
  סוגי ההשמות

 :כמפורט להלן, ישנם מספר מודלים של השמות בתעסוקה נתמכת

. תוך ליווי של מדריך, מודל בו אדם יחיד מועסק במקום עבודה: השמה פרטנית�

 ,ליווי צמודמתקיים  ההשתלבות במקום העבודה שונים של בשלבים הרא,באופן כללי

פרק הזמן בו נדרש ליווי צמוד של המדריך משתנה . בהמשךבהדרגה פוחת אשר 

מודל ההשמה האישית מתאים באופן . עד להתייצבותו במקום העבודה, מאדם לאדם

יש להקפיד על , לאחר שלב ההשתלבות.  יחסית,כללי לאנשים ברמת תפקוד גבוהה

   .תוהעצמאת עודד  המותאמים לצורכי המשתקם ובאופן המיווי של המדריךל ותדירות

ק החופשי מועסקת במקום עבודה בשו, מודל בו קבוצה של אנשים: השמה קבוצתית�

נוכחותו הקבועה של . במקום העבודהקביעּות נמצא באשר , בליווי צמוד של מדריך

רמת תפקוד מדריך במקום העבודה מאפשרת שילובם של משתקמים בעלי ה

בחלק מהמקרים השכר המשולם על . תעסוקתי נמוכה  מזו הנדרשת בהשמה פרטנית

נמוך יותר מהשכר " קבוצת עבודה"ידי מעסיקים עבור אדם המועסק במסגרת 

בהיעדר הצעות עבודה , יחד עם זאת. הממוצע המשולם למשתקמים בהשמה פרטנית

לאפשר תעסוקה מועילה  דרךו  אם ז, השמה קבוצתיתיש לשקול להשמה פרטנית

 . חוק בשוק החופשי לאנשים עם פיגור שכליוכהוגנת 

אלא מבצעת עבודות , קבוצת אנשים שאינה עובדת במקום קבוע": הצוות הנייד"�

 . אחזקת בתים/ ם  תיקוניקבוצות דוגמאות בולטות הינם צוותי גינון ו. באתרים שונים

                                            
9
 .לעיל, 20 עמוד,  להשמת משתקם במקום עבודה מסויםאישור אפוטרופוס - 2ראה נספח  
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  היקפי משרות של משתקמים בתעסוקה נתמכת

ישתלב במקום העבודה השאיפה היא כי האדם , י מטרות התעסוקה הנתמכתעל פ

בהתאם , )לעומת עבודה בתעסוקה מוגנת( יכולת ההשתכרות שלו ְגַדלבקהילה וִּת

היקף המשרה צריך להיות ההיקף הרצוי עבור האדם המסוים . ליכולותיו ורצונותיו

תעסוקה של יל מסלול אדם שמתח -כלומר , עסוקתייםבנקודת זמן נתונה בחייו הת

קף לשמור על אותו הי, יכול להגדיל את המשרה למשרה מלאה -נתמכת בחצי משרה 

 תעסוקה תותכנימפעילי של  השאיפה, עם זאת.  במידת הצורך, ואו להקטין אות

שרה בהיקף ִמתו שהאדם יועסק במקום עבוד,  צריכה להיותנתמכת בשוק החופשי

 .השרה מלא לִמ, ככל שניתן ,המתקרב

  
  שמה באופן הדרגתיה

האדם יוכל להשתלב בעבודה באופן מלא מתחילת הדרך , בהתאם לתכנית האישית

שבוע  ב/ עבודה ביוםה תוך העלאה של מספר שעות זאת. רה הדרגתיתאו בצו

 עשויה להבטיח השמה מוצלחת הדרגתיתכניסה לעבודה בצורה . בהמשך הדרך

 בתכנית האישית של ראשית הדרך ייקבעשעות העבודה בֵהֶקף . לאורך זמןויציבות 

לקצב תוך התאמה , יש צורך בגמישות ביחס למספר השעות, לפי העניין. האדם

  . ו של הפרטותהתקדמ

  -לתשומת הלב 

, יםנשירה ממקום עבודה היא חלק מתהליך הלמידה של האדם ושל בעלי התפקיד

  .בדרך להשתלבות יציבה בשוק החופשיומרכיב 

את ,  את הצוותצריכה ללמד) הראשון והשני בדרך כלל(ודה נשירה ממקום העב

, לחזק תחומים אחרים, אפוטרופוס לבחון העדפותאו ה/ ואת המשפחה, המשתקם

. יציבה ובטוחה יותר, השתלבות חדשהלקראת , להעלות תופעות שלא נצפו מראש

   .ולאפוטרופוס) מֹובתיאום הציפיות ִע( יועבר למשתקם זהחשוב ביותר כי מסר 

  
 משימות מרכזיות בתקופת ההשמה

  : כדלקמן, בשלב ההשמה חשוב להתמקד ולהשלים בהצלחה מספר משימות

הכרת הצוות , סביבת העבודה ובהתמצאות במקום - כולל לימוד העבודה עצמה .1

משך ההשמה משתנה .  מהעבודה לביתו של האדם)הלוך ושוב( ךדרה תדיולמ

נה ת הצורך תהיה התוכנית נתובמיד . האישיתובהתאם לתכניתמאדם לאדם 

 .   ממנודרישותה במקום ו האדםבהתאם לקצב השתלבות, לשינויים
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הגשת בקשה 

