
 

 סיפור הצלחה #3

 מאביטל ינובסקי- בעלת סוכנות השמה לאנשים עם צרכים מיוחדים "אביטל ינובסקי- ניהול גיוון
 בתעסוקה" למדתי שעצמאות ומודעות הם הכלים החשובים ביותר לאנשים עם צרכים מיוחדים, וזה

 מתחיל בבית, בילדות, ככל שההורים והסביבה יאמינו במסוגלות שלהם, ככל שיצפו ויעודדו אותם
 יותר לעצמאות ויותר למודעות לצרכים המיוחדים שלהם, כך הם יגדלו ויוכלו להתקדם על אף האתגר
 איתו הם חיים. כשסיפרתי לה שבני בן ה 9 מאוד מודע להגדרה שלו, הוא עובד קשה מאוד כל היום
 בשביל להסתדר, ובחודשים האחרונים הוא התחיל לספר לחברים שלו על האוטיזם שלו, היא אמרה

  לי:

 "מתנה לחיים הוא קיבל. זה חיובי מאוד, הוא מרוויח כל כך, הרבה מאוד דברים תלויים בהורים.
 הרבה מועמדים מגיעים אלי אחרי שההורים 'ריפדו' בבית ספר, ואי אפשר לרפד לעולם העבודה,

 הגיעה אלי לליווי עם הבן שלה, למשל אישה בת 60 והיא סחבה לו את התיק.. הבחור באמת 'ז'לוב',
 אז אני שואלת- למה שתסחבי לו את התיק? הוא בחור בן 30, אתה לא יכול לבוא עם הבן שלך

 לעבודה שלו. חשוב מאוד שההורים ישימו את המגבלה על השולחן, שהילד יבין שבא לעולם עם כל
 היכולות שלו וגם עם השונות והמיוחדות לעולם העבודה, bottom line, שיתנהל עם זה. אם את

  רוצה שילוב לאנשים עם מוגבלות, המילה היא: תיווך."

  אז רציתי להבין יותר - איך מתנהל התיווך בעולם העבודה?

 "המצב האידיאלי הוא שכל הצדדים יודעים, כלומר אני מלווה את  האדם, מקום העבודה יודע על
 המגבלה שלו ועלי. האדם יודע שכולם מעורבים. יש מצבים בהם השילוב מצליח גם עם פחות תיווך
 כשאנשים שיותר קרובים לתפקוד נורמטיבי, שה'פסאדה' שלהם יותר קרובה לתפקוד רגיל. או שזו
 נכות פיזית, אז אין שום סיבה אחרי התהליך שאני עושה שהוא בכלל ביסוס התהליך המקצועי ולא

 האישיותית, אם פתרו את ההתאמה שצריך למגבלה הפיזית שלו, הוא לא צריך ליווי. נגישות זה חד
 פעמי. בספקטרום האוטיסטי, ובקשיים בנפש ההתאמות לא נגמרות, זה ההבדל. אני מלווה צמוד

 חודשים, המנהלים מבינים איך להתנהל עם העובד ולא צריך יותר ליווי, כן יצטרכו ליווי3בד"כ אחרי
 חודשים, לבדוק אחרי חצי3בשינוי תפקיד, מנהל, מקום פיזי. בכל מקרה אני כן מקפידה גם אחרי ה
 שנה, לבדוק אחרי שנה, כדי שהמנהלים יזכרו שאני בתמונה, כי לפעמים הם שוכחים ואז נוצרות אי
 ההמלצה שלי תמיד זה שכל הצוות ידע, כי אני רוצה שיהיה נוח גם במטבח, גם ביום גיבוש, הבנות.

 יהיה עדיף שהאדם יציג את עצמו בשתיה של ימי חמישי, "כן אני גם אדם עם אספרגר ואם מישהו
 רוצה לשאול עוד שאלות מוזמן לשאול אותי אח"כ". למי שקשה וכן חשוב לו שידעו, אני מיידעת על

  זה בתהליך הקליטה."

  איזה תמיכה מיוחדת את נותנת למעסיקים?

