
 
 

 
 
 
 
 
 

 2020 מרץ

 תעסוקה והספקטרום האוטיסטי

. מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והשירותים בעולם העבודהמפת הזכויות ב ושיתפנבשבוע שעבר 

ממוקד לאוטיזם, מצאנו לנכון להרחיב מעט יותר על השתלבותם של אנשים בספקטרום  ואינוכיוון שהמסמך כללי 

 , תוך הבנת מורכבות עולם העבודה והדגשת התכניות הייחודיות אשר מותאמות לאוטיזם.האוטיסטי בתעסוקה

משרות )צמצום מספר -מעבר לריבויקיים , כמו בעבר אין בטחון תעסוקתי - משתנהו דינאמישוק העבודה היום 

מקצועות ם וכד'(. המשרות המלאות ומעבר למשרות חלקיות מרובות(, אופי המשרות דורש גמישות )של זמן, מקו

מסורתיים נעלמים ומקצועות חדשים צצים. בתוך הדינאמיות הזו, קשה לחשוב על הכשרה מקצועית בהווה אשר תוכל 

 להבטיח תעסוקה הולמת בעתיד. קל וחומר כאשר אנו עוסקים באוכלוסייה של אנשים בספקטרום האוטיסטי.

רכיב מרכזי בזהותו של האדם הבוגר.  הומהוורניים מוד-הינה מרכיב מרכזי בחיים המערביים הפוסט התעסוקה

 , יש ליצורראשיתלכן,  ואפילו אצל אותו האדם בתקופות שונות רבים ושונים מאדם לאדםהתמריצים לצאת לעבוד 

 מחפשים מסגרת תעסוקתיתמספר הבחנות חשובות כאשר 

 מה הם גורמי המוטיבציה לעבודה? .1

 רים והמיומנויות להם נזקק האדם על מנת להשתלב בעבודה?מה הם הכישו .2

 מה הם סוגי המסגרות התעסוקתיות והשירותים המאפשרים רכישת כלים ומיומנויות אלו? .3

 מוטיבציה לעבודה

גם עבור אנשים ללא מוגבלות. ללא מוטיבציה היכולת להתמיד לאורך זמן במקום בתעסוקה  ותקשיים להשתלבקיימים 

עבודה היא קשה, ולכן המוטיבציה לעבודה הינה מרכיב חשוב ביכולת להשתלב בתעסוקה. מוטיבציה לעבודה יכולה 

שיפור באיכות החיים, וכלה בביטוי והגשמה לנוע מהרצון לעצמאות דרך השתכרות ושליטה בכסף, דרך הנאה ורווח ו

ציפיות הסביבה הקרובה  –עצמית. עבור צעירים בספקטרום האוטיסטי, פעמים רבות המוטיבציה לעבודה היא חיצונית 

או היעדר אפשרויות אחרות )כמו טיול בחו"ל או מסגרת לימודים(. לכן, תכניות הכשרה לתעסוקה המותאמות 

ב גם מרכיבים של בירור המוטיבציה לעבודה. גם אם בהתחלה גורמי המוטיבציה לא ברורים, לאוכלוסייה זו ינסו לשל

דרך התהליך לומד הפרט על עצמו ומזהה מה הם המניעים האישיים שלו להשתלבות בתעסוקה. לא חשוב אם בסופו 

, המוטיבציה היא הבסיס של דבר המניע הוא שמירה על סדר יום, מפגש עם אנשים, יוקרה ודימוי עצמי או רווח כספי

 ולכן אם אינה ברורה, עלינו להתחיל בתכנית אשר כוללת רכיב זה של בירור המוטיבציה בתוכה.

 רכישת כישורים ומיומנויות

תעסוקה שאינה הולמת ליכולותיהם שייכים בעיקר ביכולת להחסמים שמביאים בוגרים בספקטרום לחוסר תעסוקה או 

 חדש. הקשיים אינם נובעים מדרישות התפקיד, אלא בפן החברתי של התעסוקה.להתאים עצמם לדרישות התפקיד ה

לשפר את שיעור ההשתתפות בשוק התעסוקה והצלחה בלימודים אינה  בהכרח גם לימודים גבוהים אינם מצליחים

מסלול הכולל ש אז חשובלכן, חשוב כי אם בגורמי המוטיבציה לעבודה היעד הינו פרנסה, מנבאת הצלחה בקריירה. 