 ת"למשרד התמ

בטרם כניסת האדם , של כל הפרטים והתרחישים שהוכנו יחד עם המעסיקֵּבירּור  .2

תוך "תקופת ההשמה הראשונית היא הזמן הטוב ביותר למצוא פתרונות . לעבודה

מעבר כל זאת  .במקום העבודה מראש שלא נצפודרישות  ולמצבים" די תנועהכ

 . לתיאום הציפיות שנעשה עם המעסיק במהלך סיכום ההשמה של האדם

הכרות זו  הינה קריטית . הכרות מעמיקה עם איש הקשר הישיר לאדם המושם .3

על המדריך לתדרך ולהנחות את איש הקשר הישיר . במהלך הליך ההשמה

 .  לבין האדם המושם בינוליצור חיבור מוצלחכדי , במקום העבודה

 
  לקביעת דרגת יכולת עבודה לצורך השתכרות הליך ב אחריות המפעל המוגן

ת על מנת להכיר ביכולת העבודה המופחתת של "יה למשרד התמָיִנהְּפ, כידוע

י ובתוכם מדריכ - עובדי ההשמה, יחד עם זאת. ם עצמוהמשתקם נעשית על ידי האד

ת ובלתי נפרדת מתהליך האבחון זיכרולייה ממהווים ח - נתמכתהתעסוקה תוכניות ה

  .10)לעיל, 22  בעמוד4הערת שולים גם ראה (יכולת העבודה של האדם 

  
   -  הליך האבחון להכרה ביכולת עבודה מופחתתתרשים 

  תוצאות ותרחישים אפשריים
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 .בהקשר זה מופיע בפרק הבאחלקו של מדריך התעסוקה הנתמכת הסבר מפורט על  

התוצאות תואמות 
את השכר הנוכחי 

 של העובד

דרגת השכר שנקבעה 
ר גבוהה יותר מהשכ
  בתקופת הביניים 

 לפני האבחון

הכנת האדם 
והמעסיק לקראת 

 האבחון

 נוכחות באבחון

קבלת התוצאות 
וניתוחן עם 

 המעסיק והאדם

: העובד מפוטר
חוזר למפעל המוגן 
 או לעבודה חדשה

המעסיק לא מסכים 
. להעלאת שכר
העובד ממשיך 

בעבודתו עד לאיתור 
 עבודה חדשה

המעסיק לא מסכים 
אך , להעלות שכר
הקף המשרה 

כדי לאפשר , מותאם
 המשך העסקה

המעסיק מעלה את 
 השכר בהתאם
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  התמדה וקידוםהתמדה וקידום

