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 ברכות

 עינב יונס אהרוני

הפרעת קשב ולקויות למידה שכיחות ונפוצות בקרב עובדים בעולם המערבי. התפתחות עולם 

בה אנו צורכים ומעבדים מידע ומאתגרת אותנו מול שהעבודה והטכנולוגיה שינתה את הדרך 

 של הסחי דעת לאורך היממה. והולכת כמות גדלה 

חווים קשיים ייחודיים בעולם העבודה ובמקרים רבים  קויות למידהאנשים עם הפרעת קשב ול

מתמודדים עם אחוזי פיטורין  . הםמתקשים לנהל קריירה יציבה, למצוא משרה ולהתמיד בה

אינם מצליחים למצות את מלוא הפוטנציאל והמוטיבציה ו חווים יותר מצבי תסכול ,גבוהים

וחב את הקשיים מהילדות וממערכת החינוך הטמונים בהם. לעיתים אותו אדם לא אובחן וס

 לחייו הבוגרים ואל תוך עולם העבודה. 

נו בתוכניות תעסוקה שונות יתבת עם מגוון אוכלוסיות, זיה-לאורך שנות עבודתנו בג'וינט

נמוכה, אינטליגנציה למשתתפים שחוו תחושות כישלון וייחסו את קשייהם לחוסר מסוגלות או 

וויתרו על בניית קריירה בגלל  ייאשורבים הת .דיכאוןלמוכה ושהובילו להערכה עצמית נ

 המחשבה שהם חסרי יכולות. 

 למה פוקוס?

הפרעת קשב ולקויות למידה אשר לא קיבלו מענה בגילאים צעירים עלולות להוביל לבעיות 

הבניית קריירה ותקיעות בעבודות ב ,תעסוקתיות שונות, לרבות קושי במציאת עבודה

 רגות שכר נמוכות. המאופיינות בד

תוכנית פוקוס נועדה לעזור לאדם להביא את מכלול כישוריו ויכולותיו לידי ביטוי, לצד קבלת 

הלקות. צוות התוכנית תומך במציאת מקצוע מתאים, בונה היכרות מודעת עם החסמים 

העלולים להוות מכשול בביצוע העבודה, יוצר שיח על התאמות, מתאים ומספק אימון תעסוקתי 

 להבניית קריירה מצליחה. 

המסייעים להתמודד  ,מיומנויות וכישוריםהתוכנית פיתחה כלים ייחודיים ודרכי עבודה להקניית 

 עם האתגרים ולשפר את המסוגלות התעסוקתית של המשתתפים. 

 יש לכם עובדים עם הפרעת קשב או לקות למידה? זכיתם! 

הרווחה והשירותים החברתיים, העבודה, המהווה מיזם משותף עם משרד  ,תבת-וינט ישראל‘ג

שם לעצמו מטרה להוביל פיתוח מודלים לקידום תעסוקתי של אוכלוסיות מגוונות. תוכנית 

לקדם את התפיסה שמבוגרים עם הפרעת קשב ולקויות למידה, הם נכס  כדיפוקוס פותחה 

יביא לידי ביטוי לכל מקום עבודה. מתן של התאמות וכלים נכונים יוביל לפריחה של העובדים, 

 את הדינמיות הקוגניטיבית, האומץ, האנרגיה, החוסן והאנושיות שלהם. 

 , בברכה

 עינב יונס אהרוני

  תבת-מנכ"לית ג'וינט ישראל
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 ייםהשלי נורדד''ר 

 

לקדם ולפתח  זרוע העבודה הוקם כדימינהל אוכלוסיות בלאוכלוסיות רווחה ב אגף תעסוקה

התעסוקה או שאינן מצויות  אוכלוסיות רווחה המודרות משוק לקידום התעסוקה בקרב תוכניות

 איכותית. בתעסוקה

תוכנית פוקוס נולדה מתוך ההבנה כי יש צורך לסייע לבוגרים עם הפרעת קשב ולקויות למידה 

 יםמתקש. המציאות מלמדת כי רבים מהם חסמים תעסוקתיים מורכביםוסובלים בעטיים מ

להתקדם לקראת עצמאות כלכלית, להתמיד בו, העבודה,  , להשתלב בעולםאת החסמיםלפרוץ 

 .תוך תחושת מסוגלות תעסוקתית גבוהה

לאחר היכרות רבת שנים עם הנושא וזיהוי הצורך הרחב העולה מן השטח, הבנתי כי בעוד הדגש 

על טיפול בבעיות קשב וריכוז בעולם עוסק רק ביכולות למידה ובעיקר בתוך בתי הספר, לא 

 ות לנושא בהקשר של תעסוקה.קיימת התייחס

 כך נולדה תוכנית פוקוס.

פוקוס היא תוכנית ייחודית וחדשנית, שאין בעולם כדוגמתה. המיוחדות שלה היא בכך שהיא 

התוכנית הראשונה שבה 'שמים על השולחן' את הבעיה, מגדירים אותה ופועלים לטיפול בה. 

ולמות הידע של הפרעת קשב ולקויות היא חדשנית בכך שהיא עושה את החיבור המקצועי בין ע

 למידה בקרב בוגרים לבין תחום קידום התעסוקה.

שנצברו בנושא בוגרים עם הפרעת קשב החיבור המקצועי בין עולמות הידע הוא פרי תדריך זה 

מטרתו, לשמש מורה דרך למקדמי תעסוקה . התעסוקה לבין תחום קידוםולקויות למידה 

 אנשים עם הפרעת קשב ולקויות למידה.ובעבודה עם  בהטמעת התוכנית

ג'וינט ישראל ברצוני לברך על הוצאתו לאור של התדריך ולהודות לעושים במלאכה: לצוות של 

אשר מובילים את פיתוחה של התוכנית ויישומה  וליעל מזר חאיק המנהלת המקצועיתתבת 

התוכנית במרכזי לרכזות ובעיקר למנהלי מרכזי הזדמנות ששילבו אצלם את התוכנית בשטח, 

 .הזדמנות ברחבי הארץ העושות מלאכתן נאמנה

אין לי ספק כי הניסיון שנצבר על ידי יוזמי התוכנית ומיישמיה ותדריך זה יתרמו להרחבת 

המעגלים של הפועלים ברוח התוכנית, לתועלתם של הזקוקים לה והמתעצמים בזכותה 

 ולתרומה לחברה. 

 בהצלחה!

 

 ד"ר שלי נורדהיים

 אגף תעסוקת רווחהמנהלת 

 מינהל תעסוקת אוכלוסיות

 זרוע העבודה –משרד העבודה והרווחה 
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 תודות

כנית ולשותפים בכתיבת תדריך והפעלתה של התלתודה מקרב לב לאנשים שתרמו להקמתה ו

 ההפעלה:

לשותפים ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ובראשם ד"ר שלי נורדהיים, 

כנית לכל אורך ו, על החזון, האכפתיות, התמיכה והמעורבות בתרווחהמנהלת אגף תעסוקת 

 הדרך.

מחזון  על הסיוע בהפיכת התוכנית ,תבת-לאבי פליישון, עינת מסטרמן, שגיא שיין וזיו כץ מג'וינט

 לעבר הטמעה. על קידום התוכנית והובלתהלמציאות ו

צועי ועל חלקה בבניית מודל להגר רונן מפיתוח ידע בתבת, על הליווי המעמיק, הקשוב והמק

  כנית וכתיבת התדריך.והת

עיצוב לתודה מיוחדת לאביטל אבישר מפיתוח ידע בתבת, על תרומתה המשמעותית לפיתוח ו

כנית, על הקול המקצועי ועל המסירות, ההשקעה והאוזן הקשבת שהיוותה עבור צוות והת

 כנית.והת

כנית ושילובה במרכזי ול עיצוב התע ,כניתוללימור חיימזון, המנהלת הראשונה של הת

 התעסוקה, על גיוס הצוות המקצועי ועל חלקה בכתיבת תדריך זה.

כנית והצוות במרכזים ועל הרצון האמיתי ולמנהלי מרכזי הזדמנות, על השותפות, על שילוב הת

 ללמוד ולסייע בהפצת הידע המקצועי. 

 ,בתעסוקה ברחבי הארץ לכל העוסקים בשילוב אנשים עם הפרעת קשב ולקויות למידה

שהסכימו להיפגש ולשתף אותנו בידע ובניסיון המקצועי שלהם, ובמיוחד לאורלי צדוק על 

 שיתוף הפעולה והרצון המתמיד לקדם את התחום בקרב אנשי מקצוע.

כנית במרכזי התעסוקה, על המענה וכנית פוקוס על הובלת התותודה מיוחדת לצוות רכזות ת

הידע שלהן וניסיונן לתדריך זה: ענבל  תרומתכנית ועל ותתפי התהמקצועי והאיכותי למש

טננבאום ממרכז הזדמנות חיפה, לילך שראק ממרכז הזדמנות נתניה, כרמל רונן ממרכז 

, עינב כחלון ורינה בן אברהם ממרכז הזדמנות ירושלים ואורית לאוה לביא ל אביבהזדמנות ת

 ממרכז מעגל החיים והתעסוקה בבאר שבע.

 כזה את כל המידע והידע שנאספו וגיבשה אותם לתדריך שלפניכם.ישחילצה ור ,ן פינטוללירו

 לאלישבע מאי על העריכה הלשונית.

 לגליה מימרן על עבודת המידענות לתדריך.

 

 יבואו כולם על התודה והברכה!

  

  



6 
 

 פתח דבר

עם הבנת הצורך הגדול שנים. יצאנו לדרך עם חזון ו שלושכנית פוקוס פועלת במרכזי תעסוקה מזה כות

. היו לנו ןלהתבסס עליהשאפשר כניות מקבילות ואבל עם מעט ספרות מקצועית או ת ,שעלה מהשטח

 .מעטות תשובות רקורבות שאלות 

ת התגבש תוך כדי עבודה ובחינה מתמדת של האתגרים עמם מתמודד ותמודל העבודה וליווי המשתתפ

 צד הגורמים המאפשרים הצלחה והשגת מטרות. , לעם הפרעת קשב ולקויות למידה אוכלוסייה

 ןמה ות, שרבעם הפרעת קשב ולקויות למידה ותמשתתפליוותה התוכנית  ,מאז תחילת פעילותה

נעלה את המודעות לכך שהפרעת קשב ולקויות כי יחד  ,תהשתלבו בהצלחה במעגל העבודה. אנו מקוו

 ותצעות ליווי נכון ניתן לסייע למשתתפלהוות חסם משמעותי לתעסוקה, אך באמאמנם למידה יכולות 

 ואת הלקות באופן מוצלח יותר בעולם העבודה.  ןלהכיר בכך ולנהל את עצמ

 כנית פועלת. ובהן התשתדריך זה מאגד את הידע, הכלים והתובנות שאספנו בשנים 

 תובחרנו להשתמש בשפה עיצובית הלקוחה מעולם תוכנת הניווט, כאנלוגיה לתהליך ליווי המשתתפ

כי  ,קשיים בתפקודים הניהוליים המאפשרים התנהגות מכוונת מטרה. אנו מאמינות ןכנית, שלרובובת

, תוך פניהןלעבר המטרה התעסוקתית שהציבו ל ןלנווט עצמ ותהתפקיד שלנו הוא לסייע למשתתפ

  בו ניתן לנהל אותה בתעסוקה.שולאופן  ןהעלאת המודעות ללקות שלה

 

 , הויישום פור ועילהקריאה מ

 כנית פוקוסותצוות 

  

נספחי התדריך שמורים בתיקיית דרייב   
לקבלת אישור לדרייב יש לפנות  – תייעודי

למנהלת התוכנית )יעל מזר חאיק 
YaelM@itevet.org) 

 infotevet@jdc.orgאו למייל: 

 מסמכים נלווים מסומנים כך:

 כלים לרכזת מסומנים כך:

ADHD 

LD 

 ADHDבתדריך נשתמש בקיצור 

 לתיאור הפרעת קשב.

לתיאור  LD ורבתדריך נשתמש בקיצ

 לקויות למידה.

 מיועדתדריך זה נכתב בלשון נקבה, אך 

 לנשים ולגברים כאחד.

 

mailto:YaelM@itevet.org
mailto:infotevet@jdc.org
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 פרק א': מבוא  

 רציונל התוכנית .1

 הרווחה ,תבת בשיתוף משרד העבודה-שפותחה בג'וינט ישראל ,תוכנית תעסוקה - פוקוס

כנית נוצרה ו. הת2017פועלת במרכזי הזדמנות בתעסוקה מאז אוגוסט  השירותים החברתיים,

אינן נעלמות עם השנים והן ( LD)לקויות למידה ( וADHDהפרעת קשב )מתוך ההבנה ש

 ממשיכות להשפיע על תחומי חיים שונים גם בבגרות.

ן של הפרעות מתקשים להשתלב בעבודה ולהצליח בה, בשל מורכבות -LDו ADHDבוגרים עם 

. נתונים יםוהרגשי יםההתנהגותי יםהן בהיבטו הן בהיבט הקוגניטיבי ךהמתמש יןוביטוי אלה

עולם מאששים טענות אלה ומצביעים על רמות אבטלה גבוהות יחסית בקרב מהים סטטיסטי

ישנה נטייה בקרב אוכלוסייה זו , לכך אוכלוסייה זו ועל שכר וסטטוס נמוכים יותר. בנוסף

 בגללעל רקע קשיים בעבודה או היא תפטרות ההכאשר להחלפה תדירה של מקומות עבודה, 

  (.2004לויתן וברונז, -אימות )צדוקנטייתם לאבד עניין בעבודות לא מת

 -ה מיתחובהמעידים על קשיים  ,נותנת מענה לבוגרים בעלי פרופיל רווחתיפוקוס תוכנית 

ADHD הו-LDהלקות והשלכותיה מהווים חסם מרכזי ומהותי שכנית מיועדת לבוגרים ו. הת

ום ם, בהשתלבות במקום עבודה, בהתמדה ובקידהבמציאת עבודה התואמת את כישורי

כנית ועל תהליך וצוות הת הרקע המקצועי ממנו מגיעבתעסוקה. הנחת עבודה זו משפיעה על 

הצרכים המיוחדים עם ו מורכבות האוכלוסייהעם הלקויות, הליווי הדורש היכרות מעמיקה עם 

       .לאוכלוסיית רווחה

 רקע תיאורטי .2

 (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity והיפראקטיביותז ריכו ,הפרעת קשב

Disorder) 

בסימפטומים של חוסר קשב, המאופיינת  ,כרונית התפתחותית-ירווהפרעה נ זוהי

, ADHDמילדי בתי הספר מאובחנים עם  5%-10% .(DSM-V) אימפולסיביות והיפראקטיביות

 . ם( ממשיך לסבול מההפרעה גם בבגרות80%-כשחלק ניכר מהם )כ

שונתה שנה. מאז  150-התייחסות מצד רופאים לפני כקיבלה לראשונה  ADHDההגדרה של 

השינויים מבטאים את ההתפתחות שחלה בהבנת ההתנהגות  , כאשרועודכנה פעמים רבות

והתפקוד הקוגניטיבי של הסובלים מהפרעה זו ואת התפיסה לגבי גורמי ההפרעה. אלה 

 מכתיבים כיום את האיתור המוקדם, האבחון ואופן הטיפול. 