תחום הלימודים. לימודים מרכישת מיומנויות רכות ולא בהכרח רכישת מקצוע  יכללולימודים הוכו לימודים אקדמיים בת

מוכוונים למקצוע מסויים יהיו לרוב לימודים מקצועיים וקורסים מותאמים ומונגשים קיימים היום במגוון תחומים 

 ומסלולים.

כי גורמים התורמים  לשילוב תעסוקתי מוצלח כוללים רכישת מיומנויות בינאישיות רות המחקרית מראה הספ

לכן, מקומן (. כד'ה ברכוש וותקשורתיות ויכולת לניהול דפוסי התנהגות סטריאוטיפיים )אגרסיה, פגיעה עצמית, פגיע

ת הספקטרום, הינו חשוב מאוד, בתמיכה של תכניות הכנה לשוק העבודה הקיימות בשירותים המותאמים לאוכלוסיי

 בפן זה של כישורים ומיומנויות לעבודה, ללא קשר ישיר לתחום המקצועי אליו מכוונים.

https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/03/מפת-זכויות-ושירותים-בעולם-העבודה.pdf
https://www.gov.il/he/departments/moj_disability_rights
https://www.gov.il/he/departments/moj_disability_rights
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הינן אחד המשאבים היקרים ביותר המסייעים לעובדים להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה הדינאמי  מיומנויות רכות

של  תוהקוגניטיביום אלא למרכיבי האישיות והמיומנויות החברתיות ו אינן קשורות למקצוע מסוישל היום. מיומנויות אל

יכולת לעבודה בצוות, קבלת סמכות, חשיבה יצירתית, עצמאות, התמודדות עם שינויים, תכנון וארגון משימות,  –האדם 

 ועוד. , אסרטיביות, תושייהמודעות עצמית ליכולות, כושר שכנוע וניהול מו"מ, עמידה בלוחות זמנים

של התאמת מקצוע ובחירת מסלולי לימוד והכשרה, המבחנים כדוגמת שאלון  אבחונים תעסוקתייםשר מבצעים כא

הולנד ונגזרותיו, מתייחסים לכישורים ונטיות שאינם נוגעים למיומנויות רכות. עובדה זו מצביעה על הפער שאנו רואים 

בשדה המקצועי אליו נמצא כמתאים. לכן חשוב לסייג  יום בין יכולות גבוהות של האדם לבין ההשתלבות שלו בפועל-יום

בנויים על הכרות של האדם את עצמו, את סביבתו , אשר מסורתייםהתעסוקתיים הבחונים אהמגבלות ולהדגיש את 

להעריך את הסביבה ואת העצמי ביחס  ת הינו הקושיאוטיסטילצערנו, מרכיב מרכזי בשונות הואת מקומו ביחס אליה. 

קושי זה מועצם במיוחד בגילאי הבגרות הצעירה בה  (.מקשיים חברתייםו בתיאוריית המיינד שונותמ נובע)לסביבה 

ישנן ציפיות של הסביבה להיכרות של האדם את עצמו כאדם בוגר, בעוד הצעיר/ה בספקטרום רק יצאו ממסגרות חיים 

 ל עצמם ועל הסביבה.מותאמות וטרם ניסו "על חם" להתמודד עם העולם וללמוד מכך ע

 הכשרה לתעסוקה:

מגמה תכניות של משרד הרווחה ומשרד החינוך, כמו תכנית  –תכניות לתעסוקה ניתנות היום דרך מגוון מסגרות 

תכניות טרום שיקום )הכנה צוע וכוללת גם התנסויות תעסוקתיות. י"ד לתעודת מק-י"ג-המכשירה תלמידי תיכון ו לעתיד

לבעלי נכות כללית בשיעור  אגף השיקום במוסד לביטוח לאומיתחת  לעולם העבודה ו/או השלמת השכלה( ושיקום

החל מלימודים אקדמיים וכלה בתכניות הממוקדות  –שנו מגוון רחב של תכניות הכשרה חשוב לזכור כי י .ומעלה 20%

 להכשרה קצרת טווח למקצוע ותפקיד מסוים. 

משך הלימודים )מספר חודשים,  –יש להתאים לאדם לא רק את התחום המקצועי של ההכשרה אלא גם את אופיה 

מקצועית, האם התכנית כוללת גם התנסויות מעשיות וסיוע כמה ימים בשבוע, מספר שעות ביום(, גודל הקבוצה, רמה 

 בהשמה בסיומה ועוד.