 המנהלים האלה באמת צריכים תמיכה, צריכים לקבל הכרה מהמנהלים שלהם, שזה הם קלטו אדם
 עם מוגבלות מקומות אחרים עלולים להיפגע, התפוקה תרד, זה תהליך שארגון צריך לבנות אותו

  נכון, צריך להוקיר ולהכיר למאמץ הגדול יותר בהכנסת עובד כזה.

  יש עסקים שמחזיקים אחראי שילוב?

 "אני עוסקת בהשמה לחברות הייטק, כל החברות מעל 80-100 עובדים, היום מחויבות להחזיק אדם
 שהתפקיד שלו זה להיות הממונה על העסקת אנשים עם מוגבלויות, זה עדיין לא אומר שהבן אדם

 הזה לא יצטרך ממני עזרה, אם יש כזה בן אדם הוא בקשר איתי, ברוב המקרים אני עובדת ישירות  ,
 הענין הכי משמעותי שאני שמה עליו דגש זה על החלק עם המנהל המקצועי, כלומר אם אתה מביא

 מספיק ערך מקצועי לארגון, יסכימו לעשות את כל ההתאמות, אם אתה לא מביא מספיק ערך לארגון,



 אז אין לארגון אינטרס לקחת מישהו שהוא גם בינוני מקצועית וגם עם מגבלה. עצוב, לא נעים
 לשמוע, אבל זו עובדה. בסביבה שאני עובדת בה שזה הייטק, יש הרבה מאוד פתיחות להעסקה של
 אנשים עם מוגבלות, אבל בלי התפשרות על המקצועיות. לכן חלק גדול מהליווי שלי הוא בכלל שיפור

  המקצועיות."

  איך את עוזרת להם לשפר את המקצועיות?

 "אני מכוונת אותם ללימוד ידע מקצועי. גם אם סיימו תואר, זה לא אומר מוכנים לעבודה. יש בהייטק
 אתגר שלא קשור דווקא לאנשים עם מוגבלות, והוא להתקבל לעבודה בלי ניסיון קודם. זה מחריף עם

 אנשים עם מוגבלות, מה שבעיקר חסר במדינה, זה מקומות שיהיה בהם סטאז', שיהיו תוכניות
 מובנות מהמדינה, ואז מישהו שיוצא מהאוניברסיטה יכול לעבוד חצי שנה- שנה בשכר יותר נמוך.

  מקום העבודה לא צריך לפתור לך בעיות, כן לעשות התאמות, אבל הן צריכות ברמה שזה עדיין

 כלכלי, שזה סביר. בגלל המגבלה שלך שאתה צריך יותר להראות שאתה מביא ערך כדי שיפתחו לך
 דלתות. לא פייר. אבל זו המציאות. חשוב להגיד למעסיק רק על מה מהמגבלה שלו יבוא לידי ביטוי

  בעבודה, כל שאר האספקטים שלא רלוונטים לעבודה לא יקבלו ביטוי מול המעסיק."

  לאיזה תפקידים את מכינה את המועמדים?

 "אני מכינה אותם לתפקידי תוכנה, בדיקות תוכנה, פיתוח תוכנה, חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת
 מכונות, תעשיה טכנולוגיות, ביוטכנולוגיה. הרוב אקדמאים, וחלק אלה אנשים שעשו קורס משמעותי.

  אפשר לעשות היום קורס פיתוח תוכנה משמעותי שהוא לא אקדמי. אני לא מכשירה מאפס."

  כמה זמן לוקח תהליך כזה איתך?

 "בגדול 6-10 פגישות של כשעה, לפני שאתה מוכן להתחיל לחפש עבודה, חיפוש עבודה לוקח בין ,
 בין חודש לחצי שנה, אנחנו כל הזמן בקשר אבל לא בפגישות מסודרות, למשל אם אתה הולך לראיון

 לתפקיד שפחות התכוננו אליו, ניפגש לפני שוב, המון שיחות טלפון, מיילים וכו'. ליווי אחרי הכניסה
  לעבודה, פעם בשבוע, מאוד אינטנסיבי בחודש הראשון, ואחר כך פעם בחודש. "

  האם הזמן הממוצע של העסקת עובד עם מוגבלות שונה מעובד רגיל?