הכללים הבאים מסייעים להעריך את מידת ההצלחה של ההשמה בתוכניות תעסוקה 

  :בשוק החופשי

ום כל עוד האדם מרוצה מעבודתו וממק: יציבות ושימור האדם במקום העבודה

ר את ֵּמהמשימה העיקרית בתחום זה היא לַׁש - דה והמעסיק שבע רצון מתפקודוהעבו

בקר את האדם בעבודה נדרש להמדריך . יציבותוולתמוך בהאדם במקום העבודה 

מידת שביעות הרצון על מנת לעקוב אחרי תפקודו ולבחון את , לפחות פעם בשבוע

 .  במקום העבודההתייצבותוה

חשוב  ,לאחר תקופה של יציבות האדם בעבודה, זמןבמרוצת ה : תעסוקתיקידום

   .שכראו / ותנאיםאו / ועמדהאו / וקידתפשל ת לשינוי יו אפשרוקובדל

 נסיגה ל, לעתים, אנו עדים.ל אנשים עם פיגור שכלי הוא דינמיגם התפקוד ש, כידוע

  .  בעבודהלשיפור יכולת ומיומנויות וגםוירידה בתפקוד 

  
   :זכורחשוב ל

ו הקידום של האדם לא צריכים לבוא על חשבון ערעור היציבות שלניסיונות  •

ויים מול את הסיכ, במסגרת התכנית האישית של המשתקם,  יש לבחון.בעבודה

ציפיות התפוקה של וכן את תפקיד במקום העבודה ה או הסיכונים של שינוי עמד

 .לכךהחלפת מקום עבודה וההשלכות  או המעסיק בעקבות העלאת שכר כלשהי

כדי לבחון את תפקודו , ח הערכה על עבודת המשתקם"יש להעביר דואחת לשנה  •

 . ח יידון במסגרת צוות תעסוקה נתמכת במפעל המוגן"הדו. וסיכויי קידומו בעבודה

  
  ם יהכשרה למקצועות ספציפי

השירות לטיפול בקהילה עודד תכניות חדשניות שנועדו להקנות , במהלך השנים

 גינון, קהוחזת, תאּודיטְנקֹו, טבחות: כגון(מיומנויות מקצועיות לאנשים עם פיגור שכלי 

או /סייע להשתלבותם בעבודה בשוק החופשי והמ , כמנוף לרכישת מקצועזאת. )ועוד

ג של האנשים רּוְדתכניות מסוג זה יאפשר ִׁשהמשך . לשידרוג מעמדם במקום העבודה

השתלבות מכים בהתו ,עיסוקים נוספים וחדשיםבאמצעות הכנסה בבעבודה ו

  . בתעסוקה בשוק החופשי

 והפיקוח המחוזי יעבירו עדכונים לרשויות המקומיות  לטיפול בקהילההנהלת השירות

  .   באשר לתכניות החדשות הללו
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  עבודה בצוות מקצועי עבודה בצוות מקצועי : : ''ההפרק פרק 

  

  

הגדרת , עסוקה הנתמכתתאת המבנה ואופן הפעולה של צוות הר סוקפרק זה 

  . ים השוניםדרישות למילוי התפקידהתפקידים בתוך הצוות וה

  

  הרכב צוות התעסוקה הנתמכתהרכב צוות התעסוקה הנתמכת

צוות זה משתנה . נתמכתהתעסוקה הבמפעל המוגן יפעל צוות שיוביל את תכנית 

   .התחוםצרכי הפיתוח של בהתאם לגודל המפעל המוגן ול

   : כדלקמן-  מספר חוליות קבועות בצוותקיימות 

  .מנהל רצף שירותי תעסוקה •

 .רכז שיקום תעסוקתי של המפעל המוגן / מוגןס המפעל ה"עו •

 .תעסוקה נתמכתם למדריכי / מדריך •

 .)בהתאם למספר המשתקמים המשולבים בתכנית(רכז תעסוקה נתמכת  •

 . הצורךיפל ע, מדריכי תעסוקה מוגנת בצוות הם נוספיםמשתתפים  •

  
  תפקידיו של מנהל רצף שירותי תעסוקה

הוא המוביל את  .התעסוקה במפעל המוגןרצף מרכיבי המנהל הוא האחראי על כל 

. המפעל המוגןבמסגרת  ותחדש ותיקות ו-ברצף ת ותכניאחת מההחזון של כל יׂשּום 

 -פיתוח והפעלה של תוכניות הרצף , על קידום ו המנהל הוא האמּוןמתוקף תפקיד

, תכניתשל כל  םרכזיה וםמדריכיההאחראי על הממונה המנהל הוא . לסוגיהן

 על הסטנדרטים המקצועיים והמדיניות שנקבעו על ידי משרד שמורובאחריותו ל

, מנהל הרצף אחראי. בתחום רצף שירותי התעסוקהוהשירותים החברתיים הרווחה 

  .שנתיתהה תוהערכ 11 על הכנת תכנית העבודה בתעסוקה נתמכת,כמו כן

  
  המפעל המוגןשל ס "עוהתפקידי 

שאר ביחס לחלוקת משימותיה ה ובס בהגדרת העבוד"לעוע יסיהמנהל הוא האחראי ל

בשיתוף עם המחלקה זאת . )מנהל, רכז, מדריכים(מפעל המוגן חברי הצוות ב

  . לשירותים חברתיים ברשות המקומית

  

                                            
11
כאשר המנהל ,  אם קיימת פונקציה כזו בצוות-אחריות זו נמסרת לביצוע של רכז תוכנית תעסוקה מוגנת  

 .אחראי לבקרה ולניהול כולל
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  :מרכיבים הבאיםובעיקר ב, ס המפעל המוגן חשוב בכל התהליך" של עוומקומ

