חינוך טכנולוגי מקצועי
לצעירים עם מוגבלות

מסלולי המשך עם סיום הלימודים – להשתלבות מוצלחת בעולם העבודה
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השתלבות כעובד בעתיד מצריכה הכרות עם זכויות ועם גורמי מקצוע בהתאם לאחוזי הנכות כפי שנקבעה.
במסמך זה מפורטים פעולות וגורמים בהם ניתן להסתייע עם סיום הלימודים ולקראת השתלבות בעבודה.
המסמך נכתב בהלימה למדיניות המשרדים הממשלתיים

עד  19%נכות כללית מטעם הביטוח הלאומי
קבלת ייעוץ וליווי להשמה באחד מהמרכזים  /תכניות הבאים:
מרכזי הזדמנות ,מרכזי צעירים ,יתד ,מרכזי ריאן למגזר הערבי ,מרכזי מפתח למגזר החרדי ,ברשויות כפריות

 20-39%נכות כללית מטעם הביטוח הלאומי
ו/או

בחינת זכאות לתכנית שיקום מקצועי ממוקדת לימודים /השמה בביטוח הלאומי
קבלת ייעוץ וליווי להשמה באחד מהמרכזים  /תכניות הבאים:
תעסוקה שווה ,מרכזי הזדמנות  ,יתד ,מרכזי ריאן למגזר הערבי ,מעברים ברשויות כפריות.

 40-100%נכות כללית מטעם הביטוח הלאומי
נכות פיזית
פנייה למחלקה לשירותים חברתיים בעיר המגורים וקבלת הכרה במנהל מוגבלויות לצורך בניית תכנית שיקום תעסוקתית
והפנייה לפי צורך לעבודה נתמכת ,לאיתור מחלקה.
נכות כללית

ו/או

בחינת זכאות לתכנית שיקום מקצועי ממוקדת לימודים /השמה בביטוח הלאומי
קבלת ייעוץ וליווי להשמה בתכנית תעסוקה שווה
נכות נפשית
פנייה להכרה בוועדת סל שיקום של משרד הבריאות על מנת לקבל את שירותי התעסוקה של סל שיקום הכוללים עבודה מוגנת,
נתמכת ויזמות עסקית

מסלולי המשך להשתלבות מוצלחת בעולם העבודה  -הסברים והנחיות
מהו סוג הליווי אותו אוכל לקבל? במה יועיל לי?
הליווי אותו תקבל ממוקד בכניסתך לעולם העבודה ויעניק לך ליווי על ידי איש מקצוע למציאת משרה מתאימה,
רכישת מיומנויות חשובות להצלחה בעולם העבודה ,סיוע אקטיבי במציאת עבודה ועוד .סוג התכנית והמענה הספציפי
אותו תוכל לקבל תלוי בגובה אחוזי הנכות המוגדרים לך .במידע שלעיל המופיע מעלה תוכל לנתב את עשייתך בהתאם
להיצע הקיים על פי גובה אחוזי הנכות שהוגדרו לך ולהכיר את המענים השונים אליהם יש באפשרותך לפנות.

עד היום לא הוכרו לי אחוזי נכות ואני מעוניין לבחון הכרה באחוזי נכות ,כיצד מתחילים?
באם אתה מעל גיל  ,18אתה יכול להגיש בקשת תביעה לקצבת נכות כללית בו תבחן זכאותך לכך בהתאם לאחוזי נכות
שיקבעו עבורך בוועדה הרפואית אליה תוזמן .לצורך הגשת התביעה יש למלא טופס תביעה ולצרף מסמכים רפואיים
כמפורט על ידי הביטוח הלאומי באופן הגשת תביעה.
ניתן להגיש את התביעה בצורה מקוונת באתר של ביטוח לאומי.
לייעוץ והכנה ללא תשלום לוועדות הרפואיות ניתן לפנות לקבלת שירות במרכזי "יד מכוונת" בטלפון .*2496

במקרה של נכות נפשית ,כיצד אני מממש את זכויותיי בתחום תעסוקה מסל שיקום?
אדם המתמודד עם מגבלה נפשית (בשיעור של  40%נכות מביטוח לאומי או הכרה אחרת שאינה על ידי ביטוח לאומי)
יכול להיעזר במערך השיקום בקהילה לצורך קידום תהליך שיקומי אישי ולפנות בבקשה לקבלת סל שיקום .הפנייה
לקבלת סל שיקום תעשה על ידי פנייה לוועדת שיקום איזורית באמצעות גורם מפנה כגון עו"ס מקופת חולים ,מטפל
אישי וכד' .הועדה תקבע באילו תחומים תוכל לקבל סיוע ,אחד התחומים בסל הוא תחום התעסוקה .ניתן גם לפנות
באופן עצמאי .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר להסברי משרד הבריאות או להתקשר לקול הבריאות בטלפון – .*5400

לאן אני יכול לפנות במידה וארצה לדעת על זכויותיי בעולם התעסוקה?
מידע נוסף ניתן למצוא באתר "כל זכות" על זכויותיך ובפרט על תעסוקת אנשים מוגבלויות .בנוסף כדאי להכיר את אתר
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות המספקים מדריכים ומידע אודות זכויות אנשים עם מוגבלות בתעסוקה ובכלל.
ניתן ליצור עמם קשר גם בטלפון – *6763

