
מדיה חברתיתגיוס משתתפים

פייסבוק
רמפה - קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות | נגישות ישראל | כל יכול | ארגון הפעולה של הנכים | נכים 

לטובת נכים | נכים עושים שינוי | בזכות | עבודה נגישה - משרות לאנשים עם מוגבלויות | נכים מוגבלים 

 | לינק 20   | | פורטל זכויות העובדים  נכה, לא חצי בן-אדם   | |סיכוי שווה  ומבוגרים מבקשים תעסוקה 

משרד הכלכלה והתעשייה | נכות - היתרון שבחיסרון | תעסוקה בדרך אחרת | עובדים נכים שמחפשים 

עבודה ומעשים שמחפשים | תכנית רעים - קבוצות חברתיות לאנשים עם לקויות תקשורת | בני נוער עם 

מוגבלויות - מאגר תעסוקה | כל מה שרצית לדעת - תעסוקת אנשים עם מוגבלות | נכות ללא נראות | 

אהב"ה - ארגון הנכים בישראל המיוחד | אלומות - המרכז להעצת ארגונים של אנשים עם מוגבלות | עזר 

מציון | הורים דתיים לילדים עם צרכים מיוחדים | הפורום הישראלי לגוון בתעסוקה | חיים עם הנכות | 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות | תעסוקה הוגנת לנכים | עבודות לחרדים

אתרים
Abiliko | בזכות - תעסוקה בכבוד | כל יכול | עסק שווה | כל זכות | בית איזי שפירא | המטה לשילוב 

אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה | אפי - אספרגר | רשימת עמותות המסייעות בתחום התעסוקה לאנשים 

עם מגבלה | אינפו נפש ישראל | עמותה המכון לקידום חרש | המכון לקידום חרש | נגישות ישראל יעוץ 

ותעסוקה | המכון לאבחון אתר הורים | צומחים ביחד בתעסוקה, שילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה | 

עזר מציון | הפורום הישראלי לגוון בתעסוקה | צוהר הלב | אייל - חולי אפילפסיה | עמותת אס"ף 

פורומים
פורום זכויות ומוגבלויות בתפוז | נגישות ישראל - פורומים לאנשים עם מוגבלות
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https://www.facebook.com/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A4%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA-%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%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-492006084215240/
https://www.facebook.com/bizchut/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1817585691826792/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1528131144161752/?fref=ts
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https://www.facebook.com/link20ruderman/
https://www.facebook.com/link20ruderman/
https://www.facebook.com/workrights/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/lohetzi/?fref=ts
https://www.facebook.com/sicuyshaveh/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1817585691826792/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/320563605907/?multi_permalinks=10155422156095908&notif_t=group_activity&notif_id=1497774656683676
https://www.facebook.com/akimisraeltaasuka/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/129605290444612/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/Economy.gov.il/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-976794715788096/?fref=ts
https://www.facebook.com/reimprogram/
https://www.facebook.com/groups/320563605907/?multi_permalinks=10155422156095908&notif_t=group_activity&notif_id=1497774656683676
https://www.facebook.com/נכות-ללא-נראות-121706194626093/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/esekshavegroup/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-976794715788096/?fref=ts
https://www.facebook.com/אלומות-ער-360801560704493/?fref=ts
https://www.facebook.com/אלומות-ער-360801560704493/?fref=ts
https://www.facebook.com/אהבה-ארגון-הנכים-בישראל-המיוחד-226382114169432/?fref=ts
https://www.facebook.com/חיים-עם-הנכות-123926564332810/?fref=ts
https://www.facebook.com/הפורום-הישראלי-לגיוון-בתעסוקה-288252231309522/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/526980944101521/?fref=ts
https://www.facebook.com/אלומות-ער-360801560704493/?fref=ts
https://www.facebook.com/jbh.org.il/
https://www.facebook.com/tasukatnachim/?fref=ts
https://www.facebook.com/NetzivutMugbaluyot/?fref=ts
http://www.economy.gov.il/About/Units/Pages/DisabledEmploymentIntegration.aspx
http://www.beitissie.org.il/
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
http://www.esekshave.org.il/node/1326
http://www.callyachol.co.il/content-1
http://bizchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94
http://www.abiliko.co.il/
http://www.economy.gov.il/Employment/UniquePopulation/IntegratingPeopleWithDisabilities/NGOs/Pages/default.aspx
http://asperger.org.il/
http://www.economy.gov.il/About/Units/Pages/DisabledEmploymentIntegration.aspx
http://kivunim.huji.ac.il/guide/machon/11.htm
http://www.sela.org.il/index.php?page=business-accessibility-center-slcourses
http://www.sela.org.il/index.php?page=business-accessibility-center-slcourses
http://www.infonefeshisrael.co.il/
http://www.economy.gov.il/Employment/UniquePopulation/IntegratingPeopleWithDisabilities/NGOs/Pages/default.aspx
http://www.economy.gov.il/Employment/UniquePopulation/IntegratingPeopleWithDisabilities/Pages/default.aspx
http://www.horimbekesher.co.il/121.html
http://kivunim.huji.ac.il/guide/machon/11.htm
https://www.asaf.org.il/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ly0gXxtpLoJ:www.epilepsy.org.il/+&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://www.tzoharhalev.org/
http://diversityisrael.org.il/אודות-הפורום/
http://www.ami.org.il/
http://aisrael.org/?CategoryID=334
http://www.tapuz.co.il/forums/forumpage/286/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA_(%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D)