מסווגים לשלוש קטגוריות: הפרעה בקשב ובריכוז,  ADHDתסמינים של הסימנים וה

יתר  לתנותבדרך כלל לא בולטים סימנים של פע מבוגרים,קרב יתר. ב לתנותאימפולסיביות, פע

שקט, קושי לשהות במקום אחד, הימצאות בתנועה מתמדת או דיבור יתר(. שכיחים יותר -)אי

פרטים, קושי בארגון, איבוד חפצים, הסחת דעת הקפדה על -סימנים של: הפרעה בקשב )אי

בקלות או שכחה( ואימפולסיביות )קושי להמתין בתור, נהיגה לא זהירה, התפרצות לדברי 

הפונים לעזרה אינם מתלוננים  ,לרוב(. 1996אחרים או הטרדת הזולת( )אפטר, גור וגרנק, 

 מבוא
 רציונל התוכנית 

 רקע תיאורטי
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קשורות  גורם המלווהני הבהתחלה על התסמינים האלה. התלונות השכיחות המוצגות בפ

ביצוע עבודה ברמה נמוכה מהיכולת  התמדה בו;מקום עבודה ו לתופעות אלה: מציאת

; התמדה בשגרהבבמיצוי הפוטנציאל בלמידה, בריכוז, ביצירת מסגרת ו יםשיק ;האמיתית

שכחה, בלבול, ערפול בחשיבה  ;נמוך דיכאון וערך עצמיתחושות של  ;משמעתבעיות ארגון ו

  .Barkley, 1990)) לטות בלתי שקולותהחוקבלת 

טיבית בתפקודיים הניהוליים, עם יקוגנ-כבעיה נוירו ADHDמצביעה על המקצועית הספרות 

 ניהול עצמי. על היכולת ללימודי והיצרני, ההשלכות שליליות כרוניות על התפקוד החברתי, 

 

 תפקודים ניהוליים

האחראים על שליטה וויסות התנהגות,  ,היםתפקודים ניהוליים הם תפקודים קוגניטיביים גבו

 שישהמרכזי מתייחס לתיאורטי רגש וקוגניציה ובכך מאפשרים התנהגות מוכוונת מטרה. מודל 

-ADHD ((Brown, 2009שהפגיעה בהם אופיינית לאנשים עם  ,מקבצים של תפקודים ניהוליים

2013: 

●  Activation- גון ומתן עדיפויות אתחול משימות, אר מערכת הפעלה: אחראית על

 הימנעות מדחיינות. ולמשימות 

●  Focus- הימנעות ממסיחים תוך על הקשב  לשמורו דמק: היכולת להתמיקוד קשב

 )פנימיים וחיצוניים( והיכולת להעביר קשב בין מטלות.

●  Effort- קצב עבודה והיכולת לווסת רמת עוררות, מנגנוני שינה וערות  :גיוס מאמץ

התמדה בפעילות ) לשמר רמת מאמץ נדרשת לביצוע מטלות היכולת; התואם משימה

 (.טווח-מאומצת או פחות מעניינת כדי לממש פרויקטים ארוכי

●  Emotion-  :היכולת לשלוט ולווסת רגשות בהתמודדות עם תסכול, כעס, ויסות רגשי

 אכזבה או תשוקה. ,דאגה

●  Memory- :ובשליפת מידע  'זיכרון עבודה'בשימוש בזיכרון לטווח קצר,  זיכרון עבודה

 .'בזמן אמת'

● Action - היכולת לעכב תגובה, ריסון ואימפולסיביות  :ויסות וניטור פעולות והתנהגויות

 היכולת לנטר את ההתנהגות בהקשר שבו הפרט נמצא.  ;התנהגותית ומחשבתית

 

עותית בתפקודו לגרום לפגיעה משמ לוליםע ,ADHD-ם, שמקורם בתפקודים הניהולייהקשיים ב

לצד הקשיים, מחקרים . (y & Murphy, 2010eBarkl) של האדם הבוגר בעולם העבודה

. עיקרי הממצאים נוגעים ADHD-החיוביים הקשורים ל היבטיםמהשנים האחרונות מתייחסים ל

ית(, הומור וחוסן זכמו חשיבה יצירתית, סקרנות, אומץ, יושרה, אנרגיה )נפשית ופי ,לכישורים

 (.Sedgwick et al., 2018אישי )

, לצד הכוחות שהם מגלים, מתמודדים עמם בעולם העבודה ADHDמבוגרים עם שהקשיים 

מותאמות לצרכיהם הייחודיים. אלה יוכלו לסייע תוכניות התערבות פיתוח את הצורך ב יםדגישמ

 סיכוייהם להשתלב באופן מסתגלאת  ולקדם להם בהתמודדות עם האתגרים הניצבים בפניהם

 ויצרני בחיי היומיום. 

 (LD - Specific Learning Disability) לקות למידה

בסיס ביולוגי והשלכות קוגניטיביות. הרקע הביולוגי בא  בעלתהתפתחותית -הפרעה נוירו זוהי

גורמים גנטיים וסביבתיים המשפיעים על יכולת המוח לתפקד  ביןשלידי ביטוי באינטראקציה 

 מבוא
 רקע תיאורטי
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 היא LDעילויות קוגניטיביות, כגון תפיסה, עיבוד מידע מילולי ולא מילולי. ביעילות ובדייקנות בפ

הפוגעת בתפקודי למידה, כגון קריאה, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, כתיב,  ,הפרעה מתמשכת

 מתבטאת בדרגות חומרה שונות )חמורה, בינונית וקלה(היא חישובים מתמטיים והיגיון מתמטי ו

 (. DSMI-5)מתוך 

LD רעה מולדת, הנמשכת לאורך מעגל החיים, כאשר ביטוייה משתנים בתקופות חיים היא הפ

: דיסלקציה )לקות הםשבים השכיח שונים. סוגיםבה שונות. זוהי הפרעה הטרוגנית וקיימים 

. בתקופות חיים שונות כתיבה( ודיסקלקוליה )לקות בחשבון(בקריאה(, דיסגרפיה )לקות ב

או /רגשיים, חברתיים וקשיים נלווים בתחומים נוספים,  עלולים להתווסף להפרעה הבסיסית

אסטרטגיות למידה סובלים מההפרעה העל ידי אישיותיים שונים. בעקבות כך, נרכשות 

וטכניקות פיצוי מגוונות. אבחון מקיף של ההפרעה יכיל את מלוא היבטיה, השלכותיה והמלצות 

 (.2006; שני ונבו, 1999לטיפול )שני, 

בהשתלבות בתעסוקה וכן ים הקשור קשייםשלכל בוגר יש, בדרך כלל,  ,היאהנחת העבודה 

בכל התחומים  קשיים נוספיםיש  LD-מלבוגרים הסובלים  ךבשאלות שהחיים מציבים בפניו, א

בעבודה הם פחות מועסקים מבוגרים אחרים, מגיעים לסטטוס נמוך בנוסף לכך, האלה. 

בתדירות  ותם פחות ונוטים להחליף עבודאחרים באותה רמת השכלה, משתכריל בהשוואה

גבוהה. לדעתם של החוקרים, הקשיים במיומנויות היסוד מכבידים על השתלבותם בעבודה של 

ים עם יאקדמבעלי תארים בוגרים , ואכן. LD (Gregg, Hoy, & Gay, 1996)-מאנשים הסובלים 

LD  וקשיים ארגנות בזמןהת, כמו: קשורים באופן ישיר ללקותהבתעסוקה קשיים דיווחו על 

 ית.יכולת החישובוב כתיבה בעברית ובאנגליתבקריאה וב

מצליחים למצוא משרה ולהיכנס לעולם העבודה, צפויים להם קשיים  LDאנשים עם גם כאשר 

שכר וסטטוס עבודה נמוכים, תקופת למידה ארוכה יותר של התפקיד, צורך בסנגור עצמי, רבים: 

של מקומות תחלופה גבוהה ו במשרות ברמות הגבוהות LD עםחוסר ייצוגיות של מבוגרים 

 .מכישלון ופחד המעסיק מפני הלקות הסתרת של מאפייניםעבודה. רבים מהם מדווחים על 

 עיקריות:אסטרטגיות פיצוי  שתינוטים לעשות שימוש ב LDשבוגרים עם  ,( מצאה2010עינת )

זרה במטלות ובעיסוקים כמו: שעות עבודה מרובות, ע ,פיזית ורגשית ,השקעת יתר -

שאינם קשורים בעבודה עצמה, הוכחה בלתי פוסקת של מאמץ חיצוני נראה לעין 

 מה.וכדו

 .פשרה מראש לגבי הישגים פורמליים של סטטוס, משכורת ואפשרויות קידום -

המפתח  במקום העבודה, אך יש להן מחיר. 'לשרוד'עשויות לאפשר להם אסטרטגיות אלה 

בעולם העבודה הוא הבנתו את מגוון הצרכים שלו ושילובו  LD-ו ADHDלהצלחת אדם עם 

כי גם המודעות  ,מבדיקת תוכניות התערבות שונות עולהתואמת את מירב צרכיו. הבסביבה 

תואמת סביבה ללקות והבנת המקור שלה מסייעת לאדם בקבלת הלקות ובניהול שלה בחייו. 

כגון: אוטונומיה בעבודה, עבודה עם  ,שייםאי-ןמשלבת בתוכה מגוון גורמים פיזיים וביצרכים 

שעות גמישות או עבודה במשרות חלקיות, רמת גירויים התואמת את צרכיו של האדם, רמת 

שניתן  לחץ נמוכה, הפחתת מסיתים, סביבת עבודה תומכת, דמות חונכת במקום העבודה

אדם יש צרכים  כלשל ,. יש לזכור, ועודלפנות אליה גם מעבר לתקופה הראשונית של התפקיד

יש לשלבו בסביבה המותאמת  לכןייחודיים לו ובהתאם גם מאפיינים סביבתיים החשובים לו, ה

 (. 2004רונז, עבורו באופן אישי ככל האפשר )צדוק וב

 מבוא
 רקע תיאורטי
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 ץ:כניות תעסוקה דומות בארות .3

 בארץ דומות תעסוקה תוכניות

 עתיד בטוח לצעירים

, LD-ו ADHD, עם 35-20 םגילאיבמיועדת לצעירים  'םעתיד בטוח לצעירי'תוכנית התעסוקה 

שנות לימוד או פחות, ללא תעודת בגרות. מטרתה לסייע לצעירים  12בעלי השכלה של 

כנית הופעלה במתכונת ניסיונית במהלך ו. התולהתמיד בה מפרנסת ויציבה בעבודהלהשתלב 

מוסד לביטוח לאומי, במימון על ידי אגודת ניצן, בסיוע הקרן למפעלים מיוחדים ב 2014-2013

 משותף של שני הגופים.

ואבחון תעסוקתי;  ADHD-לכנית נמשכה כחמישה חודשים וכללה: אבחון דידקטי; אבחון והת

במסגרת העבודה,  LD-ו ADHDשבועות שעסק בהתמודדות עם  שלושה עד ארבעהסמינר בן 

ת; ליווי פרטני בקידום ההשתלבות בעולם העבודה ובהכשרה לעבודה בסביבה ממוחשב

וקבוצתי בחיפוש עבודה והשתלבות בה וסיוע של עובדת סוציאלית בהתמודדות עם קשיים 

 .מיוחדים

 מחקר מלווה לתוכנית

 למידה במכללת תל חי קויותעם לעסוקה לבוגרי אקדמיה תוכנית ת

למידה במכללת תל חי הציע תוכנית חדשנית לייעוץ  עם לקויותמרכז התמיכה לסטודנטים 

מוצלח  פןלסייע לבוגרים אלה להשתלב באו תוכנית. מטרת הLDתעסוקתי לבוגרי אקדמיה עם 

לשוק כנית יישמה את תהליך התמיכה לבוגרי אקדמיה על ידי הכנה ובמקומות עבודה. הת

העבודה באמצעות הרכיבים הבאים: אבחון פסיכולוגי ותעסוקתי המותאם ללקויי למידה, פיתוח 

על המישור התעסוקתי, הקניית כישורי חיפוש עבודה, ליווי וייעוץ  LDמודעות להשלכות של 

לבוגרים משלב חיפוש העבודה, דרך קבלתם לעבודה ושלבי ההשתלבות הראשוניים ועד 

ניסיוני במהלך שלוש שנים  פןות במקומות העבודה. התוכנית הופעלה באולשלבים של התבסס

 80-וכללה קבוצה אשר מנתה בסך הכול יותר מ –( 2011-2009)מתשס"ט עד תשע"א  –

  משתתפים מקרב סטודנטים ובוגרים של מכללת תל חי.

 מחקר מלווה לתוכנית

 מרופין לקריירה

מרכז מימוש אישי, לימודי ותעסוקתי  – 'מרופין לקריירה'המרכז האקדמי רופין מציע מסלול 

ליווי  שבסופה גםמותאמת הכשרה מקצועית  ניתנת כניתובת. LD-ו ADHDלצעירים עם 

שלבים  ארבעההלימודים נמשכת שנתיים ומורכבת מתוכנית  .השתלבות בעבודהותמיכה ב

שלב  ;שלב התנסות מעשית ;שלב הכשרה מקצועית ;עיקריים: שלב מכינה והכוונה תעסוקתית

  מציאת עבודה והכוון תעסוקתי.

 אתר מרופין לקריירה

 מבוא
יות תוכנ

תעסוקה דומות 
 בארץ

 חומרי רקע תקריאה נוספת בתיקיי

 והעשרה

https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_151.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_151.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_151.pdf
https://career.ruppin.ac.il/
https://drive.google.com/drive/folders/1ricGFioBx2s6DSAf_0HGeIt3ik-Fp5k_?usp=sharing
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 כניות תעסוקה דומות בעולם ות  .4

הנותנות  ,רכה למטרת כתיבת תדריך זה לא נמצאו תוכניות תעסוקה דומות בעולםבבדיקה שנע

הנותנות בלבד מאוכלוסיות רווחה. מצאנו תוכניות בודדות  LD-ו ADHDמענה לאנשים עם 

  .LDמענה לאנשים עם 

 לאנשים עם דיסלקציה, דיספרקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיהוערכת כלים למנהלים 

דיספרקסיה בבריאות והטיפול החברתי, רשת התמיכה בדיסלקציה ומחלקת ה )בריטניה(:

 בשירות המדינה.

לתמוך במנהלים ובעובדים עם דיסלקציה, דיספרקסיה, דיסקלקוליה ודיסגרפיה  מטרת הערכה:

סביבה תומכת וכוללת, הרותמת את  מהווה לנהל שיחות איכותיות ויעילות. כך השירות הציבורי

 מגוונים יכולים להביא.-ם עם תנאים נוירוהכוחות הייחודיים שאנשי

Dyslexia, Dyspraxia, Dyscalculia and Dysgraphia Line Managers Toolkit 

 

, עם דיסלקציהאדם יוזמה פרטית שהוקמה על ידי מאט בויד,  )בריטניה(: אנשים יוצאי דופן

 .עבודהבעקבות הקושי האישי שלו לנווט בתהליך מציאת 

היוזמה מספקת ייעוץ, גיוס ותמיכה תעסוקתית למעסיקים ולאנשים הסובלים מדיסלקציה, 

באנשים עם מגוון ת מכותהיא והיקף היוזמה  ואוטיזם. מאז הקמתה, גדל ADHDדיספרקסיה, 

 עם מעסיקים.  דתבונוירולוגי וגם ע

Exceptional Individuals 

 

יוזמה מקומית של הכשרה למבוגרים  קורס הכנה לעבודה לאנשים עם דיסלקציה )אירלנד(:

איגוד הדיסלקציה  :וזמה מנוהלת על ידי מספר גופיםסובלים מדיסלקציה. היהמובטלים 

)מועצת החינוך וההדרכה  KWETB-)סוכנות ממשלתית לחינוך והדרכה( ו SOLASבאירלנד, 

 .(Wicklow-ו Kildareשל 

לפתח את הכישורים, הידע והניסיון של מבוגרים הסובלים מדיסלקציה  מטרת הקורס:

 ו/או להתקדם להשכלה נוספת. לסטנדרט שיאפשר להם להיכנס לכוח העבודה

Local Training Initiative (LTI) 

 

 )קנדה(: LDתוכנית הכנה לתעסוקה לאנשים עם 

; אתגרים מרובים )כלומר אבטלה ארוכת טווח, חסרי LDאנשים עם  כנית:והתקהל היעד של 

 .בית, בעיות נפשיות(

 .הכנה לתעסוקה כנית:ומטרת הת

מסייעת למשתתפים לזהות את תחומי העניין ה ,שבועות 12כנית בת ו: תכניתותיאור הת

ירה שלהם. שלהם, כישוריהם, אישיותם וערכיהם כדי לבנות תמונה ברורה של מסלול הקרי

 חינוכי ויועץ קריירה.-התוכנית כוללת סדנאות, הערכות וראיונות המועברים על ידי יועץ פסיכו

התוכניות המקוונות כוללות תוכנית מותאמת אישית לכל משתתף, ייעוץ או אימון אישי וקבוצתי, 

ורשתות תמיכה בניווט והפניות לשירותים מקומיים, כמו גם הזדמנויות לבנות מערכות יחסים 

 חברתיות.