 / שפחה עם המקשר��; ה של מועמדים ליציאה לשוק החופשיכשרההכנה ו, מיון�

  .להלן פירוט. תמועמדים פוטנציאלים וחדשים לתכניאיתור וגיוס ��� ;אפוטרופוסה

  
ן. 1 ו   : של מועמדים ליציאה לשוק החופשיהכנה והכשרה, מי

קבלת משוב מצוות התעסוקה המוגנת  בכל , ביצוע תצפית על המשתקם בעבודה •

  .תנהגותייםהנוגע לתפקודו של המשתקם בעבודה לפי קריטריונים מקצועיים וה

מצב , מצב רפואי: ריכוז הנתונים האישיים של המשתקם/ מילוי כלי הערכה  •

 .מאפיינים אישיים ספציפיים, רקע כללי, משפחתי

שיקוף מטרת התכנית ובירור , בשיתוף המדריך, ראיון אישי עם המשתקם •

העצמית מבחינה אישית ותעסוקתית בדגש על ההבדל בין  רצונותיו ותפיסתו

 .בשוק החופשי / פעל המוגן לעומת תעסוקה בקהילהעבודה במ

- כולל  מועמדהמסלול המתאים להמשך על  במסגרת צוות התכנית החלטהגיבוש  •

 .  בהתאם ליכולותיו ורצונו של המשתקם- בינוני או ארוך, הכשרה לטווח קצר

 וככל שניתן גם  צוות התעסוקה המוגנתה שלהנחיי תוך הכשרההובלת תהליך  •

בהתאם לתכנית האישית של ,  לשיפור מיומנויותהאפוטרופוס/  משפחהשל ה

  .המשתקם

 לתעסוקה בשוק החופשי בדגש על  על תכנים רלוונטייםהקבוצעבודה ב •

 'נהגות מול סמכות וכוהת, עמידה בזמנים, יחסי אנוש, חיזוק, העצמה, סימולציות

 ).לעיל, 21  עמוד-' ב בפרק הרא(

  
  :וסהאפוטרופ/ המשפחה עבודה עם . 2

 התעסוקה הנתמכת תוכניתעל )  שלואפוטרופוסאו ל(המשתקם הסבר למשפחת  •

מו להדגיש את מקו, בהקשר זה, חשוב. עקרונותיה ודרכי פעולתה, בשוק החופשי

,  המפעל המוגן כעוגן עבור משתקם המשתתף בתוכנית תעסוקה נתמכתשל

ם יחסי משמעות קיו, מופחת-לעדכן במידע לגבי תקנות שכר מינימום מותאם

תנאי  ,)תלֹוָּבְגיכולות וִמ ( המשתקםבשתף בראיה כוללת של מצוכן ל, מעביד-עובד

" פרדת הסמכויותה" להדגיש את יש. ק ביניהםׁשְמ והִמופשיחשוק העבודה ה

הפועל מול נתמכת הוא הגורם היחיד התעסוקה המדריך .  בקשר עם המעסיק

או כל גורם אחר לצורך (פוס אפוטרואו / ואין קשר ישיר בין  המשפחה. המעסיק

 .ובין המעסיק) העניין
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יכולות והצרכים של המשתקם תוך , איסוף מידע לגבי ההיסטוריה התעסוקתית •

בהם יש צורך תחומי הקידום האפוטרופוס על / קבלת חוות הדעת של המשפחה 

 . נתמכת לקראת היציאה לתעסוקה להתמקד

לקראת שלב אשר נדרשת , האפוטרופוס/ המשפחה של  ההסכמהקבלת טיפול ב •

 .שפחה לגבי המעסיק המיועד למשתקם יש לקבל את אישור המ.ההשמה בפועל

מתן , הנושאהצגת לאפוטרופוסים / הורים קבוצתי של מפגש קיום :  נוספתאופציה •

  . וטיפול בחששותמידע

  
  :תאיתור וגיוס מועמדים פוטנציאלים וחדשים לתכני. 3

: כגון,  עובדים במפעל המוגןאינםים לתכנית שיוס של מועמדים נוספהשתתפות בג

כניסה ת ותכנימשתתפים ב, פר לחינוך מיוחדסתי בוגרי ב, בביתאנשים השוהים 

 .  לחינוך מיוחדס"לעולם העבודה למסיימי בי

  

