


 

 

 

 

 

 

 

 

 ?מי אנחנו
 תעסוקה שווה הינה תכנית השייכת למשרד

 העבודה והרווחה המיועדת לאנשים שזכאים  

 (.נכות כללית)ומעלה מביטוח לאומי  20%ל

 .בכל המגזרים, אנחנו נותנים שירות בכל הארץ
 

 



  תעסוקה שווה הינה תכנית ממשלתית

המאגדת את השירותים בתחום תעסוקת  

הן עבור מחפש  , אנשים עם מוגבלות

תחת קורת גג  , העבודה והן עבור המעסיק

 .אחת
 

 תחום פרט  
תחום 

 מעסיקים 



הכוון תעסוקתי 

השתלבות בעבודה 

פיתוח זהות תעסוקתית 

 והנגשותהתאמות 

מיצוי זכויות 

 

 ? מה אנחנו מציעים



 ?  ואיך זה בא לידי ביטוי

התייחסות לתפקוד בעבודה ובחיים. 

  דגש על פיתוח קריירה ומעורבות האדם

 .בתהליך

אין הכרח בהפניה ממשרד ממשלתי. 

שירות ללא עלות. 

 



  ?איך אנחנו עושים את זה
עובדים  , באמצעות ליווי פרטני אנחנו עושים חשיבה משותפת

 .על החסמים ובונים תכנית עבודה ולאט לאט יוצאים לדרכינו

סדנאות 

הכשרה 

פגישות ייעוץ אישיות 

חיפוש עבודה אקטיבי 

קבוצת שווים תומכת 

ראיונות עבודה 

  אבחון תעסוקתי 

הנגשות   

 



 המשך ?איך אנחנו עושים את זה

 ?במה אני טוב+

 ?מה עלי לשפר+

 איזה ניסיון צברתי לאורך השנים+

 הערכים שלי+

 ?ממה אני נהנה+

 גורמי התמיכה שלי+

 מה הזכויות שלי +

 צרכי הנגישות שלי+

 הדרך שבה אני מנהל את המגבלה שלי+

 אילו הזדמנויות פתוחות בפני+

 



ביחד עם רכז הפרט המשתתף עובר תהליך  

 של חשיבת מסלול מחדש

 מה למדתי על עצמי↖

 מה למדתי על עולם העבודה↖

 איזה מיומנויות יש לי↖

 איזה מיומנויות עלי לרכוש↖

 הזדמנויות חדשות↖

 איזה עוד תחומים בחיי כדאי לקדם↖

 





 הכשרות מקצועיות
 (:תכנית השוברים)הכשרות מקצועיות  

 חודשים 12אורך הקורסים עד 

 מכללות שבפיקוח משרד העבודה/ נלמדים בבתי ספר 

 (₪ 7,200)=₪  9,000עד לתקרה של , מעלות הקורס 80%מימון של 

 (:  י תעסוקה שווה"ע)הכשרות ממוקדות מעסיק  

 ביצועי –בנייה של מבחן מיון ייעודי 

ליווי בראיונות קבלה ומיונים אצל המעסיק 

הכשרה לתפקיד 

 תהליך הקליטה והנגשתליווי 



 :שלנו ההנגשות

oתמלול ותרגום לשפת סימנים 

oליווי פיזי ללקויי ראייה 

oשיעורי עזר 

oהחזרי נסיעות 



 תחום מעסיקים

העסקת עובדים עם מוגבלות נוגעת למספר גופי ממשלה  :

משרד , משרד הבריאות, משרד האוצר, ביטוח הלאומי

מנהל המוגבלויות והמשרד לשוויון   -העבודה והרווחה

תספק לך את כל המידע לקידום  " תעסוקה שווה. "חברתי

 .תעסוקת אנשים עם מוגבלות ולמיצוי זכויותיך

הגוף המרכזי שנותן ליווי וייעוץ למעסיק  . 



 צוות תחום מעסיקים
 לפתיחת דלתות לעובדים בעלי  תחום המעסיקים דואגים צוות

 .  מוגבלויות בשוק החופשי

 סימולציות לראיון עבודה  להעביר מסייעים לצוות פרט

 .  מקצועיות

 

 בעוד שצוות  מעסיקים משקף את העיניים של המעסיקים צוות

 .  שעובר תהליךהמשתתף הפרט משקף לנו את העיניים של 



 ?למי זה מתאים

 כללית מוכרת בביטוח לאומינכות  20%לפחות 

 (ש"ש 21שלא עובדים יותר מ)משרה  50%עובד או עובד עד לא 

ל"לא נכה צה 

לא נפגע תאונת עבודה 

לא מקבל ליווי תעסוקתי אחר 

ל.לא נמצא בתכנית שיקום של ב. 

 



 

 :לפרטים והרשמה

 *3968בטלפון 

 ללקויי שמיעה ניתן לשלוח

  053-7522688 -  SMS 

 

www.taasukashava.org.il 

info@workitout.co.il 


