
חינוך טכנולוגי מקצועי
לצעירים עם מוגבלות

من نحن؟

لنحدّد مستقبلنا بأنفسنا

إذا كنتم   

تعالوا لتعرفوا المزيد عن "االتجاه للمستقبل" 
كبرنامج استمرار بالنّسبة لكم  

برنامج "االتجاه للمستقبل" هو برنامج يهدف إلی توسيع إمكانيّات توظيفكم بوظائف 
ذات جودة فى المستقبل

فى إطار البرنامج، تتعلّمون لمدّة 3 سنوات وتحصلون علی تأهيل مهنىّ تكنولوجىّ
إضافة إلی الموضوع الرّئيسىّ، ستشاركون فى البرنامج فى دورات مهنيّة متنوّعة  

فى البرنامج، ستتعرّفون علی سوق العمل وستجرّبون الوظائف فى الموضوع الذي   
تتعلّمونه

طالّبًا ذوي احتياجات خاصّة، وملتحقين بالدراسة فى هذا العام فى الصّف الثّانى عشر، وإذا   
سبق واجتزتم لجنة التّنسيب أو إذا كنتم تتعلّمون فى برنامج مدمج.

متحفّزين لمتابعة التّعليم واكتساب مهنة  
قد نجحتم (حصلتم علی عالمة اجتياز) كحدّ أدنی فى 2 من المواضيع الـ 3 األساسيّة: 

ة، والرّياضيّات، واللّغة األمّ، بحسب البرنامج الدراسىّ المطلوب والذي مدّته 90 
ّ

اإلنجليزي
ساعة (أو إذا كانت لديكم القدرة علی استيفاء هذه المتطلّبات، بحسب رأي طاقم التّعليم)

قادرين علی العمل بشكل مستقلّ  
غير مؤهّلين للحصول علی شهادة بجروت

قبل للبرنامج المرشّحون المالئمون فقط |  تتخلّل عمليّة القبول لقاء تعارف، ومقابلة شخصيّة، وورشة فرز
ُ

ي

ابحثوا عنّا فى الفيسبوك



المؤسّسات التّربوية 
التى يعمل فيها البرنامج، 

ومندوبو االتصال

ة
ّ

المؤسّسة التّربوي

  osnate@atid.org.il   // 0505321730 //  ندعوكم أيضًا إلی االتّصال بمديرة البرنامج، أوسنات إلناتان

رقم الهاتفمندوب/ة االتّصالالبلدة

أورط السيد

كلية أورط

أورط غفعات رام

مدرسة تسوريم

كلية أورط

كلية عتيد

كلية كينيرت

مدرسة المنار

أشكلون

السيد – حورة 

رحوفوت

القدس

بيتاح تكفا

هود هشارون

كريات بياليك

يركا

تسيماح، غور األردن

عرعرة – وادي عارة

052-8726756

052-3871119

053-4249916

03-9074909

052-6133983

054-9213321

050-8389672

050-2070397

050-6567994

حِين طرابلسى

محمد عزام
إسماعيل السيد

هدار مئير

دينا روزينسكى

سريت أفير

سريت دادوش

شيراز شبيرو-آحى

أشرف سنونو

عيدو حغاي

رؤوفة أبو يونس

أورط علی اسم هنري رونسون

ة رنانوت (للبنات 
ّ

ثانوي
المتخرّجات من "بيت يعقوب")

0533011123
0536224030

ابحثوا عنّا فى الفيسبوك
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