לוקחים

העתיד
את
בידיים

חינוך טכנולוגי מקצועי
לצעירים עם מוגבלות

על התוכנית
"מגמה לעתיד" הינה תכנית לימודים תלת שנתית ,לפיתוח מסוגלות תעסוקתית
ולקראת זכאות להסמכה טכנולוגית מקצועית .תכנית הלימודים מגוונת ועשירה
ומאפשרת לצעירים עם מוגבלות בני  18 -ללמוד במגמות ההסמכה הטכנולוגית
של משרד החינוך ,לפתח ערכים וכישורים בהתייחס למגוון תחומי חיים ובאופן
זה לשפר את סיכוייהם להשתלבות מיטבית בשירות משמעותי ,בשוק העבודה
הפתוח ובקהילה.
תכנית הלימודים כוללת מגוון רכיבים ונושאים  ,כגון :מסוגלות תעסוקתית
והתפתחות אישית ,לימודים עיוניים ,הכרות עם תחומים מקצועיים שונים ,לימודי
ליבה ,לימודי מגמה ,סיורים במקומות עבודה והתנסות מעשית בעבודה ועוד.
במקביל ,מתקיימים מפגשים עבור הורי הצעירים.

מטרות התוכנית
העצמת הצעיר ,תוך פיתוח ערכים וכישורים להשתלבות באופן מיטבי בשירות משמעותי
ובעבודה
לימודים לקראת הסמכה טכנולוגית מקצועית לצעירים עם מוגבלות

התנסות תעסוקתית במגוון של תפקידים וארגונים
הגברת האוטונומיה והעצמאות בקרב הצעירים להסתגלות ולהשתלבות מיטבית,
כמשתתפים פעילים בחברה ובקהילה
בירור אישי ובניית אופק תעסוקתי

מה לומדים

בתכנית?

לימודים עיוניים :לימודי ליבה ולימודי מגמה
התנסות בתעסוקה וסדנת הכנה לקריירה
שנה א' -התנסות החל מסמסטר ב' במשך יום בשבוע (התנסות כללית)
שנה ב' -במשך פעמיים בשבוע (התנסות בתחום הלימודים)
שנה ג' -במשך פעמיים בשבוע (התנסות בתחום הלימודים)
קורסים מקצועיים בתחומים נוספים (טעימות)
סיורים במקומות עבודה
סדנת הכנה לחיים עצמאיים ואוטונומיים
הכנה להשתתפות בתכניות המשך ושירות משמעותי
 6מפגשי הורים בכל שנה

מעטפת התכנית מאפשרת יחס אישי וכוללת-
מחנכ/ת -מורה לחינוך מיוחד
מרפא/ה בעיסוק
טיפול רגשי
מקדמ/ת תעסוקה
מורי מגמה בהתאם להסמכה

מנחה מפגשי הורים
הארכת שנה"ל בחופשות
הזנה
הסעות
כיתה בהרכב של עד  14משתתפים.

פריסת התכנית ,מגמות מוצעות ופרטי אנשי קשר
פרטי קשר
למוסד

טלפון

מכללת עתיד ירכא

אומנות הבישול ,הפעלה
ותחזוקה של מכונות דפוס
וגרפיקה ממוחשבת

אשרף

050-8389672

מכללת אורט
קריית ביאליק

מכונות ,תקשוב

רעות

054-2662323

תיכון רננות פתח תקוה

ניהול עסקי,
עיצוב שיער ופיתוח החן

שרית

03-9074909

מכללת אורט רחובות

תקשוב ,מנהל עסקי

הדר

052-3871119

תיכון אורט ע"ש הנרי
רונסון אשקלון

בישול ואפיה מלונאית,
תקשוב

חן

052-8726756

מכללת אורט גבעת רם
ירושלים

תקשוב

מיכל

052-5660543

אורט סינגלובסקי
תל אביב

תחזוקת מערכות מכניות ,
תקשוב

עדן

03-6302364

אורט בראודה ,כרמיאל

ניהול עסקי,
תחזוקת מערכות מכניות

רעות

052-3506630

מכללת כינרת ,טבריה

מנהל עסקי ,מכונות ייצור

אודליה

054-2372172

בית ספר לחינוך מיוחד
אלמנאר

ניהול עסקי ,מלונאות

איילה

054-4684640

מכללת עמל באר שבע

תקשוב ותחזוקת
מערכות מכניות

שירז

052-8586302

מכללת אורט
הרמלין נתניה

תקשוב בהתמחות עיצוב גרפי

אורית

050-6488841

מוסד לימודי

מגמות נלמדות

ניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק " -מגמה לעתיד" ובאתר המגמה
m e g a m a . o r g . i l