 הסדרים תעסוקתיים:

זה המכונה שוק חופשי )או לעיתים שוק תחרותי( וזה של תעסוקה  –תעסוקתיים נפרדים  הסדריםלהבחין בין שני  ניתן

 :שיקומית )מפעל מוגן(

ארגוני חברה אזרחית )כמו עמותות(, מוסדות  –אין כוונה רק למגזר העסקי, אלא גם למגזר השלישי  –שוק חופשי 

ציבור וממשל ועוד. הכוונה ב"עבודה בשוק חופשי" מתייחסת למעשה לכל מסגרת תעסוקתית בה מתקיימים יחסי 

 בות בכוח להגן על זכויות העובד.מעביד. ברגע שהאדם מועסק ביחסי עובד מעביד, אזי חלים על המעביד כל החו-עובד

כיוון שהמעסיק מחוייב בחוק גם בתשלום שכר מינימום, בכדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות אשר תפוקתם נמוכה יותר 

את שכר המינימום המותאם  .מינימום מותאם שכרהסדר לתשלום  תקנותמזו של עובד אחר בתפקיד זהה, נוצר ב

רשאי לקבוע משרד העבודה, דרך פנייה של העובד עצמו )ולא המעסיק. העובד יכול למנות מיופה כוח להגשת הבקשה 

 מטעמו, אך מיופה כוח זה אינו יכול להיות המעסיק(.

שוק העבודה החופשי. לתכניות ותמיכה להשתלבות ב יתעסוקה נתמכת הינה מסלול המעניק ליוו – תעסוקה נתמכת

ומוכר בשירות לאדם עם אוטיזם במנהל מוגבלויות במשרד הרווחה. תכניות  18התעסוקה הנתמכת זכאי מי שמעל גיל 

התעסוקה הנתמכת מאפשרות בניית תכנית שיקום תעסוקתי מותאמת הכוללת לצד השמה תעסוקתית וליווי בפועל 

 עסיק.במקום העבודה גם תיווך וליווי מול המ

חלקן מתמקדות בהשמה בלבד, ויש כאלה אשר מאפשרות גם תהליך  –תכניות התעסוקה הנתמכת מגוונת מאוד 

אבחוני המותאם לאוכלוסיית האוטיזם, הכשרה פרטנית וקבוצתית המסייעת ברכישת מיומנויות רכות והרגלי עבודה 

משתתף כך שמתאפשר לסייע לו לבנות ועוד. תהליך הדרגתי זה מאפשר למידה הדדית של הגורם המלווה את ה

https://www.megama.org.il/
https://www.megama.org.il/
https://www.megama.org.il/
https://www.avneiderech.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E/
https://www.avneiderech.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E/
https://www.avneiderech.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E/
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Vocational_Rehabilitation_disabeld/Pages/tochniotLimud.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Vocational_Rehabilitation_disabeld/Pages/tochniotLimud.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p222k11_023.htm
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 התאמות והנגשות אישיותויכולות טובה יותר והסדרת  הערכת צרכים ,תפקידלהתמודדות טובה יותר באסטרטגיות 

 .של אבני דרך( תכנית ההאביליטיבמקום העבודה יחד עם המעסיק )ראו לדוגמא את 

הוא הגוף המסייע למעסיקים בשילוב אנשים עם מוגבלות דרך  שוק העבודהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בה

על סיוע לצורך ביצוע התאמות והנגשות וקבלת מידע כיצד לשלב עובדים עם  קביעת שכר מינימום מותאם, מידע

, ופרק בנושא שנכתב תמדריך למעסיקים על שילוב אנשים עם מוגבלויומוגבלויות בתפקידים שונים. במטה הוציא 

עם הסבר נגיש למעסיק על אוטיזם וטיפים לשילוב והנגשה  זרקור על אוטיזםבשיתוף עם עמותת אבני דרך לחיים, נותן 

 לאוטיזם.

)שלא נמדדת על סמך תפוקה בלבד, אלא מכלול יכולותיו התעסוקתיות( של העובד  לפי החוק, ברגע שיכולת התעסוקה

)ביחס לעובד אחר ללא מוגבלות המבצע את אותה העבודה(, אזי העסקתו הינה למטרה שיקומית  19%-פחותה מ

 בלבד ולכן הוא יוגדר כ"משתקם"

מוגדר כמשתקם תחת חוק זכויות והוא  19%-יכולותיו התעסוקתיות של האדם פחותות מ כאשר – שיקומיתתעסוקה 

 .המעסיק לאדם אין יחסי עובד ומעביד בין . תחת הסדר זהלאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים

