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waze – עצמאות לתעסוקה 

 

 

תוכנית המיועדת להכשיר צעירים עם אוטיזם בתפקוד גבוה לעולם  ברחובות מתקיימתשיקום המרכז ב

 .תפקוד שיאפשרו להם להשתלב בעבודהבמיומנויות ותחומי את המשתתפים  מכשירההתוכנית . העבודה

מיומנויות אשר נדרשות בכל  .קתיתהמקנות מסוגלות תעסו "מיומנויות רכות"בהקניית  התוכנית מתמקדת

לחזק מקבץ מיומנויות אישיותיות  ,הכוונה. ענפי ותחומי שוק העבודה ורלוונטיות בכל שדרת התפקידים

יכולת , כישורים חברתיים, יכולת עבודה בצוות, עצמידימוי , יצירתיות, יכולות למידה –כגון  מוטיבציותו

התוכנית  .משמעת עצמית ועוד, אחריות אישית, ומשתנות הסתגלות לשינויים ולסביבות עבודה שונות

המשפיעים על התפקוד ופיתוח עצמאות פנאי ה שעות: הנגשה ותיווך בתחומים נוספים כגון מאפשרת

 .בעולם העבודה

ומתוך  מתוך התנסות של המרכז בתהליכי שיקום של בוגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה "נולדה"התוכנית 

היא נבנית בהתייחסות מיוחדת לקשיים .  צועיים רלוונטיים של צרכי האוכלוסייהבדיקה מול גורמים מק

ואינם מתגייסים אנו מבקשים לתת מענה לצעירים היוצאים ממערכת החינוך . יהיאוכלוסה ולמאפיינים של

  .כן גם לצעירים בשנות העשרים אשר אינם מקבלים מענה תעסוקתי הולםול "לצה

על  מבוססיםהאפשר תהליכי צמיחה המיועדת ל" תחנות כניסה ויציאה" מדובר בתוכנית ממושכת בה

חשיפה הדרגתית ומבוקרת תוך כדי ניטור ועיבוד התכנית תאפשר . היכולת האישית של כל משתתף

 .לעולם העבודה תהליך היציאה

דיור בקהילה : כגון, המתמחים בתחומים שונים, בסינרגיה עם שירותים בקהילה התוכנית מתקיימת

 . הדרכה מינית, (ס חוויות המתמחה בשילוב אנשים בעלי מוגבלויות"מתנ)שעות פנאי , (ן"ניצ)

 :התוכנית

 (:הסתגלות ותחילת התהליך, קליטה)שלב א 

 איסוף והתכנסות לקראת יום : מטרת המפגש. הקבוצה מתכנסת בכל בוקר למפגש קבוצתי

 .עבודה

 השתלבות בסדנאות השונות במרכז. 

 התמדה, קבלת סמכות, עמידה בזמנים)הרגלי עבודה , ה זאת עבודה בשבילנומ: ת תוכןוקבוצ ,

 .בטיחות בעבודה, (הספק, עבודה בחברת אנשים

 עיבוד תכנים וחוויות מיום העבודה: מטרת המפגש. מפגש סיום . 
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 : (לב התהליך) שלב ב

 איסוף והתכנסות לקראת יום : מטרת המפגש. הקבוצה מתכנסת בכל בוקר למפגש קבוצתי

 .עיבוד תכנים וחוויות מיום העבודה הקודם והכוונה יומית, עבודה

 השתלבות בסדנאות השונות במרכז. 

 ת תכנוןיכול: י חשיבהמשחקבאמצעות , כישורים קוגניטיביים וחברתיים, פיתוח יכולות למידה ,

הכללה , הגדרת מטרות, שליפת מידע, קיםדחיית סיפו, פתרון בעיות, שיתוף פעולה עם אחרים

   . והמשגה

 קבוצות תוכן : 

, התארגנות אישית לקראת יום עבודה, היגיינה, הופעה מתאימה לעבודה: הכנה לחיים עצמאיים

  .שילוב צרכים אישיים עם דרישות העבודה, לימוד תכנון דרכי הגעה לעבודה

 .הכנה להשתלבות בהכשרה מעשית

  . בטיחות בעבודה, הכרת כלי עבודה, אקטואליה, חשבון, מחשבים: שימושיהשלמה והרחבת ידע 

 

 :(אורינטציה להשמה) שלב ג

 .השתלבות בהכשרה מעשית ארוכת טווח

 .עבודה קבוצתית המלווה את ההכשרה המעשית

 .שירותים בקהילה והנגשה לצריכתהכרות 

  .השמה בעבודה תוך מיצוי יכולת ההשתכרות האישית

 . ל כל שלב יותאם לאופי ולצרכי הקבוצהמשך הזמן ש

תהליכי . בשנים האחרונות צברנו ניסיון רב בתהליכי שיקום תעסוקתי והשמה לאנשים בעלי אוטיזם

השיקום מבוססים נשאו פרי ובסופם השתלבו אנשים במסגרת תעסוקתית מתאימה להם ואף במסגרות 

במשרד , בביטוח הלאומי, ות בנמל אשדודבוגרי המרכז השתלבו בעבודות כגון מזכיר. דיור בקהילה

 . חלקם שולבו במסגרות מוגנות ובדיור בקהילה, בנוסף. ב וכדומה"עובד מטבח בבסיס מג, הבריאות

 .  היו אלה נמצאים ללא מענים הולמים, ללא התהליך שעברו במרכזנו, להערכתנו

 

 .ת המקומית והפיקוחכל פניה למרכזנו יש לעשות בתיאום ובאישור של  גורמי הרווחה ברשו

 

 . ניתן לפנות טלפונית ליסמין או לאסתר

   


