
 הדרכת מנהלי שטח 1

 תעסוקת אנשים עם מוגבלות
 

 דפנה מאור
 מנהלת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה

 משרד הכלכלה

 

 
 2015מרץ 
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 סיפורה של חברת אל על

https://www.youtube.com/watch?v=blnQqZ8k7To&feature=youtu.be
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 ?מיהו אדם עם מוגבלות

 י חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות"עפ1.
  
 
 
 

  

 

 הגדרות למימוש זכויות שונות2.

 

   ,קבועה או זמנית, לרבות קוגניטיבית, נפשית או שכלית, אדם עם לקות פיסית"

 "אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים
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 גודל האוכלוסייה -מספרים שכדאי להכיר

 אנשים עם מוגבלות בגילאי עבודה 750,000

 מהאוכלוסייה בגילאי עבודה 18%-כ

 (20-64)אנשים בישראל בגילאי עבודה  5-מ1
 הם אנשים עם מוגבלות

גודל  

 האוכלוסייה

 קצב גידול

שיעור  

 תעסוקה

שיעור  

 מעסיקים

 הפסד כספי
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 קצב גידול שנתי של האוכלוסייה -מספרים שכדאי להכיר

2.7% 
  אוכלוסיית

 מוגבלות עם אנשים

 

 

1.9%  
 אוכלוסיה הכללית

גודל 

 האוכלוסייה

 קצב גידול

שיעור  

 תעסוקה

שיעור  

 מעסיקים

 הפסד כספי
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 שיעור תעסוקה -מספרים שכדאי להכיר

51% 
מכלל אוכלוסיית  

 האנשים עם מוגבלות

 

72%   
 מאוכלוסיית האנשים  

 ללא מוגבלות

35% 
מאוכלוסיית האנשים  

 חמורה עם מוגבלות

 

גודל 

 האוכלוסייה

 קצב גידול

שיעור  

 תעסוקה

שיעור  

 מעסיקים

 הפסד כספי
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 שיעור מעסיקים  -מספרים שכדאי להכיר

גודל 

 האוכלוסייה

 קצב גידול

שיעור  

 תעסוקה

שיעור  

 מעסיקים

 הפסד כספי

 מהמעסיקים 5.4%

 מעסיקים אנשים עם מוגבלות
 (מהם נושרים 5%)
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 הפסד תוצר שנתי למשק -מספרים שכדאי להכיר

 ,לפי נתוני משרד הכלכלה
 הפסד התוצר השנתי למשק  

 תעסוקת אנשים עם מוגבלות-מתת

 ₪מיליארד  5 -בכ מוערך

גודל 

 האוכלוסייה

 קצב גידול

שיעור  

 תעסוקה

שיעור  

 מעסיקים

 הפסד כספי
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 צו ההרחבה

 5.10.2014-פורסם ב
 

 מחיל את הוראות הסכם הקיבוצי בין ההסתדרות לתעשיינים
 

 מטרתו להגדיל את מספר האנשים עם מוגבלות המועסקים בשוק העבודה
 

 עובדים ומעלה 100חל על המעסיקים 
 

 :חובות המעסיק

 :חובת ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בקרב כלל העובדים1.

   2%לפחות : שנה ראשונה

 3%לפחות : שנה שנייה ואילך

 

 מינוי אחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות מטעם המעסיק2.
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 שאלות נפוצות -צו ההרחבה

 ?מהם חובות המעסיקים

 ?איך יוכל המעסיק לדעת

 ?מי נכלל במניין העובדים

 ?מה לגבי עובדים קיימים

 ?מיהו האחראי

מה ייחשב כמקצועות 

 ?מיוחדים

מה יקרה למעסיק 

 ?שאינו קולט

 ?מהם כלי האכיפה
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 המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה

 ,  המטה פועל לשילוב מלא של אנשים עם מוגבלות בעבודה

 ,הן כשכירים והן כעצמאים

  .בדגש על מיצוי יכולותיהם ושיפור תנאי עבודתם 

 

 מפתח ומפעיל תכניות, המטה מספק שירותים על פי חוק

 מתוך התייחסות הן למאפייני ולצרכי השוק והמעסיקים 

 .והן לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות לסוגיה ולדרגותיה
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 כלי הסיוע העיקריים של המטה