  מדריך תעסוקה נתמכתמדריך תעסוקה נתמכת

ליווי של המשתקם השמה ול איש הביצוע המרכזי ינֹומדריך תעסוקה נתמכת ִה

   .תכניתה באחריות הכוללת על ,כאמור, אשר נושא, וף למנהל המדריך כפ.פקידבת

מתחיל במפעל המוגן וממשיך ,  שהבהרנו לעילכפי, תהליך העבודה בתעסוקה נתמכת

מנקודה זו עיקר העבודה של מדריך התעסוקה . במקומות העבודה בשוק החופשי

 במקומות העבודה בהם משתלבים - הנתמכת מתבצעת מחוץ למפעל המוגן 

של מנהל רצף שירותי מלא ן מּוֵאנדרש . קמים ובמציאת מקומות עבודה חדשיםהמשת

פעילות . תעסוקה במדריך ובפעולתו מחוץ למפעל המוגן במהלך יום העבודהה

 מנהל רצף שירותי  עם על תכנית עבודה מסודרת שתיבנה בתיאוםמתבססת המדריך 

  . דים של התכניתלעקוב אחרי השגת המטרות והיעכך ניתן  .ובאישור ותעסוקה

  
    בתוכנית תעסוקה נתמכתי המדריךתפקידתיאור 

התמדה וקידום של משתקמים מעקב אחר , ליווי, השמה, מדריך אחראי על הכנהה

   -תפקידיו כוללים . לק מרצף השירותים של המפעל המוגןכח, בתעסוקה נתמכת

 ;שוק החופשיתפקידים בשל אנשים עם פיגור שכלי בעבודה בשיבוץ  .1

 ;וי ומעקב אחר ההשתלבות בעבודהליו .2

ת ביקורים קבועים באמצעו, שמירה על קשר קבוע עם המשתקם ועם המעסיק .3

  ;במקומות העבודה
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  ;ים להשמהדחיפוש של מקומות תעסוקה חדשים עבור מועמ .4

 הורים : הסובבים את האדם עם פיגור שכלישמירה על קשר קבוע עם הגורמים .5

המחלקה כן צוות ביתי ו-דיור חוץמסגרת איש קשר של , אפוטרופוסיםאו /ו

 .  השיקום של המפעל המוגןרכזאו / וס"באמצעות עו -לשירותים חברתיים 

  
  :  ממדריך תעסוקה נתמכת הםנדרשיםהכישורים ה

  
  שנות לימוד12 •

 אישית טובה-תקשורת בין •

 רגישות לצרכי הזולת בכלל  •

 ולצרכי אנשים עם מוגבלות בפרט •

  ויוזמהדינמיות

 לשיווק ומכירהטציה אוריינ •

 הופעה נאותה •

 פ "יכולת ביטוי ראויה בכתב ובע •

  יתרון-ניסיון בתחום  •

  

   התעסוקה הנתמכת התעסוקה הנתמכתמדריךמדריךתחומי הפעילות של תחומי הפעילות של 

  :ליבת הפעילות של מדריך התעסוקה כוללת את המרכיבים הבאים

  גיוס מקומות עבודה וקשר עם המעסיק

י מעסיקים ועסקים ברשות המקומית •  בתי עסק, נפיםעזיהוי של : מיפו

  .העשויים להתאים לקליטת משתקמים, זריםְגִמו

עיון ,  למקומות עבודה פוטנציאלייםותפני :איתור מעסיקים פוטנציאלים •

פנייה ,  פגישות עם בעלי תפקידיםה שלקביעיזום ו,  בעיתונים"דרושים"מודעות ב

 .בפקסאו /ול "דואב, בדוארהסברה משלוח חומר , ה מדלת לדלתישיר

, תפקידו של המדריך, האוכלוסייהמתן מידע על :  התכנית בפני מעסיקהצגת •

תקנות שכר מינימום ,  משילוב של אדם עם פיגור שכלי בתעסוקההערך המוסף

 . מופחת ומערכת התמיכה המקצועית של המפעל המוגן-מותאם

התאמה בין צרכי : ה המבוקשתָרְׂשבדיקת צרכי המעסיק והגדרת הִמ •

 . כישוריהם ויכולותיהם, המשתקמים המועמדיםלבין צרכי המעסיק 

ם  מיישות המעסיק ליכולות משתקגישור בין דר (: מול המעסיקתיאום ציפיות •

 על עצם הסכמה עקרונית של המעסיקקבלת  ,)ספציפי בפרטבכלל או משתקם 

 .  ותנאי עבודה המוצעשכר, ספציפיהתפקיד ההעסקה וכן על פרטי ה

 מועמד יָּמֵצא עד שִי,הצורךלפי , וקת הקשרתחז :שמירת הקשר עם המעסיק •

 ) .אם אין כרגע(מתאים 
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  לפני ההשמה