JVS Toronto 

 מבוא
תוכניות 

תעסוקה דומות 
 בעולם

https://civilservice.blog.gov.uk/wp-content/uploads/sites/86/2020/03/Dyslexia-Dyspraxia-Dyscalculia-and-Dysgraphia-Line-Manager-Toolkit.pdf
https://exceptionalindividuals.com/
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/career-paths-dyslexia-unique-full-time-training-course-unemployed-adults
https://www.jvstoronto.org/
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 פרק ב': תוכנית פוקוס 

 מטרות התוכנית .1

 .LD-ו ADHDוגרים עם לבבעבודה  ושילובקריירה  פיתוח

  ביטוי בעולם העבודה.לידי הבאות  LD-ו ADHDמתן כלים ואסטרטגיות להתמודדות עם 

ם יישובייתעסוקה  יבמרכז LD-הו ADHD-הבתחום ידע מקצועי  והפצת מעניםהנגשת 

 לנגישים למגוון רחב של אוכלוסיות.  םוהפיכת

של  מודעות ומתן ביטוי לאיכויות ולכישורים ,חשיפהתוך חברתי, -יצירת שינוי תודעתי

 . בעולם העבודה LD-ו ADHDאוכלוסיית בוגרים עם 

 

 מדדי הצלחה לרכזת במשרה מלאה

 

רבית רכזות התוכנית מועסקות מ ,*הנתונים המוצגים מתייחסים לרכזת במשרה מלאה. נכון להיום

בחצי משרה. העסקת רכזות במשרה מלאה מאפשרת מתן מענה למספר רחב יותר של משתתפים, 

שנפח שעות ההדרכה והמשימות  משוםיותר מכפול בהשוואה לרכזת המועסקת בחצי משרה. זאת 

ך במשרה מלאה הקשורות לעבודה במרכז, המהווה אחוז ניכר מתוך כלל משרת הרכזת, יישאר קבוע, א

יאפשר הפעלה רחבה יותר של משרה  100%תקן של  בנוסף,האחוז שלו מתוך כלל משרת הרכזת יורד. 

 הנותנים מענה למספר גדול של משתתפים. ,תהליכים קבוצתיים

 ייחודיות התוכנית .2

מענה מיוחד בתחום התעסוקה מתן ייחודית בראש ובראשונה בזיהוי הצורך ב פוקוסתוכנית 

 .LD-ו ADHD ים עםעבור בוגר

על מגוון תחומי חיים, נכון להיום  LD-ו ADHDלהשלכות של  והולכת אף המודעות הגדלה על

מצאה ש ,מרבית המענים הקיימים מיועדים לילדים ולסטודנטים. הסקירה שהובאה בתדריך זה

ששמה במרכז אנשים  ,כניתוכניות מקבילות בארץ ובעולם, מחזקת את ייחודיות התומיעוט ת

 .LD-לו ADHD-קשורים להוגרים עם חסמים תעסוקתיים ב

 יעדי התמדה יעדי השמה ם משתתפי

משתתפים חדשים בשנה  60-50*

לרכזת )לא כולל משתתפים 

 ממשיכים(

התמדה מתוך המושמים חצי  50% מהמשתתפים 50%

 שנה במקום העבודה

מתמידים מתוך המושמים  30%  משתתפים במענה משלים 30

 במשך שנה

תוכנית 
 פוקוס

 מטרות התוכנית

ייחודיות 
 התוכנית
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כחסם  LD-ו ADHD תוכנית פוקוס מזהה קיומן שלליווי וכלים ייחודיים ממוקדי לקות:  •

מרכזי בהשתלבות בתעסוקה וממקדת את הליווי המקצועי באתגרים הנובעים מחסם 

 עבור אנשים עםהליווי נעשה שימוש בכלי אבחון, ליווי ואימון שפותחו בתהליכי זה. 

כנית ואחרים עברו וובהתאם לפרופיל האוכלוסייה. חלק מהכלים פותחו בת לקויות אלה

כלים עם ריבוי מלל הפכו לכלים  :)למשל ותהמשתתפ רכיוהתאמה והנגשה לצ

של  םהייחודייויזואליים יותר, וכדומה(. תהליך הליווי התעסוקתי כולו מותאם לצרכים 

בהשתלבות  ,ביציאה ללימודיםבהכוון תעסוקתי, ומעמיק מתמקד , ותהמשתתפ

בעת  ותבחינת דרכי התמודדות מותאמ, כמו גם בהתאקלמות במסגרת תעסוקתיתבו

  צורך בהתמדה בעבודה.בו מצבי קושי ומשבר

 

 ותאצל המשתתפשעל מנת ליצור  ,תפיסת העבודה היא צירים מקבילים:עבודה ב •

בשני צירים מקבילים: ציר התעסוקה וד לעב יש ,שמר לאורך זמןישינוי משמעותי שי

ושני הצירים מובילים אליה:  מטרת הליווי היא תעסוקתיתמודעות וניהול הלקות. ה וציר

לתעסוקה, החל מלווה את המשתתפת לאורך אבני הדרך הקשורות ציר התעסוקה 

, הכנה לעולם העבודהעבודה, הכוון תעסוקתי, חיפוש דרך יכרות תעסוקתית, מה

 השמה.הווי לאחר השמה ולי

 כרוניותמגבלות הן  LD-וADHD -תבסס על ההבנה שוניהול הלקות מציר המודעות 

למוד ל תהעבודה על ציר זה מאפשרת למשתתפשילוו את המשתתפת לאורך החיים. 

, ובהמשך חסם תעסוקתיואת האופן שבו היא מהווה  הכיר את הלקות שלהלעל עצמה ו

 ,בין היתר ,בתעסוקה. ציר זה עוסק ד לנהל אותההלקות וללמוקיומה של את  הפניםל

 כמו סנגור עצמי, ניהול בריאות, תפקודים ניהוליים, ועוד. ,םייחודייבתכנים 

 

ומומחים התוכנית נשענת על ידע  :ומחיות מקצועית בהפרעת קשב ולקויות למידהמ •

בססת עצמה כגוף ידע מקצועי ללמידה מו LD-הו ADHD-ה מימקצועיים מתחו

 מומחים מתחום התעסוקה כולל תוכניתהתייעצויות במרכזי תעסוקה. צוות ולה

פוקוס פרופיל רווחתי. בכך  בעלתיה יאוכלוסעם ידע על  ,LD-הו ADHD-ומתחומי ה

, פתהייחודיים של המשתתה , תוך חשיבה על צרכיייחודי מענה מקצועי תמספק

  .הלקות שלה והתאמת המענה לביטויי

מפרופסיות שונות )ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית, לקויות  רכזות התוכנית מגיעות

 היוצר הפריה הדדית בין חברות הצוות ומיצוי הפוטנציאל המקצועי.גיוון למידה, אימון(, 

הכשרה באופן שוטף על ידי  ותלשמור על כשירות הצוות, הרכזות עובר כדיכמו כן, 

 צוות מעטפת התוכנית. 

 

רכזת התוכנית עובדת בשיתוף פעולה עם  ,וי התעסוקתיבמקביל לליו :כוללניליווי  •

למקסם את  כדי ותפגורמי תמיכה נוספים במרכז ובקהילה אשר נותנים מענה למשתת

הפניה לגורמים  הם.ולהתאים את הליווי לצרכיהם המשאבים, למצות את הזכויות של

 מתקשה כנית, אשרוהת ילאוכלוסיית משתתפ זכויות לרוב לא מסייעת למיצויאחרים 

. רכזת פוקוס מסייעת בהנגשת המידע הבירוקרטיה על כל רבדיהבהתמודדות עם 

 ובתיאום בין גורמי הליווי השונים. ותלמשתתפ
 

 

 

תוכנית 
 פוקוס

ייחודיות 
 התוכנית

 מספר:  רונן

אני מרגיש שהריכוז שלי והיכולת לנהל את הזמן שלי בצורה יעילה משתפרת "

 ". עם הפגישות האלה
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 כלוסיית היעדאו  .3

חסם מרכזי ומהותי במציאת  תאצלם הלקות והשלכותיה מהווש בוגריםמיועדת ל פוקוס תוכנית

 במקום עבודה, בהתמדה ובקידום בתעסוקה.ם, בהשתלבות העבודה התואמת את כישורי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג

 

 

 

 

 

  קריטריונים לכניסה לתוכנית

● ADHD ו-LD מהווים חסם תעסוקתי להשתלבות בעבודה. 

אולם מציגים קשיים מתחום  , או אנשים שאינם מאובחניםLD או ADHDאבחון של   ●

 .דפוסים תעסוקתייםהלמידה, בכישורים ניהוליים, בקשב ובריכוז, המשפיעים על 

ברור כי ניסיון אשר  בעלי ניסיון מועט או ללא , אנשיםאנשים בעלי ניסיון תעסוקתי ●

  .החסם התעסוקתי שלהם נובע מהלקות

 .טווח-מוטיבציה, נכונות וזמינות לתהליך ארוך ●

   

תוכנית 
 פוקוס
 עדאוכלוסיית הי

קריטריונים 
 לכניסה לתוכנית
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 שותפויות בתוכנית. 4 

ף המרכזי השותהמשרד הוא  :משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים •

משרד על ההגורם האחראי מטעם  אהי אגף תעסוקת רווחהתוכנית פוקוס. מנהלת ב

מדיניות, הקביעת בחזון ובניסוח ההתוכנית. השותפות באה לידי ביטוי בוועדות היגוי, 

גופים לחיבור לתוכניות, בעתיד התוכנית, על קבלת החלטות על מודל העבודה וב

 תקצוב התוכנית. בואוכלוסיות מקבילות תחת המשרד לו

 

כניות העירוניות ומוקדים עירוניים ואזוריים המרכזים את שלל הת :תעסוקהמרכזי  •

הקיימות ברשות בתחום התעסוקה עבור אוכלוסיות רווחה. בכל רשות קיים גוף מפעיל 

כנית פוקוס פועלת בתוך ותהמעסיק בפועל של צוות הרכזות. גם הוא שלמרכזים, 

תחת הנהלת המרכזים ועל פי החזון, היעדים ותוכניות העבודה המרכזים ברחבי הארץ, 

  ו.וצוותמרכז התעסוקה הקשר המקצועי מתקיים מול הנהלת הייחודיות לכל מרכז. 

 

למקדמי  קורס יישומי :תבת-, ג'וינט ישראל'בתעסוקה הבדלי למידה וקשב'קורס  •

ופיתוח  פותח בתחום פיתוח ידעשסדנאית ובקבוצה קטנה,  , במתכונתתעסוקה

מספר מחזורים שלו הועברו  רווחה.בשותפות עם משרד ה תבת-ישראל מקצועי בג'וינט

 LD שלו ADHDלמושגים ומאפיינים של  ונחשפ משתתפי הקורס. בשנים האחרונות

לסייע  . זאת, כדיןתוך הכרת האתגרים הייחודיים שלה ,ותמשתתפהכלים לליווי  וורכש

בעולם התעסוקה. בנוסף לקורס  ןנציאל שלהלמצות טוב יותר את הפוט ותלמשתתפ

 פותח והועבר על ידיהפתוחים לבוגרי הקורס. הקורס  ,ימי למידה בשנה שני התקיימו

אימון אנשים עם במומחית ומדריכה בייעוץ ו ,פסיכולוגית תעסוקתית, אורלי צדוק

ם , פסיכולוגית קלינית ואחראית פיתוח ידע מטעאביטל אבישרעל ידי ו ,הפרעת קשב

בקורס כמומחיות  השתתפוכנית ותהוצוות תוכנית פוקוס מנהלת  תבת.-ישראלג'וינט 

 .בתחום

 

 ייחודייםקיימים קשרים ושותפויות עם עמותות וארגונים שונים סביב צרכים  :עמותות •

מרופין ', 'ניצן', 'קווים ומחשבות': הומטרות התוכנית. לדוגמ ותמשתתפהלקידום 

 ועוד.  ',לקריירה

 

בדים עם עו יםקשר צוות התוכנית מקיים :ביטוח לאומימוסד ליקום באגף הש •

על  ADHD-בלגבי הקריטריונים להכרה  מתעדכניםבאגפי השיקום השונים,  סוציאליים

להליכי הכרה ומתן חוות דעת מקצועית  ות, הפניית משתתפהמוסד לביטוח לאומי ידי

 לצורך הכרה. ותלמשתתפ

 

כזי התעסוקה יש קשרים עם שירותי הרווחה למר :עירונייםהשירותי הרווחה  •

המלוות את ת ות הסוציאליורכזת תוכנית פוקוס והעובדבחלק מהמרכזים העירוניים. 

מקדמים את  הקשרים אל .עובדות בשיתוף פעולהמטעם הרווחה  ותהמשתתפ

מדויק ו כוללנימענה אמצעות יצירת חסמים רבים ומורכבים, ב ן, שלרובותהמשתתפ

  חיים. במגוון תחומי

תוכנית 
 פוקוס
שותפויות 
 בתוכנית
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קשרים מקצועיים עם תוכניות תעסוקה  מתקיימים :תוכניות תעסוקה מקבילות •

הפצת ידע ומתן  ה,מקבילות במרכזי התעסוקה ובתבת. קשרים אלו מאפשרים העבר

 ועוד(. ,)תעסוקה שווה, סטרייב, למרחק ותמענה מיטבי למשתתפ

 

 פועלת התוכנית. סיכון ביבמצ וצעירות צעירים לקידום הלאומית התוכנית :יתד תוכנית •

 עם השותפות. מיומנויות פיתוחו תעסוקה, השכלההצעירים בתחומים של  לקידום

 ההכשרות לצוות יתד, הדרכות וובינרים, הפני העברתב ביטוי לידי באה התוכנית

 במרכזים יתד לרכזות פוקוס תוכנית רכזות של פרטני ייעוץ, ותמשתתפ של הדדית

  .ותלמשתתפ משותפות סדנאות עריכתו

 

 

 

  

 מצגת חשיפה לתוכנית פוקוס

 תדריך הפעלה -הרחבה על השותף המרכזי: מרכזי הזדמנות 

 סילבוס קורס הבדלי למידה וקשב בתעסוקה

תוכנית 
 פוקוס
שותפויות 
 בתוכנית

https://drive.google.com/file/d/1031qmJiutPRtt0wVzkvNgKjtTkdLJu8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OPugo5vlLyHnAV-yFfAgytNFk6YmvSnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GyCc29Uno6q6iZPiWPlH4YF-mu9JlQCN/view?usp=sharing
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 תעסוקההבמרכזי  הפעלההפרק ג': מודל  

 מבנה ארגוני של התוכנית .1

מודל של ניהול משותף בין מנהלת מרכז תעסוקה ומנהלת על פי כנית פוקוס פועלת ות

תוך קידום  ,תוכנית פוקוס, כאשר כל אחת מהן מובילה את הצוות בתחום ההתמחות שלה

 מטרות המרכז והתוכנית. 

תוכנית במרכזי התעסוקה בפריסה האת  הובילמו בונה, תפתחמ :מנהלת תוכנית פוקוס

שירותים הבשותפות עם מנהלות מרכזי התעסוקה, משרד העבודה, הרווחה ו ,יתארצ

המנהלת המקצועית של צוות הרכזות,  אתבת. מנהלת פוקוס הי-החברתיים וג'וינט ישראל

 : הכשרות תקופתיות, הדרכות פרטניותיותהבתחום אחר. LD-ו ADHDמי אחראית על תחו

 .בניית תוכנית עבודה בהתאם ליעדי התוכנית והמרכזו

מנהלת בפועל של רכזת התוכנית ומהווה גורם ניהולי בעבודה  :תעסוקההמנהלת מרכז 

כנית עבודה ום פגישות עבודה תקופתיות, בניית תו: קיההיומיומית של רכזת פוקוס, לדוגמ

בעלת היא עמידה ביעדים. על ודיווח  כנית פוקוסוויעדי ת י המרכזשנתית בהתאם ליעד

לעולם התעסוקה, לדוגמה: מגמות  אחריות מקצועית להכשרת הצוות בנושאים הקשורים

, תהליכי חיפוש עבודה משתנה, מענים עירוניים תעסוקתייםהושינויים בעולם העבודה 

  והכוון תעסוקתי.