 "אם השילוב הצליח הם עובדים הרבה יותר זמן, כי יש להם גם חשש לעבור, גם כי זה תהליך מאוד
  מעייף לחפש עבודה, ואם טוב לך אז טוב לך. הכניסה יותר איטית מעובד רגיל."

  מה משתנה בשנים האחרונות שמגביר סיכויי השתלבות במעגל העבודה?

 לפי ניסיוני, אנשים עם מוגבלות שהם נתמכים, סיכויי ההצלחה שלהם גבוהים הרבה יותר, מאנשים
 ללא ליווי ושלא יודעים על המוגבלויות שלהם. אנשים שהרבה פעמים לא הצליחו להחזיק במקום

 שנים, לא היו 10 עבודה עד שבסוף לקחו ליווי ופתאום כן החזיקו במקום עבודה. אני התחלתי לפני
 כמעט תוכניות ליווי, יש היום תוכנית ליווי של המדינה לסטודנטים עם מוגבלות, יש תוכנית ליווי

 לאקדמאיים, יש מרכזי תמיכה למעסיקים, אני הייתי חלק מהקמת המרכזים, הוועדות בממשלה, יש
 השנים האחרונות רצות כבר הרבה יותר תוכניות לשילוב, יש הרבה מאוד תוכניות של הג'וינט, ב

  מקצועי של אנשים עם מוגבלויות.

  במה סביבת העבודה נתרמת בעקבות שילוב של אדם עם צרכים מיוחדים?

 "סביבת העבודה מאוד נתרמת בכמה אספקטים: אספקט אחד בפן המקצועי - המנהל והצוות נהיים
 אנשי מקצוע טובים יותר. כי הם נדרשים לחדד הרבה דברים. אם לא ידייקו בהוראות שלהם הם



 יקבלו תפוקה פחות טובה, זה מלמד את כולם, שהכאוס שהם פחות או יותר מסתדרים איתו הוא לא
  הכי אפקטיבי, וכדאי להיות יותר מאורגנים ומדוייקים.

 אספקט שני הוא בפן האנושי, אתה אף פעם לא יודע לכמה אנשים בצוות יש נגיעה כלשהי לתחום,
 ואפילו אם הם לא חשבו את זה על עצמם, כמה שקט אתה מביא להם וכמה גאווה מצד שני, לאנשים

  כמו ההוא שאני מכיר.

 מדברים על דור ה Z ודור ה Y , שלא אכפת להם ממקום העבודה, כשבעצם נסתבר שמה שחשוב
 להם זה ערך במקום העבודה שלהם! אם הם מרגישים שבמקום עבודה הם ממלאים עוד ערכים

 חשובים להם, הם יסתכלו על מקום עבודה אחרת. אחד מרגעי השיא היה שמנהל שתפס אותי בצד
 ואמר לי: "אני חיפשתי עבודה אחרת, לפני שקלטתי את הבחור הזה, והיום אני לא חושב על לעזוב,

  אני אשאר פה לפחות עוד שנה, כדי לתת לו צ'אנס, להצליח בסיפור הזה" יש הרבה מאוד ערך בזה."

 מאחר ואני עוסקת בתמיכה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, גם עובדת ישירות עם ילדים, מה
  חשוב ללמד בגיל צעיר?

 "חשוב מאוד לדעת מה כדאי לעשות מגיל צעיר בשביל שהילד יהיה מוכן. כל האנשים על הרצף
 האוטיסטי התבגרו לאט יותר, חשוב לשים את המגבלה על השולחן, אבל להבהיר שזה לא תירוץ

 להכל, לא לשמר את המקום של הילד, כן לדרוש ולצפות ממנו ליותר עצמאות, אפשר לחלוטין לשים
 גבול גם לילד עם מוגבלות, התהליכים צריכים להתחיל מוקדם, לסמן את המטרות האלה, להכיר את

  עולם העבודה.