מדריך על .  מספר ימים מלאים, בדרך כלל,תקופת ההשמה הראשונית דורשת

פר ימים רצופים מלאים לנהל את זמנו כך שיוכל להקדיש מסהתעסוקה הנתמכת 

עם לתאם זאת לתכנן ו וכן אדם בעבודהוצלחת ל השמה מה שללצורך השלמ

  .מנהל רצף שירותי תעסוקה

  
  :מדריך התעסוקה צריך להשלים את הדברים הבאים, סמוך למועד ההשמה

  -בכוחות עצמו  (לעבודהשל המשתקם  צורת הגעה : כגון,פתרון בעיות טכניות •

  .'ארוחות וכו ,)למקוםמאורגנות עות הסבאמצעות ; באמצעות בתחבורה ציבורית

 .המעסיק הישיראם אין זה , ומי במקום העבודהאיתור איש קשר יומי •

  
  )מהיום הראשון ועד התייצבות המשתקם בעבודה(השמה 

המדריך מלווה את המשתקם אל מקום : ביקור היכרות במקום עבודה •

ם עם סביבת העבודה והצוות אדהתרשמות כללית של ההעבודה המיועד לצורך 

 .במקום

ן • ו . הדדיותציפיות תיאום תפקיד וה יאורתתוך , בשיתוף המעסיקמתבצע : ראי

 . כךהמשתקם בנוי לחשוב לנסות ולהעריך מראש אם 

 .רכישת בטחון וניסיון, ביצוע מטלה בשלמותה בנוכחות וסיוע המדריך: התנסות •

י • ו ו  . התקדמות המשתקםיפל ע, יפה של המדריך בתקופה ראשוניתנוכחות רצ :לי

 ."אתה לא לבד ""אנחנו איתך": המעסיקאצל ן מּויצירת תחושת ֵא

ן • מתן מענה מיידי לצרכים האישיים והמקצועיים של המשתקם : מענה זמי

 .בתקופת ההסתגלות הראשונית

עם המשתקם על מיומנויות שונות " אחד על אחד"עבודה : הדרכה פרטנית •

 ).קצב, איכות, מוטוריקה (הנדרשות במסגרת התפקיד

 / מעסיק, איש קשר ישיר: קיום קשר עם דמויות שונות בעבודה: ניהול תקשורת •

 .עובדים, מנהל עבודה

כפי שנקבעו , תנאי ההעסקה של המשתקםבדיקה שאכן מתקיימים  :מעקב •

 .'תנאים סוציאליים וכו, הפסקות, שכר, שעות, תנאי העבודה: מבעוד מועד

יצירת קשר שוטף עם מקום העבודה על מנת ללמוד על תפקודו של  •

 .ניתוח מצבים והעלאת פתרונות יצירתיים, זמינות לטיפול בבעיות: המשתקם

 .בין דרישות המעסיק ליכולות המשתקםלאיזון , "תוך כדי תנועה" ,סיוע :גישור •
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  ת "תמלמשרד הסיוע בהגשת הבקשה להכרה ביכולת עבודה מופחתת 

,  הזכות להגשת הבקשה הינה של המשתקם בלבד,ת"התממשרד  נהלי יפל ע

ת וחתימתה על ידי "תממשרד הכי הגשת בקשה ליש להדגיש . באישור האפוטרופוס

   .דורש ייפוי כוח, אדם שאינו המשתקם

ת לצורך הגשת בקשה "לרכז התעסוקה הנתמכת תפקיד חיוני בקשר עם משרד התמ

  -כולל , להכרה ביכולת עבודה מופחתת של המשתקם

ל / בקשה להחלטה על שכר מינימום מותאם לעובד טופס  סיוע במילוי • או גמו

לאחר תקופת , ת"הגשת הבקשה למשרד התמו וקה למועסק כמשתקםתעס

 . 12הסתגלות והתייצבות בעבודה

 .ת"התממשרד על פי בקשת , ח תעסוקתי על האדם"צירוף דו •

הכנת המעסיק והאחראי הישיר של המשתקם לקראת האבחון והשלכותיו  •

 .האפשריות

 .  נוכחות ביום האבחון •

תוך יידוע של המעסיק על , שתקםניתוח של תוצאות האבחון יחד עם המ •

ת על תוצאות "התממשרד המעסיק מקבל במקביל מכתב רשמי מ(התוצאות 

 . לאחר תוצאות האבחון, כולל בחינה של תרחישי המשך, )האבחון

התעדכנות מעת לעת בהוראות המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד  •

 . ת לעניין שילוב אנשים בתעסוקה בשוק החופשי"התמ

  
  מדה וקידוםהת

, יציבות בעבודה וקידום בהמשךבדגש על שימור האדם במקום העבודה פעולות ל

 -כולל 

 - כולל אירועים חריגים, רישום מסודר של התקדמות ובעיות,  התהליך13תיעוד •

  .)להלן, 53  בעמוד-  7  נספחהרא(

  . עבודה פעם בשבוע ועל פי הצורךמקום ההאדם בשל ביקור  •

 / עמדה / בדיקת אפשרות לשינוי תפקיד תוך ם המעסיקקיום מפגש תקופתי ע •

 . במידת הצורך, שכר / תנאים

                                            
12
נימום מותאם לעובד בקשה להחלטה עטופס   או גמול תעסוקה למועסק / ל שכר מי

  :ת" ראה בקישור הבא באתר משרד התמ- כמשתקם
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/B04E05A4-C6F8-4CDF-9FBC-
37CA92E7D84B/0/all4tfasim92009.pdf 

13
באופן עקבי ושיטתי יש לוודא שהמגעים והפגישות של מדריך ההשמה עם המעסיק והמשתקם מתועדים  

 .גיליון טיפול / טופס מעקב / ביומן מדריך
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ז תכנית תעסוקה נתמכתז תכנית תעסוקה נתמכתּכָָּכרַַר
14

  