בשיתוף  תבדווע התעסוקה חלק מצוות מרכז אירכזת פוקוס ה :רכזת תוכנית פוקוס

הגורם המקצועי בתחום  אהרכזת הי ובתיאום עם הרכזים הנוספים הפועלים בתשתית.

ADHD ו-LD .התוכנית  תרכז בתוך התשתית ונותנת מענה למשתתפים ולצוות המרכז

ובהתאם  בהתאם לאסטרטגיית התוכנית, תוך שמירה על ערכיה ומטרותיה פועלת

 בו היא פועלת. שמטרות המרכז ליית היעד ולאוכלוס

 

 

 

 

 

  צוותההכשרת  .2

מגויסות מספר אם במקביל  .הכשרת הרכזות בכניסה לתפקיד מתקיימת לרוב באופן פרטני

הלת התוכנית, נשל מ יאאחריות ההכשרה הרכזות ניתן לערוך את ההכשרה באופן קבוצתי. 

 .תמשתלב תבו הרכזשמרכז ההזדמנות  בשיתוף פעולה עם

 

 נושאי ההכשרה בכניסה לתפקיד:

 .מאפייני האוכלוסייה ,מבנה ארגוני, תוכניות :היכרות עם מרכזי הזדמנות בתעסוקה ●

 הגדרת תפקיד מנהלת תוכנית פוקוס

 הגדרת תפקיד רכזת תוכנית פוקוס

 מודעת דרושים למשרת מנהלת פוקוס

 מודעת דורשים למשרת רכזת פוקוס

 

מודל 
 ההפעל

מבנה ארגוני של 
 התוכנית

 הכשרת צוות

https://drive.google.com/file/d/1erKYvQ31atDgzMx7gELN5okIzy_YBztC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7H5mWM_7miFu4qMffj3VVHdVK8cIg7a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iGRWDxx6coWpWy3ALguJE9ESs_IkHXeW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVjrtFTmTu6dYch2HVqNMJTx-sYEqA3P/view?usp=sharing
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אנשים פרואקטיביות, חיבור לעולמם של  חמשת הצירים, :תפיסות עבודה בתעסוקה ●

 .LD-ו ADHDעם 

יחודיות, מאפייני רציונל התוכנית, מטרות, י :תוכנית פוקוסשל עבודה המודל   ●

 .כניתוווי משתתפים בתי, מודלים ללהאוכלוסייה, סוגי מענים

אינטייק פגישת היכרות וניתוח  :התוכנית ותהיכרות מעמיקה עם פרופיל משתתפ ●

זדמנות, מיומנות זיהוי ואיתור חסם מרכזי בתעסוקה הנובע מקיומן של המרכזי הב

ADHD ו-LDחסמים וכוחות, , קויות אלהל , מאפיינים תעסוקתיים של אנשים עם

 .אסטרטגיות וכלים

 

כנית ההדרכה, העברת התכנים ותיאום עם אנשי ואחראית על בניית תתוכנית פוקוס מנהלת 

יום למידה פרונטלי, מפגש הכשרות בחודש:  שלוש צוות הרכזות עובר מקצוע לצורך הדרכות.

 . מנהלת התוכניתוהדרכה אישית עם  אונליין )בזום(

 כשרות לצוות הרכזות לפי תחומים:המת נושאי ההדרכות והלהלן רשי

 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנים בתחום התעסוקה
 

 הצירים להתפתחות אישית תעסוקתיתחמשת 

 תחקיר עיסוק

 רצף הליווי התעסוקתי

 כנית עבודה עם משתתפיםובניית ת

 שיטות לחיפוש עבודה

 הגישה המוטיבציונית

 שאילת שאלות

 שיקולים בבחירת מקצוע

 סביבת עבודהניתוח 

 תהליכי פרידה ממשתתפים

 ןשרמחני קונפורטס  / כלים ומודלים בליווי התעסוקתי

ביקור וסדנה בעמותת "שיקום  / התנסות וסיעור מוחות, כלים טכנולוגים חדשניים בליווי התעסוקתי
 אחר"

 , רכזת פוקוס בנתניהלילך שראק / עבודה עם קלפים –מפה תעסוקתית 

מודל 
 הפעלה
 הכשרת צוות
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  LD-וADHD  בתחוםתכנים 
 

 / סדנת תפקודים ניהוליים )במסגרת קורס הבדלי קשב(  קורס הבדלי קשב ולמידה בתעסוקה
 ליסה גרוסמן

 התוכניתצוות  /'מרופין לקריירה'כנית ותההיכרות עם  צוות רכזות פוקוס /ADHDכלים לאבחון 

עו"ד  /ADHD מיצוי זכויות בביטוח לאומי לאנשים עם
 סיגל דקל

ADHD ד"ר אלונה גד, פסיכיאטרית / וחרדה 
 

ד"ר ראסל  /' קווים ומחשבות'יום עיון של עמותת 
 בארקלי

( והרחבה על מבחן CPTמבחני קשב ממוחשבים )
MOXO / אורית לביא, רכזת פוקוס באר שבע 

  / ומפגש עם מטופל Cog - Fun A -ה שיטת היכרות עם  התאמות בלמידה והיבחנות ללקויי למידה
 ןולדר שוקרון, מעיין כהן ואוהד גור יפעת

צוות  / היכרות עם מרכזי תמיכה לסטודנטים באקדמיה
 המכון הטכנולוגי חולון

 הלתעסוק Cog – Fun A קורס

ד"ר בטי  / טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות
 שרייבר

: בחירת משתתפים  Cog – Fun A –הדרכה קבוצתית 
 וקרוןיפעת ולדר ש / והתנעת התהליך

שירה  / בעולם העבודה ADHDהתאמות לאנשים עם  (מיינדפולנסקשיבות )
  טל, עו"ס

 'פוקוס'משתתף  / טכנולוגיות מסייעות לניהול זמן ד"ר טמיר אפשטיין / ADHD-ב הטיפול התרופתי
  ל אביבממרכז הזדמנות ת

 צדוק אורלי /ADHDהכנה לראיון עבודה עם  אורלי צדוק / ADHDקבלת החלטות עם 

 / LD-ו ADHDרישיון נהיגה ולימודי תיאורה לאנשים עם  אלה ארנון / משולש הזהב –ניתוח התנהגות 
 אתגרים ומענים 

 כנית ולמודל העבודהותכנים הקשורים לת
 

 למידת עמיתים –דילמות בתפקיד רכזת פוקוס  תיאורי מקרה –העמקה באינטייק פוקוס 

מטרות ומפתחות  – וסכנית פוקופיתוח סדנאות בת
 להצלחה 

 חשיבה משותפת על מודל הליווי הפרטני

סיכום ותובנות מסדנאות פוקוס ועבודה קבוצתית 
 בפורמטים שונים

ענבל טננבאום, רכזת  / טעימות מסדנת ארגון וניהול זמן
 פוקוס בחיפה

Jobcrafting מודעות ללקות בתעסוקה'טעימות ותובנות מסדנת  בפוקוס '/ 
 ן אברהם, רכזת פוקוס בירושליםרינה ב

היערכות פוקוס לתקופת הקורונה )בניית תוכנית 
עבודה, התאמת תהליכי הליווי למציאות החדשה ושיפור 

 מיומנויות עבודה מרחוק(

 צוות רכזות פוקוס / כניתוהצגת סיפורי הצלחה בת

בי מידת דיון בדילמות שעולות לג - 'מדברים מהשטח' למידת עמיתים –תיאורי מקרה 
 ההתאמה של משתתפים המופנים לתוכנית

 תכנים נוספים

 למידה מהצלחות

 עינת להב / מפות חשיבה

 עדי קינן / צילום באמצעות הטלפון הנייד

 כנית "סיפתח"והיכרות מעמיקה עם הזום לתהליכי ליווי מרחוק/ מורן כץ, רכזת ת

מודל 
 הפעלה
 הכשרת צוות
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 שתית תעסוקהקרונות לשותפות עם תע .3

 

חלק בלתי נפרד מצוות מרכז התעסוקה,  יאכנית פוקוס הושרכזת ת ,הנחת העבודה היא

במשימות. הנחה זו היא הבסיס להשתלבות ושותפה פעילה בתוכנית העבודה, בפעילויות 

לצד הבניית האמון ויחסי עבודה מיטיבים ומקצועיים במרכז התעסוקה. למיטבית של הרכזת, 

אופי העבודה בין מרכזי התעסוקה וכתוצאה בשונות רבה במבנה ו קיימתכי  ,ןחשוב לציי ,זאת

נשות הצוות להלן הרחבה על  .הלי העבודה בין מרכז למרכזונבמכך תיתכן שונות בשותפות ו

 .עימן מתקיים קשר שוטף והדוק יותר

 

 עבודה עם צוות מרכז תעסוקה

בת את הפונים למענים השונים מהווה את שער הכניסה למרכז התעסוקה ומנת :רכזת פרט

קהל היעד שלה, את ניתנים במרכז. רכזת הפרט צריכה להכיר היטב את תוכנית פוקוס וה

כחסם מרכזי בתעסוקה. רכזת  LD-ו ADHDלהצליח לזהות בשיחת האינטייק מאפיינים של 

לדייק את ההפניות  כדי, עמן ונמצאת בקשר רציףאת רכזות הפרט במרכז פוקוס מנחה 

 נית ולתת מענה מיטבי לפונים. לתוכ

מודל 
 ההפעל
עקרונות 

לשותפות עם 
תשתית 
 תעסוקה

 לתעסוקה Cog Fun A סילבוס קורס

 התאמות בלמידה והיבחנות ללקויי למידה

 בעולם העבודה ADHDהתאמות לאנשים עם 

 טכנולוגיות לחיפוש עבודה וניהול זמן

 יום למידה בנושא סנגור עצמי

 דף תצפית על אינטייק במרכז תעסוקה

 טופס טיולים במרכז

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pj4Ghba168ReDMzsxFmw33goU59tsqEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12MfYACO6uz39KBl75kSWR9P_JX3gcEJF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMuqdnbsIy0tMFj2ip5rkMLzEu454-Gx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JLNHCq8HapsQo8t9rzA5gv074dGIyXlt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1r42amWDZlucFOh6DV5TMy5n6O4oh8K6n
https://drive.google.com/file/d/1SO8XfUT_GlI38kmM2T0U7XU5d1TjtUax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HEe6ykp_01tRMcAA8zlMGHDTKt_k1cV5/view?usp=sharing
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 ADHDפעמים רבות עם מתמודדות תעסוקה הלמרכז  ותהפונ ותצעיר :צעיריםתוכנית רכזת  

מתקיימים קשרי עבודה רציפים, הפריה ועבודה משותפת, התייעצויות  מציאות זועקב  .LD-ו

רכי וצ לאנשי מקצוע לפי יתןעזרה בהפניו ותמשתתפ ה הדדית של, הפניותלגבי משתתפ

 (.יתנוירולוג/יתפסיכיאטר/ית)פסיכולוג ותהצעיר

רכזת המעסיקים מהווה גשר לעולם העסקי, מתווכת את המורכבות  :מעסיקיםקשרי כזת ר

בתקשורת  מסייעת, מלווה את התהליך לפני ותוך כדי ההשמה וותוהיתרונות של המשתתפ

אשר הגיעו  ותשתתפמסייעת בהתאמת משרות למהיא , לכך ההשמה. בנוסףלאחר רציפה 

   וחיבור למעסיקים לצורך ביצוע סימולציות לראיונות עבודה. עבודהלשלב חיפוש 

בכל  כיווני בין רכזת פוקוס לרכזת הכשרות מקצועיות-קיים קשר דו :רכזת הכשרות מקצועיות

אשר פנו להכשרות מקצועיות בתוכנית פוקוס לצורך התמדה והצלחה  ותליווי משתתפל הקשור

, רכזת פוקוס מהווה גורם מקצועי לתחום ההתאמות ומדריכה את רכזת לכך ה. בנוסףבהכשר

 ההכשרות בנושא זה. 

 אם .לעו"ס נכויות ושיקום סבין רכזת פוקו יחסי עבודה הדוקים מתקיימים :עו"ס נכויות/שיקום

לרוב יתקיים אינטייק משותף עם עו"ס , LD-ו ADHDיש  פתבשיחה הראשונית עולה שלמשתת

תהליך הליווי את יתאמו את המענה והן מובילה את האינטייק. יחד מהן ויות, כאשר אחת נכ

כמו כן, פוקוס או למענה אחר. תוכנית ל הבהתאמה יפנו אותו פתהנכון ביותר עבור המשתת

   בעבודה השוטפת נעזרת רכזת פוקוס בעו"ס נכויות להפניה למיצוי זכויות.

תוכניות תעסוקה עבור אנשים עם מוגבלות, יוצאי  :במרכזתעסוקה בתוכניות שונות  ותרכז

קיימים שיתופי פעולה והפנייה הדדית  .אתיופיה, נשים מודרות מעולם התעסוקה, צעירים וכו'

בין התוכניות הקיימות במרכז. למשל: שילוב משתתפות בקורס מטפלות של  ותשל משתתפ

עבודה משותפת, כמו כן, מתקיימת  ויצ"ו, ביצוע התאמות בתוך הקורס לקידום המשתתפות.

 ות.סביבה מותאמת להצלחת המשתתפ מציאתליצירתית התייעצויות וחשיבה 

 

  

מודל 
 הפעלה

עקרונות 
לשותפות עם 

תשתית 
 תעסוקה

סדנה משותפת לתוכניות  'סדנת צעירים בפוקוס'

 פוקוס ויתד במרכז הזדמנות באר שבע.
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 רכיבי התוכניתפרק ד': 
 

  

 

 

 

 

 

   

 תעסוקתי-ליווי פרטני         

נותן מענה מקצועי  ובעבודת הרכזת והואהחלק המרכזי בתוכנית הליווי הפרטני מהווה את 

 תרוכש פת. במהלך הליווי המשתתLD-ו ADHDיני אוכלוסיית רווחה עם ייחודי למאפי

התמודדות עם אתגרים וחיזוק , אסטרטגיות וכלים להשתלבות מיטבית בשוק העבודה

 התעסוקתית.  המסוגלות

הליווי נמשך עד שנה וחצי. רצף הליווי ורכיביו משתנה ממשתתפת למשתתפת, כאשר תהליכי 

 מטרות המשתתפת. לאמים לפרופיל והליווי הם מודולריים ומות

  תוכניתטרום כניסה ל

רכיבי 
 התוכנית

ליווי פרטני 
 תעסוקתי
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  קליטה במרכז הזדמנות

רכזת  ל ידיאינטייק עת נקלטת במרכז עוברהכל משתתפת  :אינטייק על ידי רכזת פרט •

של הפונה תעסוקתי הסטטוס המטרת האינטייק היא היכרות ראשונית, הבנת פרט. 

 .במענה המיטבי במרכז התעסוקה אותהלשלב  כדי ,שלה תעסוקתיותהמטרות הו

היא  ,LD-ו ADHDשל  ןסימנים שיכולים להעיד על קיומבאינטייק הרכזת מזהה אם 

 לקויות בהם ידוע מראש על קיומן שלשבמקרים תפנה להתייעצות עם רכזת פוקוס. 

