


 ?מהי תכנית רמפה

 ?מה כוללת התכנית

 מתן שירותי תמיכה והכוונה בעולם העבודה באופן פרטני וקבוצתי•

 השמה וליווי של המועמד ושל המעסיק לאורך זמן•

 הכשרה לצרכי שילוב וקידום בעולם העבודה•

 מעקב ופיתוח כישורי תעסוקה כחלק מבניית תכנית אישית ממוקדת תעסוקה•

 העצמה ושילוב בחיי הקהילה והחברה•

 

   (18-35)לצעירים  תבת-וינט ישראל'הינה תכנית מיסודה של ג - רמפה

 ,  (רגשית/ פיזית )כלשהי מוגבלות המתמודדים עם 

 איבדו את האמונה ביכולותיהם למצוא עבודה ולהשתלב בה, אך בעקבות המגבלה



 ?במה רמפה שונה מתכניות דומות מקבילות

 צריך לעמוד " המועמד לעבודה"בתכניות אחרות 

 ...סוגי לקות קונבנציונליים/ בתנאים מוגדרים וברורים מראש של אחוזי נכות 



 ?במה רמפה שונה מתכניות דומות מקבילות

  –יכולה להיות סובייקטיבית המוגבלות , לעומת זאת ברמפה

 , י הרשויות"ע" מוכרת"וכזו שאינה , מנטאלית, רגשית

 כדי להיות רלוונטית לסיוע בהכוונה לעבודה



 מטרות המהלך

 העלאת המודעות בקרב צעירים עם מוגבלות ובני משפחותיהם לתכנית•

הזמנת צעירים עם מוגבלות לפנות לקבלת השירות על מנת להשתלב בעולם •

 העבודה ולבנות חיים עצמאיים

 פנייה למעסיקים פוטנציאלים להעסיק צעירים עם מוגבלות•

 העלאה משמעותית של כמות הפניות לתכנית   –הנעה לפעולה  •

  

 

 

 



 קהלי היעד שלנו

 :קהל יעד עיקרי

 ,  עם מוגבלויות שונות, *מצפון הארץ 18-35צעירים  בגילאי 

 ..."(לא רוצה"ולכן גם "... )יכוללא "דבר כזה  יששעבורם 

 

 :  קהל יעד נוסף

 *הארץפוטנציאליים בצפון מעסיקים 

 וטבריהיוקנעם , כרמיאל , עכו, התוכנית פעלה במגדל העמק* 



?מה האתגרים שעמדו בפנינו  

 שינוי התנהגות בקרב קהל יעד שאינו מאמין בעצמו•

 שינוי עמדות והתנהגות בקרב מעסיקים פוטנציאליים•

 יצירת פלטפורמה שתעזור לנו בקידום המהלך•

 תקציב נמוך ביותר•

 

 

 

 



 קווים מנחים לפתרון
 

 
 מציאת שותף אסטרטגי מוביל ברמה המקומית•

 בחירה במדיה ממוקדת ברמה המקומית•

 רתימת העיריות והמועצות המקומיות הרלוונטיות למהלך משותף•

 פעילות לאורך זמן•

 

 

 



 המענה לאתגרים   –הפתרון 

 שיתופי פעולה מדיה ותוכן עם הערוצים המובילים   –הפלטפורמה 

 דמות בעלת השפעה רחבה באזור הצפון   –שיתוף פעולה עם חיים הכט •

 שבבעלות חיים הכט " כל רגע"מדיה ותוכן שיווקי ברדיו  רכישת•
 

 "מוגבלות אינה מגבלה"מציאת המסר הנכון 

 פעילות תומכת ביריד תעסוקה תחת המסר •

 המפגש עם הקהל הרלוונטי' תקשור המסר בכל נק•

 הקונספט מאפשר פעילות רחבה וארוכת טווח מול הקהלים בפלטפורמות שלרשותנו  •
 

 תקציב

 של העיריות " חינמיות"הרחבת המדיה תוך שימוש במדיות •

 תלושי  ארנונה  , פיסבוק, אתר –פניה לקהלי היעד באמצעות ערוצים קלסיים וישירים של העיריות •

 לקהילה" תרומה"הפעלת לחץ מול  גופי המדיה להפחתת עלויות ובונוסים כ•

 

 



שינוי בתפיסת קהל היעד  את עצמו -הפתרון   

עם  לפנות באופן כנה וישיר למי שתופס עצמו , בחרנו לא לייפות את המציאות

 :בפניוולחשוף את האמת הפשוטה , מוגבלות

 !מוגבלות אינה מגבלה

 "אני יכול"ל "אדם עם מוגבלותאני "מ

 לחיובית מתפיסה שלילית

 מערטילאי
 למוחשי

 מרחמים עצמיים
 לאמונה ביכולת

 "?מה יש עבורי"ל "?מה יהיה איתי"מ

 לתעסוקה מחוסר תעסוקה



המהלך התקשורתי –הפתרון   

 ומדויקתפעילות במדיה מקומית  ממוקדת  

 עיתונות מקומית•

 רדיו מקומי•

 שילוט בצדי אוטובוסים•

 שיתוף פעולה אסטרטגי עם חיים הכט

   הקשורים הכט שעסקה בנושאים בתוכנית של חיים פינה שבועית קבועה   

 ,  (פינות 15כ "סה)מוגבלות אנשים עם לתכנית ולתעסוקת 

 מקומייםנציגי העיריות ואנשי שטח , מטעם הפרויקטבפינות התראיינו נציגים   

 שלהןפעולה עם העיריות הרלוונטיות ושימוש באמצעי המדיה שיתוף 

 שילוט מקומי של העיריה •

 ובאתרי העיריות הפייסבוקפרסום באנרים בדפי •

 ג לוחות המודעות"פוסטרים ע•

 