 למשל הנושא של הגרפיקה, השיווק הדיגיטלי, העולם הולך בצעדי ענק לפרילנסרים, והאנשים האלה
 מתקשים להיות פרילנסרים, אז אני לא אומרת אל תהיה גרפיקאי, אם ראית שלילד יש יכולות ציור
 גבוהות, אז בגיל מאוד צעיר תחפש לו דרכים לשיתופי פעולה, תמצא גרפיקאי שיהיה מוכן להיות

 מנטור בשבילו גם אם בתשלום. אם ההורה עצמאי יהיה יותר קל ללמד אותם, כי העולם הולך לשם,
  זה קושי המתבטא בעיקר לאנשים על הספקטרום האוטיסטי.

 חשוב מאוד, כמה שיותר להעביר אחריות לילד, יש תרמיל על הגב עם אבנים ומצנחים, צריך להגדיל
 את המצנחים וחלק מהם זה לא לעשות בשבילו כי זה יהפוך ממצנח לאבן. יש היום מלא טכנולוגיות,

 יש מצב שאנשים עם אוטיזם שוכחים לשתות או לאכול, זה פתיר, יש היום אפליקציות שמזכירות
 להם, צריך להעביר את האחריות אליו כבר מגיל צעיר. אם אפשר, כדאי לצאת מהבית למסגרת

 עצמאית כמה שיותר מוקדם, זה נתפס כלא פשוט, כי פתאום מישהו מצפה ממך לבשל ולנקות, אבל
 זה לא צריך להיות מובן מאליו שהילד הזה יישאר בבית, כמה שיותר נאמין שהוא מסוגל יותר, הוא

  יצליח יותר."

 התחברתי מאוד לדבריה של אביטל. הורים- עודדו את הילדים שלכם לעצמאות! התבוננו על
 הצעדים הקטנים ביותר לאורך הדרך ושקפו להם את ההתקדמות שלהם ואת המאמץ לאורך כל

  הזמן, השאר יבוא מהם.

 מסקנותי בעקבות הפוסט: מהפגישה עם אביטל, למדתי כמה חשובה ההכנה לפני, והליווי של
 המועמד. לצורך הצלחה בקליטה והעסקת עובד עם צרכים מיוחדים, נדרשת פתיחות ומודעות

 גבוהות מאוד בחברה, מצד המועמד, המעסיק, והצוות שעובד איתו. הערך האישי שזה נותן לסביבה
 מייצר יתרונות לחברה המעסיקה עובדים מסוג זה: עצם הנתינה וההתאמה מייצרת לצוות ולמעסיקים

 ערך ליום יום שלהם אשר ממלא להם את תחושת האנושיות, הגמישות, ממקצע אותם, מדייק אותם
 ומלמד אותם לראות אנשים אלה כשווים. אני מקווה שבעתיד שילוב במקומות עבודה יקרה בכל

  מקום, ויהפוך לנורמה חברתית.



  תגובות בפייסבוק:

 כל כך חשוב ונכון. בעתיד אני מאמינה ששילוב יהיה התמחות במקצוע משאבי אנוש יש הבדל לא רק
 במקצועיות אביטל יש, לה גם נשמה טהורה ורצון ענק לתרום למען קידום אנשים עם צרכים מיוחדים

 כמוני להשתלב בהייטק אביטל עושה עבודת גיוון מדהימה ללא הבדל גזע דת והיא עושה עבודה
 נהדרת למען קידום השילוב ממליץ לכם לקחת את השירות ליווי שלה מהיכרותי האישית איתה זכיתי

 לליווי מקצועי מטעמה ומטעם איזי שפירא במסגרת לימודי בקורס בק אופיס גם לאחר שהסתיימו
 הלימודים ותקופת ליווי מאיזי שפירא אני ממשיך את הליווי שלה כי הוא ברמה אחרת זה ליווי שתורם

 המון ולי אישית תרם המון ידע ולמידה וגם תרם לחלק גדול להשתלב בעבודה היא עושה עבודה
  נהדרת ממליץ בחום על השירות שלה  ��

 מקסים! מסרים משמעותיים וחשובים �� שיח מעניין מאוד על החיבור בין ההווה של הילדים
 והמחשבה על העתיד שלהם

  ואביטל כתבה:  שמחתי לתרום מניסיוני, היה מאוד מעניין להחליף דעות.

 