 ניתן להזמין את רכזת פוקוס להצטרף לאינטייק. אלה

 

 אמטרת הפגישה הי :זת פוקוסגישת התייעצות בין רכזת הפרט לרכפשיחת/ •

לתוכנית, תוך בחינת החסם התעסוקתי  ת המשתתפתהתייעצות לגבי מידת התאמ

המרכזי והיכרות עם מכלול המענים במרכז. רכזת הפרט מסבירה ומרחיבה על סימני 

גבי מידת ל החלטהעם רכזת פוקוס מתקבלת יחד והאזהרה אשר זיהתה באינטייק 

מיטבי למשתתפת, מתוך כלל  וא מענהכנית הוב בתההתאמה לפוקוס והאם השילו

 .תעסוקההמענים במרכז ה

 

רכזת הפרט מעדכנת בפגישה או  ,לאחר קבלת ההחלטה :הפנייה לתוכנית פוקוס •

מעבירה למשתתפת  ,בשיחה טלפונית את המשתתפת על הפנייתה לתוכנית פוקוס

  אינטייק.המסמך התרשמות וסיכום  פוקוס את פרטיה של הרכזת ומצרפת לרכזת

 

 

 

 

 רמזים לאיתור הפרעת קשב ולקות למידה באינטייק

ASRS - שאלון לדירוג עצמי של ADHD ב מבוגריםבקר 

 

רכיבי 
 התוכנית

ליווי פרטני 
 תעסוקתי

 :רכזת פרט, מרכז הזדמנות משתפת איילה,

"בתור מקבלת את באי המרכז, מאבחנת ומנתבת אותם לתוכניות השונות: 

פוקוס ענתה לי על צורך למשתתפים שהחסם שלהם היה השתלבות 

בתעסוקה וקושי גדול של קשב וקשיי למידה. פוקוס נתנה מענה מלא לחסם 

ותנת מענה משלים למשתתפים, לעיתים בליווי המרכזי הזה. רכזת התוכנית נ

 ולעיתים במענה רוחבי." ימלא ואינטנסיב

https://drive.google.com/file/d/1slRhrE-TU-TRZG9liUXzl5nyvjkn6Hp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i_1saZMbGi2sgPFwZXtGs__1YHFBIVRM/view?usp=sharing
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איילה, רכזת פרט, מרכז הזדמנות משתפת  :  

רכיבי 
 התוכנית

ליווי פרטני 
 תעסוקתי
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 קדמהה

מודעות ה ציר התעסוקה וציר צירים מקבילים: שנינעשה ב ותהליווי הפרטני של המשתתפ

 לשני הצירים מטרה אחת, שהיא מטרה תעסוקתית.  וניהול הלקות.

גמישות להחליט באיזה שלב היא ההצירים מקבילים ולעיתים נפגשים, כאשר לרכזת פוקוס 

, או לבחור הצירים שניוד במקביל על לעב רכזת יכולהעל איזה ציר. הוהמשתתפת  עובדת עם

החלטה זו תלויה בפרופיל המשתתפת, במטרות להתחיל מציר אחד ולהמשיך באחר. 

 התעסוקתיות שלה ובמידת המודעות שלה ללקות כחסם תעסוקתי.

 

 כרותיה

משתתפת, מציגה את עם הטלפוני רכזת פוקוס יוצרת קשר  :שיחה טלפונית מקדימה •

תוכנית, עורכת תיאום ציפיות ראשוני עם ומסגרת ההליווי  את מטרותעצמה ו

  המשתתפת ומתאמת פגישת אינטייק.

 

היכרות מעמיקה עם המשתתפת, למידה על  ן:ת האינטייק הומטר :אינטייק פוקוס •

 ביטויי הלקות בתעסוקה, תיאום ציפיות, הגדרת מטרה תעסוקתית ונקודות לעבודה. 

עד כמה ו הציר התעסוקתי של המשתתפת לומדת עלהרכזת באמצעות האינטייק 

מטרות לליווי לצורך  ותמגדיר . ביחד הןולביטוייה בתעסוקה ללקות תהמשתתפת מודע

כל ליך האימון. נערך תיאום ציפיות לגבי תוכן הליווי ומסגרת הליווי )אורך מיקוד תה

קיים שאלון אינטייק מובנה ומאגר שאלות עבודה(. התקשרות וזמני המפגש, אופי ה

 הרחבה לשימוש הרכזות.

 

 

 

 

 ומיקוד מטרותאבחון 

 כדייהול הלקות. לסייע בבניית ציר המודעות ונ לתוכנית העבודה כדי החלק האבחוני חשוב

תפקודים הניהוליים של למפות את האתגרים בהמודעות ללקות ו להעריך את מידת

 המשתתפת, עומדים לרשות הרכזת כלי אבחון מקצועיים:

הקשיים  ויפין הפרופיל הניהולי של המשתתפת ולמולאפי :אבחון הפרופיל הניהולי •

שאלון זה מתאים  .Brief-Aהרכזת משתמשת בשאלון  ,בתפקודים הניהולייםשלה 

על קשיים בתפקודים  ותמדווחה ותולמשתתפ ADHDעם  ותמאובחנה ותלמשתתפ

 המפגש לאחר .המשתתפת במהלך המפגשו ות הרכזתהשאלון ממלאאת הניהוליים. 

 הרכזת מקודדת את השאלון ובודקת את הממצאים בהשוואה לנורמה. 

 

 תסריט שיחה להעברת משתתפת לתוכנית פוקוס

 שאלון אינטייק

 מודל ליווי משתתפים בתוכנית

רכיבי 
 התוכנית

 -ליווי פרטני
 תעסוקתי

https://drive.google.com/file/d/1lBjDclug4EEV7F7pTpAVJ2R5TaJxNZik/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znTeKywuYd1vpuSQXGfJu9DhXVdlCqwv/view?usp=sharing


26 
 

על איכות החיים של  משפיעה ADHD-לקות ה בהשהמידה  כתלהער :איכות חיים •

 .ADHD (AAQoL)המשתתפת ניתן להשתמש בשאלון איכות חיים למבוגרים עם 

כמדד  רבהשאלון זה אינו חובה בתהליך הליווי התעסוקתי, אך יכולה להיות לו תרומה 

להשוואה והצלחה בין תחילת תהליך הליווי לסופו. אנו מצפות לשיפור במדדי איכות 

בתחושת היצרנות שלה( כתוצאה מהתהליך שעברה  החיים של המשתתפת )בפרט

 כנית. ובת

 

להערכת המודעות  זה מתייחס חלק :מודעות ללקות בתעסוקההערכה ראשונית של ה •

 באות לידי ביטוי ומהוות עבורה חסם LD-ו ADHDבו שהעצמית של המשתתפת לאופן 

 כדיי. ההערכה הזו היא מתמשכת ומתחילה בשלבים הראשונים של הליוובתעסוקה. 

, מודל Cog-Fun A-מתוך ה לאבחן את רמת המודעות משתמשים בשאלון מודעות

נטיות מתוך אינטייק פוקוס, ניתוח וו, שאלות רלBrownתפקודים ניהוליים של 

 .  Brief-Aסיטואציות מעולם העבודה, ניתוח דוגמאות מתוך שאלון 

ודעות העצמית והמ משתתפת, הרכזת תבצע הערכה התרשמותית לגבי הלכך בנוסף

 שלה לכוחותיה. 

 

 ובניית תוכנית עבודה הצבת מטרות

והמשתתפת מגדירות מטרות לתהליך בהתבסס על האינטייק והחלק האבחוני רכזת התוכנית 

בהתאם . תוכנית עבודה לתהליךבונה  ,בהסתמך על מטרות אלו ואילו רכזת התוכנית, הליווי

ציר הליווי למודעות : חיל את פגישות הליוויאיזה ציר להתבלתוכנית העבודה הרכזת בוחרת 

 שניוניהול הלקות בתעסוקה או ציר התעסוקה. מעתה ולאורך התהליך הרכזת עובדת על 

  הצירים ובוחרת מה מוקד ההתערבות בכל שלב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AAQoLשאלון איכות חיים 

 A-BRIEFקודים ניהוליים תפת שאלון הערכ

 Fun A -ogC–שאלון מודעות מתוך ה

 TSMARמודל  –ויעדים  הצבת מטרות

 טופס מטרות לליווי

 טנההגדרת יעד או מטרה ק

  Fun A -Cogהסבר על שיטת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלון משתף: 

. שלי התעסוקתי בתחום בכישלונות עצמי את להאשים להפסיק לי עזרה פוקוס תוכנית"

, הספר בבית נשארו לא שלי והריכוז הקשב תגרישא לתודעה לי הכניסה התוכנית

 בגיל. לבד לא ושאני כמוני עוד שיש, הדרך כל לאורך אותי ללוות וימשיכו אותי מלווים אלא

 וראתה בי האמינה בפוקוס שלי המלווה, מוחלט כישלון שאני האמינו כולם שכבר, 43

 הדברים אחד והיא התחומים בכל החיים את לי שינתה פוקוס תוכנית. הצלחה בי

 ".בחיים לי שקרו טובים הכי

רכיבי 
 התוכנית

 -ליווי פרטני
 תעסוקתי

https://drive.google.com/file/d/1Q7jB2ROzMVpvxxBWl6Nfv5GplA11r5RP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q7jB2ROzMVpvxxBWl6Nfv5GplA11r5RP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q7jB2ROzMVpvxxBWl6Nfv5GplA11r5RP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g3NwqdBXVCvs8UsQxfTMBqxuK9bdZmys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g3NwqdBXVCvs8UsQxfTMBqxuK9bdZmys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/file/d/1LLEmLpCEoIlQ3RAmFFhSYTkx4x01vAG6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LLEmLpCEoIlQ3RAmFFhSYTkx4x01vAG6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LLEmLpCEoIlQ3RAmFFhSYTkx4x01vAG6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlQWIsvKeLnZ-O3EGmD30nxM17fWnZfa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlQWIsvKeLnZ-O3EGmD30nxM17fWnZfa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlQWIsvKeLnZ-O3EGmD30nxM17fWnZfa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gia3FcIShBMcs1AHJjQKc_7LQ4z8Yb22/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gia3FcIShBMcs1AHJjQKc_7LQ4z8Yb22/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gia3FcIShBMcs1AHJjQKc_7LQ4z8Yb22/view?usp=sharing
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 ציר הליווי למודעות וניהול הלקות בתעסוקה

היה ת ,שלה ואת ביטוייה בתעסוקה תפת תכיר את הלקותהמשתבמהלך העבודה על הציר הזה 

בהן שתדע לזהות אסטרטגיות ותבין את המקור הביולוגי ללקות חסמים שלה, לכוחות ול מודעת

 בתעסוקה. שימוש  יכולה לעשותהיא 

. רכזת פוקוס בוחרת LD-ו ADHDיחודיים לליווי אנשים עם יהציר כולל תחומי עבודה מגוונים, ה

 כנית העבודה עם המשתתפת.וים להתמקד בהתאם למטרות ולתבאילו תחומ

כנית קיימת פגיעה ותב ותמשתתפהאצל מרבית שיפור תפקודים ניהוליים בתעסוקה:  •

תפקוד בתעסוקה. העבודה המשותפת ההמשפיעה על  ,בתפקודים הניהוליים

משמעותית לצורך קבלת הלקות ויצירת שינוי שיישמר לאורך זמן. בתהליך העבודה 

והן לומדות שלה רכזת מציגה למשתתפת את ממצאי אבחון התפקודים הניהוליים ה

המשתתפת. הרכזת נעזרת במודל התיאורטי  אצליחד על הביטוי הייחודי של הלקות 

 לתעסוקה.  יםקשורה מצביםלשיום התפקודים הניהוליים ולניתוח  Brownשל 

)מערכת ההפעלה, מיקוד  םייחודייהרכזת יכולה לבחור אם לעבוד על שיפור תפקודים 

קשב, גיוס מאמץ, ויסות רגשי, זיכרון עבודה, ויסות וניטור פעולות והתנהגות( 

לתעסוקה. עם חלק  Cog - Fun Aאו בכלים מתוך פרוטוקול  ייחודייםבאמצעות כלים 

הרכזת תבחר לעבוד באופן נרחב על שיפור התפקודים הניהוליים,  ותמהמשתתפ

 .לתעסוקה Cog - Fun A-ול הבאמצעות שימוש בפרוטוק

• Cog - Fun A תפקודית עבור מבוגרים -שיטת טיפול קוגניטיבית זוהי :לתעסוקה

קוגניטיבי -השיטה פותחה ונחקרת במעבדה לשיקום נוירו. ADHDהמתמודדים עם 

לסייע בהתמודדות עם  ומטרתה בבית הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית

 יום.-קויים בוויסות עצמי בחיי היוםההשלכות התפקודיות של הלי

השיטה עברה התאמה לצורך הטמעה במודל ליווי המשתתפים של פוקוס, כשמוקד 

לעשות שימוש  כדיהכשרה נרחבת  וכנית עברוההתערבות הוא תעסוקה. רכזות הת

טווח של -הטיפול מתמקד בניהול עצמי ארוךבפרוטוקול ההתערבות ובכלים מתוכו. 

)א(  :ומתייחס למספר מוקדים עיקרייםם של הפרעת הקשב והריכוז האתגרים הניהוליי

קויים בוויסות העצמי יקידום הידע והמודעות העצמית ביחס לסימפטומים ולל

)ג( ניטור ובקרת  ;)ב( רכישת אסטרטגיות מותאמות אישית ;עסוקהולהשלכותיהם בת

ין הידע הקיים תוך גישור על הפער שב ,יום-חיי היוםתעסוקה יישום האסטרטגיות ב

  ליישומו בפועל.

 

 

 

 

 

 

 מספר:  תןמ

ניהול זמן. הליווי האישי שקיבלתי תרם לי מאוד ב"לי אישית התוכנית תרמה במיקוד ו

בלעשות סדר במחשבות שלי, להכיר טוב יותר את עצמי מבחינה תעסוקתית, להכיר 

 י ולמצוא כיוון תעסוקתי". את האפשרויות העומדות בפנ

רכיבי 
 התוכנית

 -ליווי פרטני
 תעסוקתי
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זהה שמשתתפת מגיעה עם מבהם הרכזת ש ,במקרים מסוימים :עבודה עם כוחות •

 בשלב הראשוני תבחר להשתמש בכלי ליווי שמטרתםהיא הערכה עצמית נמוכה, 

משתתפת להסיט את המיקוד מהקשיים ולעורר מוטיבציה. הרכזת תאתר יחד עם ה

ראו הרחבה ל)יומי שלה לאסטרטגיות לניהול הלקות -םדוגמאות ורעיונות מהתפקוד היו

 בסעיף זיהוי חוזקות וחסמים בהמשך הפרק(. 

 

 

 

 

 

  

יש חשיבות משמעותית  LD-ו ADHDעם  משתתפותעבור  :התאמת סביבת עבודה •

ייני הלקות. להתאמת סביבת העבודה, כך שתצמצם עד כמה שניתן את השפעת מאפ

מאפשר ה ,התאמת הסביבה יכולה להתבצע כחלק מתהליך הליווי לבחירת מקצוע

עבודה בסביבות מתאימות, או לאחר הבחירה כחלק מהעבודה על השתלבות 

 בתעסוקה. 