אתרים פייסבוק שם העיר

עיריית 

כרמיאל 

כרמיאלים מתפרנסים | כרמיאלים מדברים | כרמיאלים רציניים מדברים | כרמיאלים ברשת 

| כרמיאלים מדברים לכולם | כרמיאל – מחוברים להצלחה | כרמיאל שלנו | הסתדרות מרחב 

כרמיאל | נעמ”ת מרחב כרמיאל | זהר הצפון כרמיאל | הון אנושי כרמיאל | מרכז צעירים כרמיאל 

כרמיאל

עיריית עכו  AKKANET.NET | רשות מקדמת תעסוקה עכו | עיריית עכו | עכו נט | רדיו קול עכו | נטו עכו

מגזר הערבי | מרכז צעירים עכו | מרכז להב”ה עכו | פורום עכו | מתנס בית העם | מתנס בית 

היימן | מרכז צעירים מטה אשר | מרכז צעירים קריית ים | מרכז צעירים קריית מוצקין | מרכז 

צעירים קריית ביאליק

עכו

עיריית טבריה מרכז צעירים טבריה |  טבריה בגדול | דרושים/דרושות טבריה והסביבה | שומרים על טבריה 

| טבריה שלנו | קורה בכנרת | דרושים טבריה והסביבה | חדשות טבריה | להבה טבריה | כוכב 

הצפון | דרושים רמת הגולן ועמק הירדן | ממתק עמק הירדן | מועצה אזורית גליל תחתון | היכל 

תרבות יד שטרית טבריה | מתנ”ס מגדל | מתנ”ס פירסט טבריה |

טבריה

עיריית חיפה מרכז צעירים | שירות תעסוקה | אנוש חיפה | אלו”ט | כוונים | מרכז לעיוור | סוכנות יהודית-אסיה 

| הורים בקריות | אמהות משתפות בקריות | חיפה והקריות | חיפאים מצייצים | עבודה באזור 

חיפה והקריות | דרושים לעבודה-באזור חיפה והקריות | מרכז תעסוקה עירוני חיפה | רשות 

הצעירים חיפה | הורים חיפה

חיפה

אתר פנט )בתשלום( | פייסבוק פנט )בתשלום( | אלערב - اخبار موقع العرب | דף פייסבוק אל-מרסד | דף 
פיסבוק אמין בשיר | דף פייסבוק חאלד בשיר אלגליל | דף פייסבוק סח'נין נט

סכנין

אתר  אלאסל | אתר אלודיא | אתר למדא |  ירכא

מפתח - מטרה טובה צפת

צמי”ד רמלה- הורים לילדים עם צרכים מיוחדים | תעסוקה רמלה- משרות פתוחות במגוון 

תחומים לצעירי העיר

רמלה

נחמ”ד לוד- נציגות הורים לילדי חנ”מ | קהילה נגישה לוד: פעילים עם מוגבלויות לוד

עירית באר 

שבע

דרושים בדרום | דרושים באר שבע והסביבה | תעסוקת אנשים עם מוגבלויות | דרושים - נתיבות 

והסביבה | דרושים בדרום - עכשיו | באר שבע ביחד | באר שבע העיר שלי |

באר שבע

ירושלמים וירושלמיות | ירושלמים | ירושלמים - ירושלים של זהב ירושלים

מתנסים באשדוד | מתנ”ס עם שלום י”א | קופת חולים לאומית | דרושים באשדוד והסביבה: 

אשדוד נט

פייסבוק:  דרושים אשדוד והסביבה | שירות התעסוקה אשדוד | כיוונים - מרכז צעירים |

אשדוד

לפרטים נוספים:
rampa@jdcnet.org | www.rampa.org.il
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100001128575809
https://www.facebook.com/groups/1671023459848666/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1671023459848666/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/Forum.Akko/
https://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9B%D7%95/486837297997066?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9B%D7%95/486837297997066?fref=ts
https://www.facebook.com/akkanet.net/?fref=ts
https://www.facebook.com/akkanet.net/?fref=ts
https://www.facebook.com/Young.Center.Bialik/?fref=ts
https://www.facebook.com/MotzkinCenter/?fref=ts
https://www.facebook.com/maslulim4u/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%A8-779072038795896/?fref=ts
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https://www.facebook.com/tiberias.municipality/
https://www.facebook.com/groups/1029831767043937/
https://www.facebook.com/groups/272679992846906/
https://www.facebook.com/groups/491032101098972/
http://www.tyac.org.il/
http://www.tyac.org.il/
https://www.facebook.com/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F-778931628812764/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94-249320238504184/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/tiberias.news/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/droshimtiberia/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA-308725875845458/
https://www.facebook.com/OurTiberias/
https://www.facebook.com/yadshitrit.tiberias/
https://www.facebook.com/galil.t/?ref=search
https://www.facebook.com/info.center.jordan.valley/
https://www.facebook.com/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F-%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F-1410686375872258/
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https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-560357257449912/
https://www.facebook.com/yadshitrit.tiberias/
https://www.haifa.muni.il/Pages/default.aspx
mailto:asiac@jafi.org
http://cdb.org.il/
http://www.kivunim-nosafim.co.il/
https://alut.org.il/?page_id=202
http://www.enosh.org.il/he/branch/
https://www.taasuka.gov.il/he/About/EmploymentOffices/Pages/Haifa.aspx
http://www.haifa24.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.haifa24.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.facebook.com/groups/haifajob/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/haifaphotos/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/418313034929855/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1572292299725001/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/667061730050486/?fref=ts
http://https://www.facebook.com/rashut.hatzeirim/
http://https://www.facebook.com/haifamce/
https://www.facebook.com/groups/643613319103960/?fref=nf
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http://https://www.facebook.com/groups/1006404699472451/about/
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