
 
 
 

תכנית הכנה לתעסוקה לצעירים עם צרכים מיוחדים –מגמה לעתיד   
. 

 "מגמה לעתיד" מהי?

, 18-21בני  עם צרכים מיוחדים הכנה לתעסוקה לצעירים "מגמה לעתיד" הינה תכנית

השתלבות בשוק  מקצועי לקראת -בחינוך הטכנולוגיהמעוניינים להשתלב בלימודי הסמכה  

 העבודה הפתוח.

 בטים:יית משני הודזוהי תכנית ייח

  תכנית המשלבת גם הכשרה מקצועית )הסמכה מטעם משרד החינוך( וגם הקניית

 . תכניות רבות מסתפקות באחד המרכיבים הללו...כישורים רכים

  היקף פעולה  .שנים 3למשך  ימים בשבוע 5זוהי תכנית ארוכה, המתקיימת במשך

זה מאפשר עבודה מעמיקה בתחומי הקניית ידע, הוראת מיומנויות, פיתוח הרגלים, 

 והכנה קוגניטיבית ורגשית לחיים עצמאיים.

 

 רכיבי התכנית ויעדיה

 עבודה הרגלי והקניית פיתוח 

 ומיומנויות תעסוקתיות 

 מקצועיים   והכרות עם מגוון  קורסים

  מקצועות

  במפעלים והכרות עם מקומות סיורים

 עבודה

  הכנה למסלולי  שירות אזרחי לאומי

 וצבאי

 התנסות ואימון במקומות עבודה 

 עבודה מקומות ואיתור סיוע בהשמה 

 הפתוח בשוק

 השכלה  השלמת 

 לימודי הסמכה מקצועית 

 

 

, ערערה )לחברה הדרוזית( הלימודים מתקיימים  בבתי  ספר בישובים: קרית ביאליק, ירכא 

 (, הוד השרון , אשקלון ופתח תקווה לחברה הערבית)

 

 למי מיועדת התכנית?

  באחת ממסגרות החינוך המיוחד כיתה יב, המסיימים תלמידים עם צרכים מיוחדים

 או כתלמידים המשולבים בכיתות ובבתי ספר רגילים

 תלמידים המגלים מוטיבציה ללמוד במסגרת התכנית 

  עצמאיתלמיד עם מסוגלות לתפקד באופן 

 התנהגות תלמיד/ה שאיננה מסכנת את עצמו/ה ואת הסביבה 

 בי" תלמיד/ה ללא זכאות לתעודת בגרות מלאה בסוף 

  תהליך הקבלה  כולל  מפגש הכרות, ראיון אישי וסדנת מיון 



 
 

 מבנה התכנית 

 

בבתי הספר בחברה הערבית, מדעים,   –לימודים כלליים ) עברית, ערבית  -שנה א

+ סדנת הכנה לחיים  קורסים קצרים להתנסות במספר מקצועות+  אנגלית ומתמטיקה  (

 עצמאיים ולעולם העבודה

 

התנסות +  קורסים קצרים להתנסות במספר מקצועות + לימודי מגמה  מקצועית -שנה ב

 ולעולם העבודהסדנת הכנה לחיים עצמאיים + בתעסוקה ב משך יום בשבוע  

 

התנסות בתעסוקה במקצוע פרויקט גמר ומבחני הסמכה בתחום המגמה +  – שנה ג

הכרות עם +  סדנת הכנה לחיים עצמאיים ולעולם העבודה+  הנלמד במשך יומיים בשבוע

 מסגרות המשך: שירות צבאי/ לאומי /אזרחי.  

 

 

 

 

  