 מרכזי תמיכה

 למעסיקים

 התוכנית

 הממשלתית

 התאמות  

 במקום העבודה

 שכר מינימום

 מותאם
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 !תודה

02-6662501, 02-6662584  

 המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה

 mateh.shiluv@economy.gov.il 

 ירושלים, 5בנק ישראל ' רח

mailto:mateh.shiluv@economy.gov.il
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 ?מהי התאמה

 מוגבלות  לעובד עם תוספת או אביזר הנדרשים , שינויכל 

 ,  מעבר לנדרש לעמיתו שאינו מוגבל

 העבודהבמקום יומיומי ביצוע העבודה ולשם תפקוד לשם 

 .ככלל העובדים

 התאמות

 שכר מינימום 
 מותאם

 מרכזי תמיכה 
 למעסיקים
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 סוגי התאמות

 הדרכה ראשונית
למעביד של עובד עם מוגבלות  

שכלית או נפשית שמעביר גורם 
 מקצועי בתחום אותה מוגבלות  

החודשים הראשונים  6-ב

 לעבודתו של העובד

 

 שירותי תרגום ותמלול
לצורך קליטה ראשונית  

 בעבודה 
דציבלים  50ירידה של )

 (באוזן הטובה

 התאמת סביבת העבודה
 דרישות התפקיד

 שעות העבודה

 מבדקי קבלה לעבודה

 הכשרה והדרכה

 

 

 התאמות פיזיות
 במקרקעין ובאביזרים 

 

 התאמות

 שכר מינימום 
 מותאם

 מרכזי תמיכה 
 למעסיקים

 שכלול או שדרוג של התאמה קיימת, החלפה -ובנוסף
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 עקרונות מרכזיים בשכר מינימום מותאם

 השכר המותאם שווה או גבוה מהתפוקה היחסית של העובד
 

,  פי חוק-העובד זכאי לכל הזכויות הנלוות על –עיגון יחסי עובד ומעביד 

 הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה החלים על כלל העובדים במשק
 

 המעסיק רשאי לשלם שכר גבוה יותר –נקבע שכר מינימום 
 

 העובד זכאי לשכר מיטיב לפי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי החל עליו

 

 התאמות

 שכר מינימום 
 מותאם

 מרכזי תמיכה 
 למעסיקים
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 התאמות

 שכר מינימום 
 מותאם

 מרכזי תמיכה 
 למעסיקים

 מודל הפעלה -מרכזי תמיכה למעסיקים

שלושה מרכזי תמיכה למעסיקים בפריסה ארצית המספקים תחת 

מערך שירותים כולל למעסיקים המעוניינים , קורת גג אחת

 .להעסיק או המעסיקים בפועל אנשים עם מוגבלות
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 התאמות

 שכר מינימום 
 מותאם

 מרכזי תמיכה 
 למעסיקים

 מטרות -מרכזי תמיכה למעסיקים

לשם הגדלת  , הגדלת מספר המעסיקים של עובדים עם מוגבלות

 מספר המועסקים מקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות
 

 הגדלת מספר המשרות האיכותיות המיועדות לעובדים עם מוגבלות
 

 שימור מעסיקים של עובדים עם מוגבלות לאורך זמן
 

שימור וקידום של  , יצירת תרבות עסקית ארגונית המעודדת קליטה

 עובדים עם מוגבלות
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 התאמות

 שכר מינימום 
 מותאם

 מרכזי תמיכה 
 למעסיקים

 שירותים -מרכזי תמיכה למעסיקים

 פניה יזומה למעסיק
 בבית העסק

 שיחת מכירה

 פגישה יזומה

 בניית תוכנית מותאמת לעסק

 ליווי ארוך טווח למעסיק

 מענה למעסיק
 באמצעות מוקד טלפוני ואתר אינטרנט

 מתן מידע

 ייעוץ מקצועי

 תיווך

 סיוע בשימוש בכלי המטה
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 ליצירת קשר

 למעסיקיםתמיכה מרכז 

1700-50-76-76 

www.mtlm.org.il 

info@mtlm.org.il 

http://www.mtlm.org.il/
mailto:info@mtlm.org.il
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 סיפורו של מלון קינג דיוויד

https://www.youtube.com/watch?v=FRWiE7BgHx8
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 להרחיב את 
היצע המועמדים  

 לגיוס
 את לעשות

 הנכון הדבר

  לעמוד
  בדרישות

 החוק

 את להגדיל
 לקוחותה  מעגל

 גיוון לקדם
 תעסוקתי

 !שווה זה  - מוגבלות עם עובדים העסקת

 אקלים ליצור
 חיובי ארגוני