 

 

 

 

 גלגל כישורים חברתיים

 כלי למידה מהצלחות

 עבודה עם כוחותכרטיסיות ל

 תכונות חיוביות ושליליות בעצמי

  המראה הטובה

 ADHDחוברת מידע והתאמות למלווים תעסוקתיים לאנשים עם 

 סדר יום בעבודה

 ניתוח סביבת עבודה

רכיבי 
 התוכנית

 -ליווי פרטני
 תעסוקתי

 דחיינותטבלת תיעוד 

 של בראון ניהולייםתפקודים  מודל

 (OPEAניתוח התנסות תעסוקתית תפקודית בעבר )לתבנית לניטור ו

 ((AAAתבנית לניטור ולניתוח התנסות תעסוקתית תפקודית עתידית 

 סינגור עצמי

 עיגולי הזמן רצוי מול מצוי

 דף כלים לניהול זמן

 ניעת דחיינותדף כלים למ

   Fun A -Cog-שיטת הבדף מידע לרופאים ומטפלים 

https://drive.google.com/file/d/1DA1S9wAOimEuzQ-fy9-HxUp-FsOuu_p7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lEusR_rbAMMtJMbcmlB0H8nvtrXx63Cv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16YmlulOzsgND-vSlL5OXm74ZVmaJ6XQu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16YmlulOzsgND-vSlL5OXm74ZVmaJ6XQu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16YmlulOzsgND-vSlL5OXm74ZVmaJ6XQu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DN5_TXMEXXtA7uUMO8cMCFFK8f3b2fIt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBIcKwaKoPd6uhYN4oANHtdOzZuW91Rj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMuqdnbsIy0tMFj2ip5rkMLzEu454-Gx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMuqdnbsIy0tMFj2ip5rkMLzEu454-Gx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMuqdnbsIy0tMFj2ip5rkMLzEu454-Gx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113cywhP5QGbXo15SYa70cZvmVNdDtdn9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQH0-ConquHqcuQy3WjySdFfvXsThDWI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLI0DuyamoRfCi9VXw0srZDQOKidQD4j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLI0DuyamoRfCi9VXw0srZDQOKidQD4j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLI0DuyamoRfCi9VXw0srZDQOKidQD4j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HG1nuUc97SQynsfl4N3XcAowFHInoPOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/file/d/188h66_aH7DxdLx0HiF3s68ZMHVe27c4V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GJMo2JpBlJ5vtVlu7ikgndaVdjQXU9Ie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/file/d/1gia3FcIShBMcs1AHJjQKc_7LQ4z8Yb22/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gia3FcIShBMcs1AHJjQKc_7LQ4z8Yb22/view?usp=sharing
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בחלק מהמקרים הרכזת תבחר להציג ולהנגיש  :הנגשת טכנולוגיות מסייעות •

וקה, למשל: טכנולוגיות לניהול זמן ומשימות, למשתתפת טכנולוגיות מסייעות לתעס

 תוכנות הקראה והקלדה, בדיקת איות, וכדומה.

 

עם  ותבמקרים רבים, הצורך לנהל את הבריאות חיוני עבור משתתפ :ניהול בריאות •

ADHD ו-LDיום בכלל ובתעסוקה -םבחיי היו ותלתפקד ולהיות חיוני , כדי לאפשר להן

מתייחס לסדר היום של המשתתפת ומעלה שיח של בפרט. ליווי לניהול בריאות 

מודעות לדפוסים של שגרה, תזונה, שינה, פעילות גופנית, טיפול תרופתי וכדומה. 

הרכזת תפנה את המשתתפת לגורם מומחה לליווי  ובהתאם לצורך, בחלק מהמקרים

 מקצועי. 

 

ר מטרות בחינת הצורך באבחון מקצועי לאוהמטרה היא  :LD-ו ADHD הפנייה לאבחון •

 רכי המשתתפת.ותהליך הליווי וצ

צורך באבחון, גיבוש השאלה האבחונית עם הזיהוי על עובדת לשם כך, הרכזת 

המשתתפת לקראת אם והגדרת מטרות האבחון. לקראת האבחון המשתתפת, הכנה 

תחילת לימודים או הכשרה מקצועית, הרכזת תפנה אותה למרכז תמיכה לסטודנט 

גורם האחראי בהכשרה המקצועית. אם אין אבחון של הלקות במוסד הלימודי, או ל

והרכזת מעריכה שיש צורך באבחון או בהתאמה של טיפול תרופתי, הרכזת תמליץ על 

 .המשתתפת נעשית באופן עצמאי על ידיפסיכיאטר. הפנייה לפנייה לנוירולוג או 

 . זה הרכזת אינה מלווה אותה בתהליך

עיבוד משותף של תוצאות האבחון עורכות המשתתפת והרכזת  ,לאחר האבחון

 והמסקנות לגבי השתלבות מיטבית בתעסוקה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כאשר הרכזת מזהה שהמשתתפת לא ממצה את זכויותיה : הכוונה למיצוי זכויות •

לה במתן הסבר על  תסייעמהיא  ,בביטוח לאומי או דרך גורמים אחרים בקהילה

ס שיקום "ס נכויות, פסיכיאטר, עו"גורם הרלוונטי )עוהתהליך, בתיווך ובפנייה אל ה

יה לגורמים אחרים כדי למצות יהפנלרוב,  , הפניה לטיפול רגשי(.מוסד לביטוח לאומיב

מתקשה בהתמודדות עם ה כנית,ותב ותמשתתפהלאוכלוסיית  את הזכויות לא מסייעת

 מספר:  אבי

בחון של הפרעת קשב שאני סובל ממנה מילדות אהתוכנית עזרה לי ב"

בלימודים, בעבודה ובשאר תחומי החיים. להבין שניתן לחיות אחרת בצורה 

 בריאה".

 

 אבחון והכנה לאבחון

רכיבי 
 התוכנית

 -ליווי פרטני
 תעסוקתי

https://drive.google.com/file/d/15J4VoyuhQFvzvNT2zMajYN2H0gXookTt/view?usp=sharing
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ובתיאום  ותתתפ. רכזת פוקוס מסייעת בהנגשת המידע למשרבדיההבירוקרטיה על כל 

 בין גורמי הליווי השונים.

 

 

 

 

 

 

 ציר התעסוקה

כחלק מתהליך הליווי  :ערכים ומניעים ,זיהוי נטיות וכישורים תעסוקתיים, שיקולים •

רכזת התוכנית עובדת יחד עם המשתתפת על זיהוי הנטיות והכישורים התעסוקתיים 

למקד את ההכוון התעסוקתי לחקור ולבחון אפשרויות תעסוקתיות ו . זאת, כדישלה

 ל המשתתפת. שמניעים לתעסוקה לערכים ולשיקולים, ל תאיםשי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש פגיעה קשה  LD-ו ADHDעם  ותמהמשתתפ ותבקרב רב :זיהוי חוזקות וחסמים •

 ןעליהחוו כישלונות וקשיים משמעותיים שהותירו  ן. לאורך החיים הבהערכה העצמית

 ,לכך בנוסף. אין להן כוחותתחושה שהעולה עמן בשיחה  ת,פעמים רבו. את חותמם

להחליט  יהןהמקשים על בין ובתוך כישורים בלבול ופעריםתחושת קיימת  ןאצל חלק

יש חשיבות  LD-ו ADHDעם  משתתפותבעבודה עם לכן, במשהו או לא.  ותטוב ןהאם ה

ככל האפשר  הדגישל הוא תפקיד הרכזתעבודה עם כוחות. בבזיהוי חוזקות ועצומה 

 מסמך מיצוי זכויות בביטוח לאומי

 מענים בקהילה: 

https://he.padlet.com/yaelmazar/aj1972m0pz5003uz  

 

 דניאל מספר:

התוכנית גרמה לי להבין שהפרעת קשב זה לא נורא ושיש פתרונות ודרכים "

טחון לצאת לעולם יטחון בעצמי ובילהתמודד איתה, נתנה לי יותר ב ותשעוזר

 התעסוקה".

 

 הולנד )עם התאמות לתוכנית פוקוס(

 בחן את עצמך –שאלון הולנד 

I am career  

 שיקולים בבחירת מקצוע

 ניתוח סביבת עבודה

 חקר עיסוק

 כלי קבלת החלטות

 תרגיל מיפוי כישורים

 מגוון השיקולים בקבלת החלטה תעסוקתית

  

 שא

רכיבי 
 התוכנית

 -ליווי פרטני
 תעסוקתי

https://drive.google.com/file/d/1SuRHQ1JqDzHa8Sce-_7gjnFu_UkkFtxt/view?usp=sharing
https://he.padlet.com/yaelmazar/aj1972m0pz5003uz
https://drive.google.com/file/d/1UMxfLbi0Fh2bmvfme9WreDiCfRWP9cR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zTJrhRujhKJKeDt5ogIXhejzBF5L6Kbo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QexUt6XxmgnHnNbFhMMJFFyTCJBnFX1F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zOUKoHCEJZ7t_eZpVVHDTL9HtDh4Ssb9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQH0-ConquHqcuQy3WjySdFfvXsThDWI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BAO0JB551PvXCgg9vLwGkQC898_WRZEY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EyAebMiLMJlP-lFqaM2hUhSEeLDSuVN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J2Af8MnUuG-FoHXLai3Ndm7KgQiYKxiW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T-ju9ViMwknvtTgoLnIyEM0ZK9Y1XKQV/view?usp=sharing
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הביא לידי ל כדילמשתתפת, הכוחות ולמצוא את סביבת העבודה המתאימה ביותר את 

 כוחות אלו. ביטוי

השיח LD. -לו ADHD-כנית נובעים מהקשיים הנלווים לוהת ותשל משתתפהחסמים 

החסמים  ADHDעם  ותלמשל, אצל משתתפ. על חסמים מלווה את כל תהליך הליווי

שינוי בשיח, כאשר יש עושה הרכזת  .מהקושי בתפקודיים ניהולייםבדרך כלל נובעים 

כל הזמן,  תשמאחר משתתפת אצל משמעות לטרמינולוגיה שנותנים לתפקוד, למשל:

 . 'קושי ביזימה'עם  משתתפתל 'ניתדחיי'נשנה את ההגדרה מ

 

 

 

 

 

 

בדת עם המשתתפת על בשלב זה רכזת התוכנית עו :ניסוח חזון ומטרות תעסוקתיות •

תובנות שעלו מתוך תהליך הליווי עד למסקנות ולהחזון התעסוקתי בהתאם להישגים, 

. של המשתתפת כה. מתוך החזון הן מנסחות יחד ומגבשות את המטרות התעסוקתיות

 הרכזת חוזרת ומעדכנת את תוכנית העבודה בהתאם למטרות החדשות. 

 

 

 

מלווה ומכינה את המשתתפת התוכנית רכזת בשלב זה  :חיפוש ומציאת עבודה •

הלוקחת בחשבון את וחוזקות הכישורים והנטיות, את ההולמת הלמציאת עבודה 

 בעלת פוטנציאל התמדה גבוה. עבודה זוהי , הלקותאת הכוחות ו

בין היתר  תללהכו ,כנית לחיפוש עבודהות בונה עם המשתתפתהרכזת ך, לצורך כ

רכיבים בתוך תוכנית העבודה: ניתוח עיסוק, ניתוח . כנית לניהול זמן ומשימותות

ורשתות  רישות )נטוורקינג(שיטות לחיפוש עבודה, , כתיבת קורות חייםסביבת עבודה, 

איון טלפוני, פרונטלי ומקוון, ניתוח התנסויות בראיונות עבודה, יחברתיות, הכנה לר

 איון עבודה ועל התאמות נדרשות.ישיח על דילמת חשיפת הלקות בר

 

 

 

 

 המראה הטובה

 כלי למידה מהצלחות

 תכונות חיוביות ושליליות בעצמי

 ADHD –כרטיסיות תכונות חיוביות 

 תרגיל מיפוי כישורים

 משל הפיל והיתד

 

  

 

  כלים לכתיבת חזון

 הגדרת יעד או מטרה קטנה

 

 

 

 חקר עיסוק

 ניתוח סביבת עבודה

 כתיבת קורות חיים

 דף משימה חיפוש עבודה

 עם הפרעת קשב וריכוז איון העבודה לאנשיםיר

 

 

 

רכיבי 
 התוכנית

-ליווי פרטני 
 תעסוקתי

https://drive.google.com/file/d/1VBIcKwaKoPd6uhYN4oANHtdOzZuW91Rj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lEusR_rbAMMtJMbcmlB0H8nvtrXx63Cv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DN5_TXMEXXtA7uUMO8cMCFFK8f3b2fIt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DN5_TXMEXXtA7uUMO8cMCFFK8f3b2fIt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DN5_TXMEXXtA7uUMO8cMCFFK8f3b2fIt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J2Af8MnUuG-FoHXLai3Ndm7KgQiYKxiW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTzJ_afjTMnhaRodhC0t4PdczzNZ0MN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bcaRkJmuZBy5JRYFOEQ09dCElT-m7KS3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlQWIsvKeLnZ-O3EGmD30nxM17fWnZfa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BAO0JB551PvXCgg9vLwGkQC898_WRZEY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQH0-ConquHqcuQy3WjySdFfvXsThDWI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/file/d/1kLaNjtCXqsm-qZZ2_78Lm72d3L0SwyCF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BXxqqpzWUzsARBrTu2rMeNszo4FqGuQS/view?usp=sharing
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התוכנית רכזת  ,בנוסף למענה הפרטניהפנייה למענים קיימים במרכז התעסוקה:  •

מעריכה את יכולתה של המשתתפת ומפנה אותה למענים מתאימים המתקיימים 

כתיבת קורות חיים, חיפוש עבודה, הכנה לראיונות לסדנאות למשל:  ,במרכז התעסוקה

דה, סדנת אוריינות דיגיטלית. הרכזת מוודאת עבודה וסימולציות להכנה לראיונות עבו

שהמענה אכן מתאים ובמידת הצורך עוזרת בביצוע התאמות נדרשות. ההפניה 

הקיים במרכז ולהתנסות הנות מהידע המקצועי הרחב ימאפשרת למשתתפות ל

בסביבה אחרת )קבוצתית(. בהמשך ניתן לעבד את התכנים במסגרת הליווי הפרטני 

   לממוקד יותר. ובכך להפוך אותו

 

  מקצועית הכשרהל או ללימודים יוויל

מורכבת בשל קשיים  אהי LD-ו ADHDיציאת ללימודים או הכשרה מקצועית עבור אנשים עם 

לקראת התוכנית הלקות עצמה. לעיתים קרובות יש צורך בליווי של רכזת בשל וחוויות עבר ו

 לצמצם נשירה.  ובמהלכם, כדיהיציאה ללימודים 

הרכזת עורכת עם המשתתפת תיאום  הכשרה מקצועית:לליציאה ללימודים או  הכנה •

אבחון, מאתרת לקשורים ללמידה והשיח בנושא חסמים  מקיימתציפיות והכנה מנטלית, 

סגנון למידה מרכזי ומכווינה למיצוי זכויות במוסד הלימודי ולגורמים מקצועיים מטפלים 

איון עם הרכזת ית מקצועיות ומשתתפת ברבמוסד. הרכזת עומדת בקשר עם רכזת הכשרו

 במידת הצורך. 

 בהן יש סיכוי לנשירה:שליווי בנקודות זמן קריטיות  •

מבצעת שיחת מעקב קצרה )טלפונית או התוכנית רכזת  תחילת לימודים/הכשרה:

ומכווינה למיצוי  הוהשתלבות פתבאמצעות תוכנת זום(, בודקת את התקדמות המשתת

 זכויות במידת הצורך.

 רכי מעקב. ולצ פתעם המשתת שרק יוצרתגם בשלב זה הרכזת : בחינותזמן לקראת סיום/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספרת:  אדווה

התוכנית הזו בעלת ערך עבורי. לא לכל אחד יש תמיכה, עזרה או ייעוץ מהבית, אני "

  הראשונה מבין שמונה אחים שיוצאת ללמוד בעזרת התוכנית".

 זיהוי סגנון למידה ואסטרטגיות מותאמות

 בחנ/י את עצמך -סגנונות למידה

 אבחון והכנה לאבחון

 וובינר הכנה ללימודים והכשרות מקצועיות

 

 

 

 

רכיבי 
 התוכנית

 -ליווי פרטני
 תעסוקתי

https://drive.google.com/file/d/1qUYrwWbppFWcmYYV03w-cvcg_eeQs4gh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X8qRY8ijIRMBN6m5zeWwvObeEvydngqf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15J4VoyuhQFvzvNT2zMajYN2H0gXookTt/view?usp=sharing
https://zoom.us/rec/share/PkM_bP4-SbzRBjRkm4YFR_i0oSGq304LBW0hIk52hrlT32CTVByb1z6bVAEPf5Xw.tRkV3wd8cGuVFWul
https://zoom.us/rec/share/PkM_bP4-SbzRBjRkm4YFR_i0oSGq304LBW0hIk52hrlT32CTVByb1z6bVAEPf5Xw.tRkV3wd8cGuVFWul
https://zoom.us/rec/share/PkM_bP4-SbzRBjRkm4YFR_i0oSGq304LBW0hIk52hrlT32CTVByb1z6bVAEPf5Xw.tRkV3wd8cGuVFWul
https://zoom.us/rec/share/PkM_bP4-SbzRBjRkm4YFR_i0oSGq304LBW0hIk52hrlT32CTVByb1z6bVAEPf5Xw.tRkV3wd8cGuVFWul
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 השתלבות במקום עבודהליווי לבחירת אסטרטגיות והתאמות ו

 הרכזת מלווה את המשתתפת למקום העבודה ובמהלך ההסתגלות לעבודה. זאת, כדי להבטיח

עושה הרכזת צירי הליווי  שניעבור  .למקום העבודה פתתמיטבית של המשתהה תכניסאת 

 פתשמטרתם העיקרית להבין מהן האסטרטגיות הנכונות עבור המשתת ,בכלים שונים שימוש

 להשתלבות מוצלחת: 

עבודה, התאמות הבציר המודעות וניהול הלקות: מתקיים שיח על התאמת סביבת  •

  כרות עם טכנולוגיה מסייעת רלוונטית.יוה ,בתעסוקה, כלים לניהול זמן ותיעדוף משימות

מיפוי המשימות המרכזיות במקום העבודה והבנת  , עם המשתתפת,בציר התעסוקה: נערך •

את סדר היום בעבודה, מיפוי המבנה הארגוני  ותבוחניחד הן החסמים המרכזיים. 