הוא האחראי  - גם מגייס תעסוקה , לעיתים, המכונה, רכז תכנית תעסוקה נתמכת

  . התעסוקה הנתמכתתכנית על הישיר 

 פיתוח התכנית� ; ובקרה על עבודתםהמדריכיםהפעלת � -כוללת הרכז אחריות 

ניהול � ;)במקביל למדריכים (קומות עבודהגיוס מ� ;או כיוונים חדשים/לתחומים ו

  לפיקוח המחוזי והארציים תקופתייםדיווחהכנת � ;קשר עם גורמי חוץושימור 

  . )תעסוקההבתיאום עם מנהל רצף שירותי (

   - לתשומת הלב

 כאשר התכנית , לכן.יךתפקיד של המדרההרכז כלולים גם בהגדרת  חלק מתפקידי

 יש הצדקה וצורך מבחינה מקצועית , למספר מסוים של משתקמים ומדריכיםהמגיע

ן  .ז את הפעילותֵּכשל בעל תפקיד המַרלשילוב  חלוקת התפקידים והאחריות בי

כך שתחדד , המדריכים לבין הרכז תיעשה על ידי מנהל רצף התעסוקה

   .מוגןהמפעל הפי של בבירור את התפקיד של כל אחד במארג הספצי

  
   בתוכנית תעסוקה נתמכתי הרכזתיאור תפקיד

 .מדריך אחד או יותר -נתמכת התעסוקה ההפעלת צוות מדריכי  •

 . סטנדרטים בתחום תעסוקה נתמכתההנחיות וה, הנהליםִיּׂשּום של  •

גיוס מקומות עבודה להשמה בתעסוקה נתמכת בשוק החופשי למשתקמים בעלי  •

 .אימותכישורים ויכולות מת

הפעלת תוכניות להכשרה ולקידום תעסוקתי של משתקמים להשתלבותם  •

 .בתעסוקה נתמכת

 .עיסוק לשלבים מותאמים למשתקמיםניתוח כיצד לערוך הדרכת צוות העובדים  •

 .)ש"מע(מפעל המוגן בהשתתפות בישיבות צוות קבועות  •

עם גורמים התעסוקה הנתמכת תוכנית קשרים הנדרשים במסגרת תחזוקת  •

ם ועם מחלקה לשירותים חברתייב ;קומיתרשות המב: כגון, קהילה ומחוצה להב

  .אפוטרופוסים של המשתקמיםה

 .הפיקוח הארצי והמחוזי, ידי המנהל הממונה עליו-ביצוע הנחיות הניתנות על •

 . על פעילות התכנית, דיווח למנהל הממונה עליו •

                                            
14
איוש תפקיד זה תלוי במספרם של המשתקמים המשולבים בתוכנית ובמספרם של : לתשומת הלב 

מודל התעריף של תעסוקה נתמכת של האגף לטיפול באדם דרישות על מספרים אלה צריכים לענות . ריכיםהמד
 .עם פיגור שכלי
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דם עם פיגור השתתפות בתוכניות הכשרה ובהשתלמויות בתחום הטיפול בא •

 .בתיאום ובאישור המנהל הממונה, שכלי

 התעסוקה תכניתבמסגרת הערכה שנתית של נית עבודה שנתית ו תכה שלהכנ •

  ).להלן, 56  בעמוד- 9 ונספח ,54  בעמוד- 8ראה נספח (הנתמכת 

  
  :  ממדריך תעסוקה נתמכת הםנדרשיםהכישורים ה

  
 השכלה על תיכונית •

 אישית טובה-תקשורת בין •

  ויכולת הנעת צוותיוזמה, יותדינמ •

 אוריינטציה שיווקית •

 ניסיון בניהול צוות •

 פ"יכולת ביטוי ראויה בכתב ובע •

 יכולת מוכחת לניהול משא ומתן •

  לעבוד בסביבה משתנהתיכול •

  יתרון-ניסיון בתחום  •

  
   הרכז והמדריךים שלתנאים הכרחיים לביצוע תפקיד

מחייב נסיעות בתפקיד סוקה נתמכת בתוכניות תעמדריך ה/ אופי התפקיד של הרכז 

או / והרשות המקומיתעל . טלפון מרובות במהלך שעות עבודה בשטחברכב ובשיחות 

 תוך כיסוי הוצאות עבודתםביצוע בטיח תנאים נאותים ללההמפעל המוגן המעסיק 

  . הנסיעה ברכב ועלויות התקשורת הסלולרית

  

