
من نحن؟

لنحدّد مستقبلنا بأنفسنا

إذا كنتم   

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

مهنة للمستقبل– برناج يهدف إلی زيادة إمكانيات عملكم المميزة فى المستقبل
إطار البرنامج الزمنى – تعليم علی مدار 3 سنوات  
برنامج مخصص لتطوير المهارات والتعليم المهنى  

يشمل البرنامج تعليم دورات مهنيّة متنوعة أيضا
سيتم ضمن البرنامج تعليمكم كيفيّة التعرّف علی سوق العمل، وستمرون فى تجربة مهنية 

فى أماكن العمل

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

ي

 ابحثو عنا فيسبوك

طالبا من ذوي االحتياجات الخاصة، تتعلمون هذا العام فى الصف الثانى عشر 
،تعلمتم ضمن برنامج الدمج أو فى صف تعليم خاص أو فى مدرسة للتعليم 

الخاص

ممن تستحقون خدمات مديرية العجز فى قسم الخدمات 
االجتماعيّة أو تستحقون خدمات سلة التأهيل من قبل وزارة الصحة

اجتزتم بنجاح (حصلتم علی عالمة نجاح علی األقل) فى موضوعين أو أكثر من 
مواضيع اللغة اإلنجليزية، الرياضيات ولغة األم 

(العبرية أو العربية) (أو أنه يمكنكم اإليفاء بهذه المتطلبات بحسب تقدير الهيئة 
التدريسيّة فى المدرسة) 

طالب بدون استحقاق شهادة بجروت او طالب بدون استحقاق
لشهادة بجروت موسعة 

ة فى 
ّ

ممن يتمتعون برغبة قوي
مواصلة التعليم واقتناء مهنية 

خريجى الثانى عشر- الطالب 
الذي لم يبلغ من العمر فى تاريخ 

9 /1 18سنة و 8 اشهر

يمكنكم القيام بواجباتكم 
بشكل مهنة للمستقبل

 يمكنكم القيام بالمهام الملقاه 
عليكم بشكل مستقل

بدون استحقاق لشهادة بجروت

مهنة 
للمستقبل

مهنة 
للمستقبل
تعليم تكنولوجى مهنى لذوي 

االحتياجات الخاصة



052-8726756

052-3871119

052-4660543

03-9074909

054-2662323

050-8389672  

054-23772172

052-3058485

052-3506630

050-4894895

052-8586302

050-6488841

المؤسّسات التّربوية 
التى يعمل فيها البرنامج، 

ومندوبو االتصال

مندوب/ة االتّصال البلدةاملؤسسة التعليمّية

 ابحثو عنا فيسبوك

מדינת ישראל  | משרד החינוך
מינהל מדע וטכנולוגיה
חינוך טכנולוגי על-תיכוני

המינהל הפדגוגי 
אגף א' חינוך מיוחד 

ساريت اب�بيتاح تكفاثانوية رننوت 

ثانوية اورط عىل اسم ه
ي 
رونسون اشكلون

الكلية التكنولوجية متعددة 
املجاالت ع�ل

نتانياكلية اورط هرمل�

ش�از دنبنو م�نبرئ السبع

اوريت ريحا� الختاب

حن طرابليساشكلون

هدار مئ�رحوفوتكلية اورط رحوفوت

ميشال يادغارأورشليم القدسكلية اورط غفعت رام 

رعوت زيلخاكريات بيالككلية اورط كريات بيالك

ارشف سنونويركا  كلية عتيد 

اوديليا زيردتسيمح عيمك ه�دنكلية كن�ت

رعوت ªحي.كرميئيلكلية اورط براوده

محمد يونسعرعرة وادي عارةمدرسة املنار

عدن فدلونتل  ابيبكلية اورط سنغالوفس¬


