
 ריכזנו עבורך את מגוון הזכויות והשירותים הניתנים על-ידי משרדי הממשלה 
בכדי לאפשר לך להשתלב בעולם העבודה:

מפת זכויות ושירותים בעולם העבודה

מי זכאי?
כל מי שהוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי החל 

מ-20% נכות.

השירותים הניתנים:
■ מרכזי הכוון תעסוקתי/ רמפה: שירותי הכוונה, ייעוץ, 

הכנה לעולם העבודה, הכשרה ושילוב בעבודה בשוק 
החופשי.

■ סיפתח: ליווי סטודנטים לתעסוקה.

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה

מי זכאי?
כל מי שהוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי החל 

מ-20% נכות )נפגעי עבודה החל מ 10%(.

השירותים הניתנים:
■ ייעוץ ואבחון תעסוקתי.

■ תכניות טרום הכשרה: השלמת השכלה, מכינה, 
חיזוק מיומנויות תעסוקתיות, ואסטרטגיות למידה. 

■ הכשרה מקצועית.
■ השכלה גבוהה.

■ סיוע בהשתלבות בעבודה: סדנאות הכנה לעבודה, 
חברות השמה, ליווי אישי.

המוסד לביטוח לאומי

שירותים נוספים ניתנים בהתאם לחלוקה הבאה:

מי זכאי?
אנשים שהוכרו על-ידי הביטוח 
הלאומי עם יותר מ-40% נכות.

השירותים הניתנים:
■ הכשרה ויעוץ: 

רכישת מקצוע בבתי הספר, הכנה 
למעבר מביה"ס לעולם העבודה. 

ליווי סטודנטים.
מרכזי אבחון ושיקום - אבחונים 

תעסוקתיים והכשרות מקצועיות.
■ השתלבות בעבודה: מוקדי 

תעסוקה במחלקות לשירותים 
חברתיים.

 תנופה - מיצוי זכויות והשמה 
בעבודה.

 מרכזי הזדמנויות- מרכזים 
אזוריים להכנה וסיוע בהשמה.

■ עבודה בשוק החופשי: תעסוקה 
נתמכת

■ שירותים אחרים: מפעלים מוגנים, 
מע"שים

משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

מי זכאי?
אנשים הזכאים לסל שיקום נכי נפש 

בקהילה.
השירותים הניתנים:

■ עבודה בשוק החופשי: תעסוקה 
נתמכת, יזמות עסקית, צרכנים 

נותני  שירות.
■ בין מוגנת לשוק החופשי: מיזמים 

תעסוקתיים, תעסוקה מעברית.
■ שירותים אחרים: מפעלים מוגנים, 

מועדונים תעסוקתיים

מי זכאי?
אנשים המוכרים לשיקום על ידי 

משרד הביטחון.
השירותים הניתנים:

■ מרכזי אבחון ושיקום, אבחונים 
תעסוקתיים והכשרות מקצועיות.

■ לימודים והכשרה מקצועית
■ חברות השמה 

■ עבודה בשוק החופשי: תעסוקה 
נתמכת, שיקום עצמאי, פתיחת 

עסק קטן.
■ שירותים אחרים: מפעלים מוגנים, 

מועדונים תעסוקתיים.

משרד הביטחון משרד הבריאות
אגף שיקום



■ איסור הפליה
אין להפלות אדם עם מוגבלות הכשיר לביצוע התפקיד, בשל מוגבלותו - בקבלה לעבודה, במבדקי קבלה לעבודה, בתנאי 

העבודה, בקידום, בהכשרה מקצועית או בפרישה. 
אם אתה חש כי הופלית בשל מוגבלותך, פנה אל נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

■ זכאות להתאמות 
 עובד עם מוגבלות הזקוק להתאמות נגישות על מנת  לבצע את תפקידו זכאי לקבלן ממעסיקו, פרטים נוספים באתר 

נציבות שוויון.

 www.hatamot.org :יד לתעסוקה שווה" - מרכז השאלת ציוד והתאמות" 

■ קצבאות נכות
ניתן לצאת לעבודה ולהמשיך לקבל קצבה. השכר שיתקבל בתוספת קצבת הנכות תמיד יהיה גבוה יותר מהקצבה בלבד.

 www.btl.gov.il :מחשבון שכר וקצבה בביטוח הלאומי תמצאו באתר המוסד לביטוח לאומי

■ בדיקת זכאות למענק עבודה )מס הכנסה שלילי(
   www.taxes.gov.il :אתר רשות המסים

טלפון:  4954* /  1-222-4954 / 02-5656400

■ ייצוג הולם לאנשים עם מגבלות 
מעסיק במגזר הפרטי מעל 100 עובדים יפעל לקידום הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בהיקף של לפחות 3%.

מעסיק ציבורי  מעל 100 עובדים יפעל לקידום הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בהיקף של לפחות 5%. 

■ העדפה מתקנת 
בכדי ליישם את חובת הייצוג ההולם ניתנת העדפה מתקנת למועמד עם מוגבלות הכשיר לביצוע התפקיד, שכישוריו 
דומים לכישורי יתר המועמדים. על מנת להיות זכאי לכך יש ליידע את המעסיק על מוגבלותך ובגוף ציבורי יש להגיש 

אישור מתאים.

■ חיפוש עבודה
https://ejobs.gov.il/gius :אתר המכרזים של המדינה 

 דף הפייסבוק "סיכוי שווה"
www.avodanegisha.org.il :"אתר "עבודה נגישה 

 חברות השמה

כלים, מידע וזכויות בסיסיות לאנשים עם מוגבלות

השתלבות בעולם העבודה

אם נתקלת בחסם ביציאה לתעסוקה, אם לדעתך הופלית לרעה, 
אם פגעו בזכויותיך או לבירור זכויותיך 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כאן בשבילך!
pniotnez@justice.gov.il  :טלפון: 02-5088001   |  דוא"ל


