
 

 אנשים תעסוקת לקידום - רמפה תכנית
 מוגבלות עם

 

 עם אנשים לשילוב המטה עם בשיתוף תבת -ישראל וינט'ג י"ע פותחה אשר, רמפה תכנית

 שיעור את להגדיל למטרה לה שמה,  רודרמן משפחת וקרן הכלכלה שבמשרד מוגבלות

 במרכז והליווי השירות הנגשת ידי על זאת, העבודה בשוק מגבלה עם צעירים של השתתפותם

 .ובאזור בישוב מוגבלות עם אנשים עבור אותו ולפתוח בקהילה נורמטיבי, אוניברסלי תעסוקה

 להם שמפריעה בריאותי/  תפקודי קושי, מגבלה עם 45 -18 בגילאי לאנשים מיועדת התכנית

 .בתעסוקה להשתלב פוטנציאל ובעלי בעבודה להשתלב

 לביטוח במוסד השיקום אגף לרבות בתחום העוסקים הגופים כל יחד חברו זו תכנית הצלחת לשם

 שרות, וינט'בג נכויות מסד, הבריאות במשרד השיקום אגף, הרווחה במשרד השיקום אגף, לאומי

 .בתכנית והשותפים התעסוקה

 מענה ונותנת הארץ ברחבי צעירים ובמרכזי שונות תעסוקה  תשתיות בתוך פועלת רמפה תכנית

 : הארץ ברחבי ושונות מגוונות ואוכלוסיות למגזרים

, אנושי והון צעירים מרכז – העמק מגדל, צעירים מרכז – טבריה,  תעסוקה מקדמת רשות -, עכו

, עירוני תעסוקה מוקד – חיפה, תעסוקה מקדמת רשות – כרמיאל, ריאן תעסוקה מרכז – ירכא

 נשים לאוכלוסיית – ברק בני תעסוקתי הכוון מרכז, החרדיות הנשים לאוכלוסיית - ח"מפת חיפה

. והתעסוקה החיים מעגל – שבע באר, עירוני תעסוקה מוקד – ירושלים, חרדים וגברים חרדיות

 התעסוקה במרכזי, ובלוד ברמלה הצעירים במרכזי גם רמפה תכנית תפתח 2016 ינואר במהלך

 .ובסחנין ברהט ריאן

 

 :בתחום מטרות מספר מפתחת' רמפה'

 תעסוקתי וקידום התמדה, להשתלבות תעסוקתית מסוגלות פיתוח. 

 זכויות מיצוי שיעודד באופן במדינה הקיימים השירותים הנגשת 

 בתחום נורמטיביים ושירותים תשתיות הנגשת באמצעות הקיימות במערכות שילוב 

 בישוב הפועלים וקהילה השכלה, התעסוקה

 מוגבלות עם אנשים של העסקתם לפוטנציאל בהקשר מעסיקים בקרב עמדות שינוי 

 בתעסוקה מוגבלות עם אנשים להכלת בקהילה עמדות שינוי 

 האופק לפיתוח האפשרויות מגוון לגבי מוגבלות עם צעירים בקרב עמדות שינוי 

 התעסוקתי

 מוגבלות עם צעירים אוכלוסיית של צרכים והעלאת מיפוי, איתור 

 מוגבלות עם לצעירים התעסוקה מרכזי הנגשת 

 

 

 



 

 :מקבילים כיוונים במספר פועלת התוכנית

 מוגבלות עם לצעיר התעסוקה בתחום והשירותים הידע בתחום" לבית" המרכז הפיכת 

 .בנושא העוסקים והגורמים השירותים מגוון בין לנווט שנים לאורך לו שיאפשר באופן

 למרכזים לפנות האפשרות על משפחתם ובני מוגבלות עם אנשים בקרב מודעות יצירת. 

 שיפנו לצעירים ייחודיים או מונגשים ושירותים מענים לתת המרכז צוות הכשרת. 

 

 :התוכנית מרכיבי

 המרכז בצוות כמומחה ומוגדר התעסוקה מרכז מצוות כחלק תעסוקתית נגישות רכז 

 הגופים בין Navigator כ לשמש גם תפקידיו ובין מגבלה עם אנשים תעסוקת בתחום

 מתווך שהוא תוך הקיימים לשרותים הפונים את מחבר הוא. האדם לבין בישוב הקיימים

 וחיפוש" הכיסאות בין" נפילתו את שימנע באופן הקיימים השירותים ובין הפונה בין

 .גמישים פתרונות

 חינוך: השונות המסגרות בין המעברים פיתוח: ומעסיקים קהילה בתחומי אזורי צוות /

 .מונגשות מקצועיות הכשרות פתיחת, אקדמיה/  צבאי שירות/  לאומי שירות

 מוגבלות עם אנשים לשילוב המטה של: למעסיקים תמיכה מרכזי עם פעולה שיתוף 

 לפתוח במטרה המרכזים י"ע המעסיקים בקרב אמץמ לריכוז פ"שת הכלכלה במשרד

 .זו לתכנית יכנסו אשר מוגבלות עם לאנשים דלתות

 איתור בקידום לדון מנת על השונים הגופים נציגי עם ואזורי עירוני עבודה פורום 

 ושילובה האוכלוסייה

 לאוכלוסייה מרוכזת פנייה - מגבלה עם אנשים תעסוקת בנושא וחשיפה הסברה כנסי 

 בישוב הקיימים והשירותים העיתונות באמצעות

 התעסוקה בתחום להשתלב מעוניינים אשר מוגבלות עם בוגרים לילדים הורים מפגשי 

 להשכלה ומכללות אוניברסיטאות, תיכוניים הספר בתי: שונים חינוך במסגרות מפגשים 

 מקצועית ולהכשרה גבוהה

 עברית, העבודה במקום שימור, העבודה לעולם הכנה בתחומי והרצאות סדנאות 

 ..ועוד מחשב כישורי, תעסוקתית

 נרחב אזורי ושיווק צ"יח, פרסום מערך: לנושא המודעות העלאת. 

 המודל בגיבוש שמסייע ברוקדייל מכון של מעצב מחקר - התכנית את מלווה מחקר 

 כלל ברמת למידה על המחקר דגש וכן נכותית רב בראיה יישובית ברמה לעבודה המקצועי

 .מערכתית ובין המערכת

 

    www.rampa.org.il  :רמפה תכנית של הבית דף

  https://www.facebook.com/rampaproject/?ref=hl: רמפה של הפייסבוק דף
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