  הערכת שנתית של התכניתהערכת שנתית של התכנית

  זאת. ביצוע מול תכנוןתהבודק נתית של התכניתמנהל הרצף יבצע הערכה ש

ראה ( תכנון מול ביצוע: תעסוקה נתמכתהערכה שנתית של טופס באמצעות 

   ).להלן, 56  בעמוד- 9נספח 

 באמצעות דיווחי הפיקוח המחוזי ועל בסיס,  לטיפול בקהילה מטה השירות,בנוסף

  . ארצית של התכנית-ערכה כלליבצע ה, טפסי ההערכה השנתית

 לגובה השכר של ) המצורפת בנספחהלפי הדוגמ(, יש להתייחס בהערכה

שהן  ,מטרות התכניתהשגת ההערכה נועדה לבדוק את . המשתקמים בשוק החופשי

הגברת יכולת ההשתכרות תוך  ובקהילה חופשיהשתלבות בשוק העבודה הכאמור 

 .  העמידה ביעדים שנקבעו בכל מפעל מוגןכן את  ושל האדם
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  םםנספחינספחי

   :7 נספח מספר

   יומן מדריך תעסוקה נתמכתיומן מדריך תעסוקה נתמכת

  ______________:שם המדריך _____________:שם המפעל המוגן

   / שיחה  תאריך
  פגישה עם 

  סיכומים / הערות  פגישה ה/ תקציר השיחה
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   :8 נספח מספר

   ת תעסוקה נתמכתת תעסוקה נתמכתתוכנית עבודה שנתית במסגרתוכנית עבודה שנתית במסגר

 _________________:פעל המוגןשם המ

  תיאור ופירוט  הנושא
נתמכת והיקפי התעסוקה ה צוות הרכב
  משרה

  
  

  

   משתקמים במפעל המוגןפרמס
  

  

  עובדים כיום בתעסוקה נתמכת פר המס
   

  

  מועמדים לתעסוקה נתמכת פר מס
   תיאור קצר בעמוד נפרדהוסף 

  דעל כל מועמ)  משפטים5 עד 3(

  

, תכנון פריסת ההשמות של המשתקמים
   - על פני שנת עבודה, לאורך השנה

  ראה טבלה נפרדת בעמוד הבא

  

  : תכנון אחוזי הצלחה בהשמות
ין  ת , סך ניסיונות השמהצי הפֵח

התוצאה , נשירות צפויות) מינוס(
  השמות יציבות= 

  

 שמיםותכנון שיפור בגובה השכר של המ
ר במפעל לעומת השכ, בתעסוקה נתמכת

  )אחוזיםציין (המוגן 

  

  םימעסיקים פוטנציאלי
  
  

  

  שותפים לתכנית בקהילה
  
  

  

יישום לקחים ומסקנות מהתכנית בשנה 
  קודמת בשנת העבודה המתוכננת

  
  

  

הכשרה מקצועית לצוות תעסוקה נתמכת 
כולל יציאה לקורסים או (בשנה זו 

  השתלמויות מתוכננות

  

  הערות
  
  

  

  
    ____________________________________: הטופסשם ותפקיד של ממלא

  _______________:תאריך
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  תכנון מפורט של פריסת השמות במהלך שנת העבודה
  _________________:פעל המוגןמבמסגרת ה

ין את שם המפעל והבעלות   צי

  

  סוג הפעילות

  תפוקות  תשומות

  

  שנת 

איתור   _____
  ומיון

איתור   הכשרה
מקומות 
  התעסוק

הכנה 
לקראת 
  יציאה 

ניסיונות 
  השמה

השמה 
  יציבה

השמות 
יציבות 
  מצטברות

                ינואר

                פברואר

                מרץ

                אפריל

                מאי

                יוני

                יולי

                אוגוסט

                ספטמבר

                אוקטובר

                נובמבר

                דצמבר
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   :9 נספח מספר

   תכנון מול ביצועתכנון מול ביצוע: : ה שנתית של תעסוקה נתמכתה שנתית של תעסוקה נתמכתהערכהערכ

  _________________:פעל המוגןמבמסגרת ה
ין את שם המפעל והבעלות   צי

  

  :שנתיים-דוגמה להצגת נתונים כלל

    השנתית על פי תכנית העבודה-שיפור בגובה שכר המשתקמים  

  הערות  ביצוע  תכנון

במפעל  ממוצע חודשיגובה שכר 
ש "מעם מתוך ההמוגן של מועמדי

  ₪ 200: נתמכת לתעסוקה

ממוצע של חודשי גובה שכר 
מושמים בתעסוקה נתמכת ה

  ₪ 1,000 :לאחר שנה

באחוזים של שכר שנתי שיפור 
  400%  תוספת של :המשתקמים

  משתקםכל לפי  -ניתן להציג ביצוע מול תכנון בתחום שיפור השכר גם ברמה פרטנית : הערה

  

  שנת 
_____  

  הערות   מספר נשירות  מספר השמות בפועלתכנון מספר מושמים  

נואר           י

          פברואר

          מרץ

ל           אפרי

          מאי

ני           יו

לי ו           י

גוסט           או

          ספטמבר

          אוקטובר

          נובמבר

          דצמבר