  

 

 



 מודעות בעיתונות המקומית הרלוונטית



אוטובוסיםצדי שילוט על   



 שילוט חוצות



ינגל'ג–רדיו אזורי 



תוכן שיווקי–רדיו קול רגע 

.הכטקבועה בתוכנית של חיים פינה 

.  הפינה עסקה בנושאים הקשורים לתכנית ולתעסוקת אנשים עם מוגבלות

.מקומייםואנשי שטח נציגי העיריות , הפרויקטבה נציגים מטעם התראיינו 

שירה רודמן
רודרמןלית קרן "מנכ

מאיה מכרמיאל
מועסקת באמצעות רמפה

סימון אלפסי
יקנעםראש עיריית 

שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו

נורדהייםר שלי "ד
משרד הרווחה



שיווקיתוכן  –רדיו קול רגע   



אתר העיריה –רתימת הרשויות המקומיות   



 התוצאות
 

 

 

 

 

 ,הקמפייןפניות לפני  70-מכ: עלייה דרמטית בכמות הפונים לרמפה•

 .הקמפייןחודשי  3נוספים שפנו במהלך  400  -לכ    

 .לוהחודשים שקדמו  3בכמות המצטרפים לתכנית בחודשי הקמפיין מול  50%עליה של •

 המדד

  

המצב לפני  

 הקמפיין

היעד לאחר  

 הקמפיין
 התוצאות בפועל

מודעות לתכנית  

 רמפה

 –מודעות אפסית 

 לא קיימת
 מודעות 7%

מודעות נעזרת  12%

 לרמפה

  

 חשיפה לקמפיין

  

 חשיפה 20% -
נחשפו לקמפיין   40%

 (נעזר)

הבנת המסר 

 והפנמתו
- 

50% 

  

הבינו את  60%

 המסר

מספר פניות מקרב  

צעירים עם 

מוגבלויות לרמפה  

 בעקבות הקמפיין

פניות בשלושה   70

 חודשים

פניות   200

במהלך שלושה  

 חודשים

  150  -תוך שבועיים

 פניות

  

חודשי  3לאורך 

 פניות 385 –הקמפיין 



 דוגמאות לצעירים עם מוגבלות שבחרו לחולל שינוי 
 באמצעות רמפה 

 ,  בסטטיסטיקה BA, מכרמיאל 40בת , רביד
 :לקות דיבורבעלת 

 
  ,מראש מוגבלות והאזור בכרמיאל התעסוקה אפשרויות"

  מאוד מהר ,עבודה לראיון לגשת שניסיתי פעם בכל ,ובנוסף
 ,בהצלחה הריאיון המשך את מנעה שלי הדיבור לקות

   .נפסלה מיד ומועמדותי
  לתהליך הנוגע בכל אישי וליווי תמיכה קיבלתי רמפה בפרוייקט

  העבודה חיפוש בתהליך לי סייעו ,עבודה ומציאת חיפוש
  לקראת אותי הכינו ,ליכולותיי רלוונטיות למשרות ובהגעה
 כך שלי העצמי הביטחון את לבנות לי וסייעו עבודה ראיונות

 "בזכותי מתאימה עבודה למצוא שאצליח



 דוגמאות לצעירים עם מוגבלות שבחרו לחולל שינוי 
 באמצעות רמפה

 :לוקה בחרדה חברתית, אדווה מכרמיאל
 
 הצלחתי מרמפה שקיבלתי וההכוונה התמיכה ,הליווי באמצעות"

 הפועל "תיקשוב" של השירות במוקד שירות כנציגת להשתלב
 עם מקשר מחשש פניי את לכסות נהגתי בהתחלה .בכרמיאל
  ,בתקשוב ההנהלה לצוות רמפה בין הקשר באמצעות ,הסביבה

  לסביבת ולהסתגל ,החרדות עם להתמודד לאט לאט למדתי
   .העבודה

 לנציגת מוניתי ,בתקשוב לעבוד שהתחלתי אחרי כשנה ,כיום
 אני כיום .בחברה והנחשקות המובילות המחלקות באחת מכירות
 ואמונה עצמי ביטחון יותר הרבה עם ,בהצלחה ביעדים עומדת

   .ביכולותיי



 השותפים למהלך
 

 
מפתחים מודלים לשילוב וקידום אוכלוסיות המודרות מעולם  - תבתוינט ישראל 'ג•

 העבודה בתעסוקה

 רודרמןקרן משפחת •

 משרד הכלכלה•

 שירות התעסוקה הישראלי•

 

 

 



 תודה