 'ותבור'יהוי ז -על סמך ניתוח עבודות קודמות והמשימות הנדרשות, הבנת ליבת התפקיד ו

 ליפול בהם.  המשתתפת עלולהש

 

 

 

 

 

 

 

 שימור והתמדה בעבודה

להתמיד  כדי מטרת שלב זה לסייע למשתתפות התוכנית לנהל את הלקות שלהן בתעסוקה,

 בתהליך הליווי. שזוהו , כפיולשמר את האסטרטגיות המרכזיות להתמודדות מקום העבודהב

הוא אחד האתגרים המשמעותיים ביותר הקושי בהתמדה  LD-ו ADHDאצל משתתפות עם 

שלב זה מגיע לאחר ההשמה וההשתלבות במקום העבודה החדש. אצל חלק  בתעסוקה.

 מגיעות לתוכנית כשהן כבר מועסקות, תהליך הליווי מתמקד בשלב זהה ,מהמשתתפות

 התמדה בעבודה. בו בשימור

שימור על  מהעובדת עהתמיד בעבודה, רכזת התוכנית ל פתשל המשתת הלחזק את יכולת כדי

התמודדות עם קשיים בעבודה הקשורים ללקות וזיהוי רכיבי המסוגלות לאסטרטגיות לזיהוי ו

 התעסוקתית שיש לחזק. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADHDחוברת מידע והתאמות למלווים תעסוקתיים לאנשים עם 

 התאמת סביבת עבודה

 דף כלים לניהול זמן

 ר יום בעבודהסד

 שאלון כישורים חברתיים

 

 

 למידה מהצלחות

 סנגור עצמי

 (EAOPניתוח התנסות תעסוקתית תפקודית בעבר )לתבנית לניטור ו

 ((AAAניתוח התנסות תעסוקתית תפקודית עתידית לתבנית לניטור ו

 דל אמתמו

 גלגל כישורים חברתיים

 

י רכיב
 התוכנית

 -ליווי פרטני
 תעסוקתי

https://drive.google.com/file/d/1oMuqdnbsIy0tMFj2ip5rkMLzEu454-Gx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMuqdnbsIy0tMFj2ip5rkMLzEu454-Gx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMuqdnbsIy0tMFj2ip5rkMLzEu454-Gx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQH0-ConquHqcuQy3WjySdFfvXsThDWI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/file/d/113cywhP5QGbXo15SYa70cZvmVNdDtdn9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113cywhP5QGbXo15SYa70cZvmVNdDtdn9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113cywhP5QGbXo15SYa70cZvmVNdDtdn9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11GvhLtwJWqyr9OMajiG-K6nBF-zOmrpD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lEusR_rbAMMtJMbcmlB0H8nvtrXx63Cv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/188h66_aH7DxdLx0HiF3s68ZMHVe27c4V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sbTN-_mLFQ6O6EW3TEPw6voeX2vTDhtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/file/d/1qHpPH5P16x9XEXyPnae7bGIGELxCOxSp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qHpPH5P16x9XEXyPnae7bGIGELxCOxSp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qHpPH5P16x9XEXyPnae7bGIGELxCOxSp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DA1S9wAOimEuzQ-fy9-HxUp-FsOuu_p7/view?usp=sharing
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 סיכום ופרידה

שתיים עד  תכין את המשתתפת לתהליך הפרידה.התוכנית רכזת  :לקראת פרידה •

תחזור עם המשתתפת לתוכנית העבודה הרכזת פגישות לפני סיום תהליך הליווי  ארבע

בחלק מהמקרים לקראת  להיערך אליו.וותסמן את מועד סיום הליווי על מנת להתחיל 

הפרידה הרכזת תבצע העברה חוזרת של שאלוני ההערכה ההתחלתיים )אבחון 

לקבל מדדים כמותיים  כדי ,(AAQoL –ושאלון איכות חיים  Brief-Aתפקודים ניהוליים 

לסייע לרכזת ולמשתתפת לסכם יחד את  עשוייםת תהליך הליווי. מדדים אלה להערכ

  התהליך המשותף ולהבין את תרומתו.

 

 

 

 

 בפגישת הסיכום המשתתפת והרכזת יסכמו את התהליך. רכזת :מפגש סיכום ופרידה •

תוך הדגשת ההצלחות  ,תעבור עם המשתתפת על עיקרי תהליך הליווי התוכנית

שגו, תערוך השוואה בין תחילת התהליך לסופו באמצעות מדדים והמטרות שהו

כמותיים ומעבר משותף על הממצאים. הפרידה נעשית תוך התבוננות קדימה לצורך 

 הצלחות. השמירת ההישגים ו

 

 

 

  מעקב

לאחר סיום תהליך הליווי, רכזת התוכנית מבצעת מעקב סטטוס תעסוקתי של המשתתפת. 

חודשים ולאורך שנתיים מתחילת תהליך  ארבעהטלפונית אחת להמעקב מתבצע בשיחה 

 הליווי. 

 

 ליווי קבוצתי    

-כנית מגוון ומאפשר עבודה סדנאית מתמשכת, לצד מפגשים קצרים או חדוהליווי הקבוצתי בת

, ותפעמיים סביב נושאים מסוימים. ההחלטה לגבי נושא הסדנה, אורכה ומאפייני המשתתפ

 כנית ואחראית ההדרכה במרכז. ופוקוס, בשיתוף מנהלת הת רכזת ל ידימתקבלת ע

התוכנית להיחשף, לתרגל ולהתמודד עם  ותלמשתתפ יםתהליכי ליווי קבוצתיים מאפשר

, קיום של סדנאות לכך נושאים ומיומנויות הקשורים לתעסוקה ולהתנהלות עם הלקות. בנוסף

לידי  ותבא ןשאינ ותהמשתתפשל התנהגויות בקבוצתיות מאפשר לרכזת לצפות בהתנהלות ו

ביטוי במפגש פרטני ולאחר מכן לעבוד במקביל על סוגיות שעלו במפגשים באופן פרטני 

  ובמסגרת הקבוצתית.

 A-Briefאבחון תפקודים ניהוליים 

 AAQoL –שאלון איכות חיים 

 לפרידה הכנה

 

 מפגש פרידה

 מפת מסע

 

 

רכיבי 
 התוכנית

 ליווי קבוצתי

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/file/d/1Q7jB2ROzMVpvxxBWl6Nfv5GplA11r5RP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q7jB2ROzMVpvxxBWl6Nfv5GplA11r5RP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nmd1fQurXn1C-lMlbHT3DowTgq-hAKI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DA1S9wAOimEuzQ-fy9-HxUp-FsOuu_p7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-6WxF7eZLeIpzTSsSAs8R0X8tz5aSLMB/view?usp=sharing
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סדנאות קבוצתיות בשנה. הסדנאות יכולות להתקיים באופן  שתיבכל מרכז הזדמנות מתקיימות 

 פרונטלי או דיגיטלי.

 מתמשך לליווי סדנאות

 סדנת פוקוס

 אישיים בעבודה-ןחסים ביי

 ניהול זמן וצמצום דחיינות

 מודעות ללקות בתעסוקה

 פעמי-חד או קצר לליווי סדנאות

 סדנת צעירים בפוקוס 

 ארגון וניהול זמן

 הכנה ללימודים והכשרות מקצועיות

 טכנולוגיות מסייעות בתעסוקה

 ADHDלהשתלב בהצלחה בעולם העבודה עם 

 מטרות סדנת פוקוס

 יומנויות להתמודדות ולהתנהלות מיטיבה בעולם העבודה.מתן כלים ומ •

 דה.חיבור בין מאפייני הלקות לבין דפוסים התנהגותיים בעולם העבוהמודעות וההעלאת  •

 .משוביצירת מסגרת קבוצתית לתחושת שייכות, נרמול, תמיכה ו •

 גיוס משתתפים חדשים לתוכנית. •

 .לקהל רחב של משתתפים קהבתעסו LD-ו ADHDוהנגשת הידע המקצועי בנושא  ההפצ •

 קהל היעד

להיתרם ממסגרת קבוצתית ועבודה על אינטראקציות  ותתוכנית אשר יכולה ותמשתתפ •

 .תרגול מיומנויות אחרותואישיות -בין

  .להיתרם משילוב בין ליווי פרטני לקבוצתי ותשיכול התוכנית ותמשתתפ •

למענה  ותהזקוק ,LD-הו ADHD-מי המאפיינים מתחו ותבעל ,תוכניות המרכזות ממשתתפ •

 ייחודי בתחום זה במסגרת מענה משלים. 

 ותפוטנציאלי ותמועמד ןשפנו למרכז בעקבות הפרסום. חלק ותחיצוני ותמשתתפ •

פעמיים מבלי -יוכלו להשתלב במפגשים קבוצתיים חד ותלהשתלבות בתוכנית פוקוס ואחר

 כנית.ולהשתלב בת

•  

 

 

 שלבים בפתיחת סדנת פוקוס

 דנת פוקוסדגשים לעבודת רכזת עם משתתפת בס

רכיבי 
 התוכנית

ע מקצועיגוף יד  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n_A45yNeDRIHl6we91hjGc8iDJVIZ4Ty
https://drive.google.com/file/d/1cIl8f8qntsxrKRl2zKwaZBYSHAsHQAYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIl8f8qntsxrKRl2zKwaZBYSHAsHQAYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIl8f8qntsxrKRl2zKwaZBYSHAsHQAYN/view?usp=sharing
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 גוף ידע מקצועי   

 LD-הו ADHD-ה וס מבססת את עצמה כגוף ידע בשדה המקצועי בתחומיכנית פוקות

  בשני מישורים:ומפיץ ידע  בתחום סמכותצוות פוקוס מהווה בתעסוקה. 

 ארציתברמה עבודה דוגמאות ל

 :רכזת פוקוס ובתוכניות מקבילות שבהם איןבמרכזי תעסוקה  ותהדרכות והכשרות לרכז •

בהם אין רכזת שמרכזי תעסוקה  ם שלות לצוותימנהלת התוכנית מעבירה הדרכות והכשר

פוקוס ולתוכניות בתשתיות תעסוקה מקבילות. ההדרכות כוללות: מושגי יסוד, הבדלים בין 

ות מומחי ןשאינ ות, מתן כלים שימושיים לרכזLD-ו ADHDאיתור ללקויות, כלים לזיהוי ו

 תוך ביצוע התאמות תרבותיות לאוכלוסיית היעד.  ,בתחום

 

 ותלמשתתפ הקורונה, החל צוות התוכנית לתת מענה גפתמבתקופת התפרצות  :יםוובינר •

תעסוקת אנשים עם ל הקשוריםבתחומים שונים  וסקיםעהבאמצעות וובינרים  התוכנית

ADHD ו-LD .צוותי תעסוקה במרכזים השונים ותוקיימ ותחדש ותקהל היעד היה משתתפ ,

אוגרפי יד גדול יותר ללא תלות במיקום גהוובינרים אפשרו להגיע לקהל יעקהל הרחב. הו

  .ותפשל הרכזת או של המשתת

•  

  , מרכז הזדמנות נתניה.במסגרת יריד תעסוקה דיגיטלי דוגמה לוובינר

 

קורס בהעברת צוות תוכנית פוקוס לקח חלק  :'קשב בתעסוקההבדלי 'השתתפות בקורס  •

כחלק ממערך ההכשרות  מוהתקייש ,ובימי הלמידה הנלווים לקורס 'קשב בתעסוקההבדלי '

שותפה בבניית  הייתה תבת. מנהלת התוכנית-ג'וינט ישראלב פיתוח ידעצוות של 

ללמד לצוות התוכנית  אפשרה קורסשתתפות בההוימי הלמידה.  תכני הקורס ,הסילבוס

הנותן מענה לאוכלוסיות שונות ברחבי  ,להגיע לקהל יעד רחבמניסיונו העשיר והמקצועי, 

  .LD-ו ADHDצוותי תעסוקה לליווי מותאם לאנשים המתמודדים עם  להכשירוהארץ 

 

 

 

רכיבי 
 התוכנית
 גוף ידע מקצועי
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 עבודה פנימית במרכזי הזדמנותדוגמאות ל

 ותהצוות החדש נשותרכזת פוקוס מכשירה את  :הצוות במרכז תעסוקה נשותהכשרת 

במרכז  ן, בהתאם לתפקידLD-ו ADHD הקשורים להפרעות של יםלמרכז בנושא ותהמגיע

: מושגי יסוד, הבדלים בין לקויות, עוסקת בנושאיםההכשרה בדרך כלל  .מקצוע ותנשכ ןולצרכיה

, מודעות להפרעות אלה ולהשפעתן על LDשל ו ADHDמאפיינים של זיהוי איתור ומתן כלים ל

 תיווך וחשיפת הלקות מול מעסיקים. ,אסטרטגיות לליווי משתתפיםהתפקוד במקום העבודה, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

רכזות פוקוס מעבירות הדרכות בנושא  :תעסוקההדרכות במרכז הה הכשרות במסגרת •
ADHD ו-LD פות המתקיימות במרכז ובהתאם טההכשרות השומכחלק  , זאתלצוות המרכז

ת ואוכלוסיבתעסוקה  ומתן כלים לליווי הרחבת המודעות. המטרה היא לדרישות מהשטח
נאות פרונטליות לסדנאות לדוגמה: סדנת תפקודים ניהוליים, מעבר מסד .LD-ו ADHDעם 

 . LD-ו ADHDהנגשה אוניברסלית לאנשים  -אונליין 
 

לרכזת פוקוס להתייעצויות  יכול לפנותצוות מרכז התעסוקה  :דלת פתוחה להתייעצויות •

הלקות אינה  ןשעבורו LD-ו ADHDעם  ותאו מאובחנ ,אשר לא אובחנו ותלגביי ליווי משתתפ

כנית פוקוס, אך עדיין ישנם ועל ידי ת תמלוו ןאינ תופבתעסוקה. המשתת חסם מרכזימהווה 

התאמות אבחון : הלדוגמתכנים נפוצים היבטים וקשיים תפקודיים הקשורים לתחום זה )

ניהול זמן, קשיים באסטרטגיות למידה, התמודדות עם ב, ייעוץ מקצועית לפני הכשרה

 .'המענה המשלים'גרת כנית במסומוגדר בת ותליווי הרכזשילוב של טכנולוגיה מסייעת(. 

