
פוקוס
מיקוד בקריירה

לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה



הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה 

באות לידי ביטוי גם בעולם העבודה 



עינת. ע"  נחיתה קשה"מתוך 

פניתי  , שלחתי קורות חיים. העבירו אותי בין מחלקות ולבסוף פיטרו אותי"...

,  האמת היא שלו אני הייתי מעסיק ... ממש קשה. היה ממש קשה, לחברים

אם אתה לקוי למידה אתה צרך הרבה  . לקוי למידה היה מאוד מרתיע אותי

אני  , מצאתי בסוף עבודה אבל זה לא תפקיד שמתאים לי. זמן לכל דבר

אני מקבל שכר נמוך  .. אני מקבל החלטות לא נכונות, עושה הרבה טעויות

..."מהמקובל 



התכנית  רציונאל

לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז

אינן נעלמות עם השנים

מורכבות ביטוייהם הן בהיבט  

הקוגניטיבי והן בהיבט ההתנהגותי 

,  פוגמים באופן מהותי בהשתלבות

התמדה וקידום בתעסוקה



מבנה ארגוני

בתבתמנהלת תוכניות תעסוקה 

מנהלת תכנית פוקוס

רכזת פוקוס

אשדוד

רכזת פוקוס

באר שבע

רכזת פוקוס 

חיפה

רכזת פוקוס

ירושלים

רכזת פוקוס

תל אביב

תבתאחראית פיתוח ידע ותוכן 



ייחודיות  התכנית  

.  בתעסוקהכחסם מרכזי ל"ולקשב וריכוז הפרעת 

.ושינוייםשל בחירות ליווי בצמתים 

.בתעסוקההתמדה יצירת 

.הארגוניתוהתאקלמות בסביבה מיקוד בהשתלבות 



.ולהתייעצויותידע מקצועי ללמידה גוף 

.המרכזוליווי לכל צוות הדרכה 

.הפרעה בעולם הבוגר /תמיכה להתמודדות עם לקותמעטפת 

.וקבוצתיפרטני -ודינאמיות בין מסלוליםגמישות 



מאפייני האוכלוסייה
בעולם העבודההתנסו 

נכות20%מוגדרים למעלה מ אינם 

או הפרעות קשב וריכוז /כבעלי לקויות למידה ומאובחנים 

או

או הפרעת קשב  /מאובחנים אולם עולה חשד לקיומה של לקות למידה ואינם 

וריכוז



לקות  
הפרעת  /למידה

קשב וריכוז

בתעסוקה

אינם מאובחנים

אינם מודעים  
לקיומה של 

הפרעה/הלקות

אינם מבינים  
את הקשר בין  
הלקות לבין 
הביטויים  

/ההתנהגותיים
הקוגניטיביים

הסתרת הלקות  
מול מעסיק

רצופי חוויות  
שליליות  

בתעסוקה  

העדר שימוש  
במערכות  
תמיכה  
,  חברתיות
,  ציבוריות

חינוכיות  

חשש לצאת  
להכשרות  
מקצועיות  

נשרו מתכניות  
תעסוקה  
אחרות  



סוגי מענים

סדנא קבוצתית   ליווי פרטני  



יעדי התכנית  
:משתתפים

.משתתפים בשנה לכל רכז בחצי משרה25•

. מפגשי ייעוץ משלימים לרכז15•

:השמה

.מהמשתתפים50%•



יעדי התכנית  
:  התמדה

מהמשתתפים מתמידים חצי שנה  50%•

.לפחות במקום העבודה

.  מתמידים במשך שנה לפחות30%•

:קידום

קידום כלכלי25%•

עלייה בשכר5%מתוכם 

תנאי עבודה, מקצועי, סובייקטיביבמימדקידום 40%•



מענים נוספים במרכזי הזדמנות  

פוקוס מוצעת למשתתפי תכניות במרכז  סדנת •

הדרכות והתייעצויות מקצועיות לצוות המרכז  •



הפניית משתתפים לתכנית  : מודל עבודה

1

2

3

4

5

(  האינטייקבאמצעות )הפרעות קשב וריכוז / איתור מועמד עם לקות למידה

התייעצות עם רכז פוקוס על התאמתו של המועמד לתכנית

קבלת החלטה על כניסה לתכנית פוקוס

עדכון המשתתף ומתן הסבר על תכנית פוקוס

(  ס תעסוקה"עו/ תכנית מקבילה/ על ידי רכז פרט)

העברת המשתתף לתכנית

רכז פרט 
רכז תכנית מסלול  

מקבילה
ס תעסוקה"עו



מודל הליווי הפרטני

טרום פגישה ליווי להשמה

הכרת המשתף  

והכנה  

למפגש עמו

העמקת  

האינטייק
הגדרת חזון 

,ומטרות

בניית תכנית  

עבודה

השמה  

דו /פגישות שבועיות)

(שבועיות

,שתיים/פגישה אחת)

(ליווי טלפוני

,ארבע פגישות-שלוש)

(טלפוניליווי 

ליווי להתמדה
חודשים

5-12

במקום  התבססות 

העבודה ודרכי 

התמודדות עם הלקות  

מותאמיםמתן כלים 

ותיווך מול המעסיק  

במצבי קושי ומשבר

בחינת השגת מטרות  

והמשך ליווי

חודש  

3

חודש  

4

פגישה
1

פגישה
2-3

פגישה
4-7

פגישה
8

חודשיים

3-12חודשים 

:מיקוד תעסוקתי

חיבור בין דפוסים 

תעסוקתיים לבין 

בחירות  , נטיות

ושיקולים



כיום בפיתוח  

.בניית תפקיד רכז פוקוס כגוף ידע מקצועי במרכזי התעסוקה

.בניית כלים והתאמת כלים קיימים לאוכלוסיית היעד לליווי ותמיכה בתעסוקה

.עבודהוטיוב מודל פיתוח 

.בניית הדרכות מקצועיות להרחבת הידע בתחום במרכזי התעסוקה

.בניית סדנאות ממוקדות לאוכלוסיית היעד