, המחושב גם כן כתלות של שכר המינימום בשוק לפי מקבל תשלום עבור עבודתו, אך זה מוגדר כגמל תעסוקה העובד

משכר המינימום, ובעלי  10%זכאים לגמול תעסוקה העומד על  10%-1%שתי מדרגות: בעלי יכולת תעסוקתית של 

משכר המינימום. השכר משולם  19%זכאים לגמול תעסוקה העומד על  19%ועד  10%יכולת תעסוקתית בשיעור מעל 

בו מועסק המשתקם והוא זכאי להחזרי הוצאות נסיעה, ימי מחלה, חופשה, חופשות חג,  בהתאם לאחוזי המישרה

 הפסקות ויום מנוחה, בהתאם לשיעורי המישרה.

מאפשר לאנשים שאינם בשלים לתעסוקה בשוק החופשי לעבוד במסגרת  –מפעל מוגן / מפעל מקדם תעסוקה 

סגרת של שיקום והכשרה דרך תעסוקה, כשדגש רב מותאמת ולרכוש מיומנויות עבודה. מטרת המפעל להקנות מ

 מושם על הקניית הרגלי עבודה כמו עמידה בלוחות זמנים, הופעה חיצונית, קבלת סמכות וכיו"ב.

 

 

 

 מנהלת שותפה בעמותת אבני דרך לחיים ומנהלת ההאביליטי.  שירלי קני, –אספה, רשמה ועיבדה 

 

 :מפתחת שירותים לחיים עצמאיים בקהילה לאנשי הספקטרום האוטיסטיעמותת אבני דרך 

תוכניות פנאי, קבוצות לצעירים בהובלה עצמית, ליווי בצבא, מכינה לחיים עצמאיים, מכינה 

 .למתנדבי שרות לאומי וצבאי, קומונת אתגר, סל שירותים גמיש לחיים עצמאיים בקהילה ועוד

עמותת אבני דרך ואינו מהווה תחליף למידע  המידע נאסף מתוך עבודת השטח של **

 .הממשלתי הרשמי

https://www.avneiderech.org.il/ 

 

 

https://www.avneiderech.org.il/hubility/
https://www.avneiderech.org.il/hubility/
https://employment.molsa.gov.il/Employment/UniquePopulation/IntegratingPeopleWithDisabilities/Pages/default.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Publications/Publications/Pages/DisabilityEmploymentGuide.aspx
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/03/זרקור-על-אוטיזם.pdf
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/03/זרקור-על-אוטיזם.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/UniquePopulations/PeopleWithDisabilities/Pages/RehabilitatedEmployeeRights.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/UniquePopulations/PeopleWithDisabilities/Pages/RehabilitatedEmployeeRights.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/UniquePopulations/PeopleWithDisabilities/Pages/RehabilitatedEmployeeRights.aspx
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.avneiderech.org.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0jpZx39BXT3cAjaMwH0w5DKhRJ1eei_B3l4BYwNhfLztX46aaJpGcKJL8&h=AT0RyEgBf1mAfHy6KMmXzyAX0U2t8kuX8Vmw8sFYeok8NUSPAbSXQ5NmeY6EiY3Z2ZT657ttucMD307DibgKSxJ3lHHPn1fKGGyi3x16H649BrJuMzyPCE13go8Zu-0a_3cQxIKWSWUjwwaoPt98NS-7Lc_VaoGVk7Jwx43sY-n3aK6GlJBI170cI2754iPyGQg0yf72hzWm3Q14TTF5Av1iuI7-lcVnJeHiOj9b5i-mYIcP6wS2tpU4ikl7wbJpPz7bGtctYRfEOm2v-s6oxTHZDUIk078STijpwB5cTMcoWZZIBKC_MOvDou0Lu8EBAIfGN_pSTsEYvkbpmRxKGrIx-nX1V3lCgeqg96vo0HSXviKC551vyv91kyQ1RybGyIy4hM2Oy_h1CE1aFIZ3J-TMM2OR6W1CFSMtFVuemDSV2_-czAqcJSyXd5ovmg6hvUPMxlPXt0nXNaCpRON-z6htrKFR8jl3Or7d2UIwABzYqILxDBAShkeNMa8sbvJdiRud6lQ9Ls2W6lC3njEUaSC1c7ijmNvMe28Q9-v-vdOEynAGf56koR2IS4VsHW_IEqe-OTJzEvPB2NmqSxkQEi8ckz_UBbfUfPBKA-tOtdNliUkMT-VrNzzInsIAqWOB_3mb