 

 

 

 

 והפצת ידע מענה משלים   

 הו ADHDעל קשיים מתחום  ותתוכניות מקבילות, המעידמ ותכנית פוקוס מציעה למשתתפות

-LD  לפנות להתייעצות עם רכזת פוקוס בנושאים ממוקדים הקשורים ןאות6ולרכזים המלווים ,

 קידום בעולם העבודה.להתמדה וללהשתלבות, 

 המשלים ניתן באחת משלוש אפשרויות: המענה

ממרכז  ותמשתתפ :כנית פוקוסושל ת השתלבות באחת הסדנאות הקבוצתיות .1

פעמיים -להשתלב בסדנאות מתמשכות או במפגשים חד ותהתעסוקה יכול

  פרק ליווי קבוצתי(. והמתקיימים במסגרת תוכנית פוקוס )רא

 :גילה, אחראית הדרכה, מרכז הזדמנות משתפת

"תוכנית פוקוס נותנת מענה מדויק, מכוונן ומתאים ביותר לאנשים עם הפרעת קשב ולקויות 

ד תוכנית כזאת למידה, שצריכים את ההתאמות הנכונות. הדבר המיוחד הוא שאין עו

שנותנת מענה כזה לאוכלוסייה הזו. ואנו כרגע מבינים כמה אנחנו צריכים אותה 

 במרכז".

 פאנל מומחים

 וובינר הכנה ללימודים אקדמיים

רכיבי 
 התוכנית

מענה משלים 
 והפצת ידע

https://www.facebook.com/netanya.muni/videos/320997348981879/
https://drive.google.com/file/d/1ds8Mly-3VmxuTIbHvQ44uTBNG_7am739/view?usp=sharing
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מפגשים עם  בין אחד לשלושהל מענה פרטני משלים הכול :ותמענה פרטני למשתתפ .2

 ביןלאחר התייעצות  מוגדריםלמסגרת ו מותאמים רכזת פוקוס. נושאי הליווי ממוקדים,

' הוא בין שבעה מענה משלים'רכזת פוקוס. משך המפגשים במסגרת לכנית ורכזת הת

הגדרה משותפת של מוקד העבודה ושל ן. שבועות מיום המפגש הראשו לשמונה

תנאי חיוני להצלחת  אייך ההתערבות הקצר של רכזת פוקוס, ההתוצר המצופה מתהל

להגיע למספר המפגשים שנקבעו מראש עם רכזת  מתחייבותת והתהליך. המשתתפ

 להשיג תוצאות מרביות.  כדיפוקוס 

 

יעוץ לרכזת ימפגשי  בין מפגש אחד לשלושה מענה פרטני הכולל :ותמענה פרטני לרכז .3

. LD-הו ADHD-הגם קשיים מתחום  תשחוו ותהמלווה משתתפ ,מומחית השאינ

הגדרה משותפת של מוקד העבודה ושל התוצר המצופה מתהליך ההתערבות הקצר 

 תנאי חיוני להצלחת התהליך. אישל רכזת פוקוס, ה

  

 מודל עבודה מענה משלים

רכיבי 
 התוכנית

מענה משלים 
 והפצת ידע

https://drive.google.com/file/d/10t5hxdBNV-sSVYr03wYlCS-waCiztt_f/view?usp=sharing
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 והמלצות להתמודדות אתגרים, פרק ה': סוגיות

 כפולה לרכזת בחצי משרה האתגר: השתייכות

שייכות כפולה: הן מהוות חלק מצוות של מודדות עם המורכבות : רכזות פוקוס מתתיאור

בו הן מועסקות, ובמקביל חלק מצוות תוכנית פוקוס. כל שייכות מביאה שמרכז ההזדמנות 

עמה התחייבויות ומשימות הקשורות למסגרת הניהולית והמקצועית )ישיבות צוות, 

ס מועסקות בדרך כלל בתקן רכזות פוקושהדרכות, ימי למידה(. הדבר מהווה אתגר מאחר 

לקחת חלק בפעילות  ,מעבר למשימות המרכזיות בתפקידוהן נדרשות,  משרה( 50%חלקי )

 . )הדרכות, ישיבות ואירועים( התוכנית פעילותבומרכז התעסוקה 

  המלצות להתמודדות

 תיאום מלא בין מנהלת תוכנית פוקוס למנהלת מרכז ההזדמנות: -

יפויות ולוחות זמנים לצורך השגת יעדי סיוע לרכזות בקביעת סדרי עד ✓

 התוכנית.

מעבר  םמשימות שהבגמישות בהחלטה על השתתפות הרכזות באירועים ו ✓

להגדרת התפקיד שלהן )במרכז או בפוקוס(, כפונקציה של מידת הפניות 

 ועמידה ביעדי התוכנית. 

 .75%-משרה ולכל הפחות ל 100%-יצירת תקן ל  -

 

 לתוכנית ותהאתגר: דיוק בהפניית משתתפ

שער הכניסה של משתתפת למרכז התעסוקה הוא רכזת הפרט, שעורכת אינטייק  תיאור:

את המשתתפת למסגרת הליווי מפנה הרכזת  ,ושיחת היכרות מעמיקה. בעקבות השיחה

להפנות משתתפת  כדי התעסוקתי המתאימה ביותר עבורה, מתוך כלל מעני המרכז.

ולהעריך את  LD-ו ADHDאפשריים לקיומן של לפוקוס, הרכזת נדרשת לזהות סימנים 

 מהווים חסם עיקרי לתעסוקה.  םבה השהמידה 

מורכב  ותמבצע ן. התפקיד שהLD-לו ADHD-ל ותימקצוע מומח נשות ןהפרט אינ ותרכז

. על כן, בחלק ןעל תשומת הלב שלה 'מתחרות'ועמוס, כאשר תוכניות שונות במרכז 

 לות את הפוטנציאל במענים הקיימים של התוכנית.ההפניות לפוקוס אינן מנצ ,מהמקרים

  המלצות להתמודדות

 ימי למידה מטעם פוקוס.בהשתתפות רכזות הפרט בהדרכות קבועות ו -

 מפגשים קבועים בין רכזת פוקוס לרכזות הפרט לניתוח מקרים ולמידה מהם. -

 .LDאו  ADHDקיום שימוש בכלים לאיתור רמזים ל -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דף איתור רמזים באינטייק להפרעת קשב ולקות למידה כחסם תעסוקתי

 סרטון איתור רמזים באינטייק להפרעת קשב ולקות למידה כחסם תעסוקתי

סוגיות 
 ואתגרים

https://drive.google.com/file/d/1slRhrE-TU-TRZG9liUXzl5nyvjkn6Hp1/view?usp=sharing


40 
 

 עם לקויות למידה משתתפותבת המענים הקיימים בתחום התעסוקה להאתגר: הרח

במציאות הנוכחית קיימים יותר מענים, שיטות טיפול וזכויות המותאמים תיאור: 

 LDעם  משתתפות. המענים לLDעם  משתתפות, בהשוואה לADHDעם  משתתפותל

קה. לצד הכלים אסטרטגיות למידה ואינם נוגעים ישירות לתעסולקשורים ברובם ללמידה ו

כנית, אנו רואים צורך בהמשך פיתוח מגוון רחב יותר של כלים ומענים ושפותחו בת

 .LDעם משתתפות ל

 להתמודדות המלצות

שימוש בתדריך לקויות למידה שיאפשר לצוותים לעבוד בצורה יותר ממוקדת בנושא  -

 זה. 

 כנית.ו, יש צורך במענה הדרכתי רחב לרכזות התLD-ה בשל הגיוון של תחום -

 

 האתגר: סוגיית האבחון בתוכנית

 ותכנית פוקוס ואכן, משתתפואינו מהווה קריטריון קבלה לת LD-ו ADHDאבחון  תיאור:

 מעולם לא עברו אבחון פורמלי. רבות

כנית נוגעת והת ות הפעלתה שללצד זאת, אחת התובנות המקצועיות החשובות שלנו בשנ

דויקת יכולה לסייע מאוד בתהליך הליווי לערך המשמעותי של ביצוע אבחון. אבחנה מ

התעסוקתי על ידי מיקוד החסם וחיסכון זמן בליווי לצד קידום המודעות ללקות והבנת הקשר 

בתעסוקה. הבנת הקשר מקדמת את היכולת של המשתתפת לקבל שבין הלקות לאתגרים 

 את הלקות ולנהל אותה. 

התוכנית בביצוע אבחון ו ותיע למשתתפכנית תקציב ייעודי שיכול לסיונכון להיום, אין לת

 ןבהם אין אפשרות כזו, ישנשכניות אחרות במרכזים. במקרים ובתקציבים של ת נעזרת

 כלכלית לעבור תהליך אבחון.  יכולת ןשאין לה ותמשתתפ

  המלצות למענה אפשרי

שהשימוש בו יאושר בהחלטה של ועדת חריגים  ,הקצאת תקציב רווחה ייעודי לאבחון -

 כנית.ושל משרד העבודה והרווחה ומנהלת הת משותפת

)ביטוח  כניות קיימות ומיצוי זכויות לאוכלוסיות ייעודיותוהמשך הפנייה לתקציבי ת -

 .לאומי ותוכניות צעירים(

 

 פוקוס בהכשרות מקצועיות ותהאתגר: שילוב מיטבי של משתתפ

במסגרת הנגשה של הלימודים ללהתאמות ו ותפוקוס זקוק ותמרבית משתתפ תיאור:

להכשרה  תפוקוס שיוצא פת. נכון להיום, משתתותיוצא ןאליהן השההכשרות המקצועיות 

מענה  תלצורך מיצוי זכויות ולקבל. הליווי ניתן לתיווך רב מצד רכזת פוקוס המקצועית זקוק

חלק מהמוסדות להכשרה מקצועית ב. LDאו  ADHD, לנוכח המשתתפת רכיומותאם לצ

  .ותבתיווך הצרכים של המשתתפה ויש צורך רמת המודעות לנושא נמוכ

 המלצה למענה אפשרי

הכשרות מקצועיות במרכזי הזדמנות ל ותבניית תהליך עבודה משותף עם רכז -

 .במהלך ההכשרה LD-ו ADHDעם  ותללוות משתתפ ןוהכשרת

על מערך ההכשרות, לצורך העלאת  ותיצירת שיתופי פעולה ישירים עם האחראי -

 י לטווח הרחוק.המודעת ויצירת שינו

  

סוגיות 
 ואתגרים
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 סיפורו של איתן

  

 התחלהנקודת ה

שנים  יראחבמעגל החיים והתעסוקה בבאר שבע  לתוכנית פוקוסהגיע , 28)שם בדוי(, בן  איתן

הוא אובחן בילדותו עם הפרעת קשב . עבודות מזדמנות וקושי בהתמדה בתעסוקהשל אבטלה, 

 שנות לימודיו בביה"ס. כל אורך יים לימודיים משמעותיים לקש ולקות קריאה )דיסלקציה( וחווה

הספורט היה המפלט שלו והמקום בו הצליח  חלם להיות שחקן כדורגל מקצועי. מאז ומעולם

האנרגיות הגבוהות הפרעת הקשב ולהצטיין. וחלק מקבוצה להרגיש שהוא , להפגין כישורים

למסלול כשלא התקבל שבעיניו נקטעה הבטחה גדולה ל נחשב כנעררש. שלו היוו יתרון על המג

תעודה של עוזר  קיבליד' ו-חליט להמשיך ללימודי יג'הבלית ברירה, בצבא.  מצטיין" ספורטאי"

 .חשמלאי

 ההתקשהולך ומתרחק ממנו, איתן להיות שחקן כדורגל עם ההבנה שהחלום , לאחר השחרור

הגיע לפוקוס . כשעבד בעבודות מזדמנותה ולהתמיד בתעסוק לא הצליחהוא  למצוא את עצמו.

את מרבית זמנו בבית  הבילאותו ו עניינולהצעות עבודה שלא  סרב, מכונס בעצמוו מובטל היה

 משחק כדורגל בשכונה. באו 

והפנו אותו למרכז  משהו עם החיים שלו"ביקשו ש"יעשה המודאגים  בת הזוגמשפחה וה

תוכל להמשיך לגור  לא ,חודשים הקרוביםב התעסוקה עם אולטימטום: "אם לא תמצא עבודה

 ביחידת הדיור של המשפחה".

  הפגישה הראשונה עם אורית, רכזת פוקוס

, את יכולה לעזור "אני רוצה להיות שחקן כדורגל :שאלושל אורית נעמד בכניסה לחדר איתן 

הרבה לזוז וללכת הלוך ושוב בחדר. הוא נגע  הוא היה חסר מנוחה, במהלך הפגישה ".לי?

וא סיפר שאת ה יה.בחפצים שמונחים על השולחן של אורית והתקשה להיות קשוב לשאלות

, כתב היד שאינו קריא וריבוי בשל חוסר הסבלנות שלו זוגובת עבורו טופס האינטייק מילאה 

   שגיאות הכתיב שלו. 

 תהליך הליווי

מטפח כבר שנים ארוכות.  איתןהיא לא רצתה לנפץ את החלום שאורית עמדה בפני דילמה. 

בר ביצוע אינו  החלוםשחשבה היא  לנוכח גילו ואורח החיים שאיתן ניהל באותה תקופה, ,מאידך

  ואינו מחובר למציאות.

ע לו סיילתמוך ברצון של איתן והמטרה התעסוקתית שהגדירו יחד הייתה לאורית החליטה 

 להפוך לשחקן כדורגל.

. איתןשל הייחודי קראו יחד את האבחונים ולמדו על פרופיל הלקות  איתןאורית ו בתהליך הליווי

. משפיעה עליו בתחומי החיים השוניםהלקות הוא החל להבין את האופן שבו לראשונה בחייו 

, לקשיים ועם העלייה במודעות של אמר לאורית. מקשיבים לי ומבינים אותי"ראשונה ה פעםב"

החל בהדרגה להרחיב את וא ה, וחותיוהם והיכרות עם כהבנה של המקור הביולוגי שללצד ה

 ירה התעסוקתיות שלו. חבאפשרויות ה

סיפור 
 הצלחה
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כישורים לנטיות, ל מותאייוסביבת עבודה ש, איתן חיפש תחום ככל שהתהליך התקדם 

דים ללימו לצאתהוא החליט  תיו לידי ביטוי.לו להביא את יכולו וויאפשר, הלקות שלו פרופיללו

 ם הגדול שלו.משיק לחלוה, תחום "עוזר מאמן כדורגל"במסלול 

קיבל ו והגיש את האבחונים של, במוסד הלימודים פנה למיצוי זכויותבעזרתה של אורית, איתן 

צמצם  איתןבעזרת אסטרטגיות שניתנו מאורית קורס. הכניסה ובבחינות ב בבחינות התאמות

 את התלות בה והצליח להתמיד במסגרת הלימודית ולסיים את קורס ההכשרה. 

 בתהליך הליוויה משמעותית נקוד

מבאר שבע   כדי להגיע .במכון וינגייטביום שישי בבוקר נערך  למסלול עוזרי מאמןמבחן הקבלה 

תמיד התקשה שאיתן,  .הרכבת ובהליכה קצר, בסיםולהסתייע בשני אוטובהיה על איתן לנתניה 

"אני לא יודע , הביע חשש מול אורית: מעולם לא הוציא רישיון נהיגהבאוריינטציה במרחב ו

 לאיבוד בדרך...."כיוונים, אני אלך 

מסודרת ערכו רשימה מפורט של הדרך. הם  מסלולואורית  איתןטו שרטיום הבחינה כשהתקרב 

וניתחו תרחישים שונים  את עלויות הכרטיסים, בדקו מראשהשונים, אמצעי התחבורה של 

  בדרך. קרות שעשויים ל

  הגעתי! –לאורית בהתרגשות התקשר ן איתהבחינה, בבוקר 

 ומבט לעתידסיום 

 וממתין למבחנים האחרונים שנדחו בשל הקורונה.טאז' איתן סיים בהצלחה את הלימודים והס

, החל לעבוד כעוזר חשמלאי וינגייט,ל על מנת שיוכל לממן את הלימודים והנסיעות , במקביל

 .ובד כבר למעלה משנה ומציין שהוא מרוצה מאודהשתלב במקום עבודה בו הוא ע

. הוא סיגל לעצמו אורח חיים איתןבשיחת הסיכום קשה היה שלא להתרשם מהשינוי שחל ב

מעוניין ומתכנן תוכניות לעתיד. הוא מאמין ביכולותיו , נראה בטוח בעצמובריא וספורטיבי, 

בדרך חדשה אמר שהוא מרגיש שהוא צועד ו לשלב בין עבודתו כעוזר חשמלאי לעבודה כמאמן

 בה הכל פתוח לפניו. -
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