תש"פ ,פברואר 2020
הסדרת הדרישות לקראת לימודים במסגרת התכנית מגמה לעתיד
מסמך זה מציג מידע והנחיות להסדרות נדרשות על ידי מועמד ללימודים במסגרת התכנית מגמה לעתיד.
ת כנית מגמה לעתיד הינה תכנית שמטרתה לימודים לקראת הסמכה מקצועית ופיתוח כישורים ומיומנויות
להשתלבות מיטבית בעבודה.
מועמדים שימצאו מתאימים ללמוד במסגרת התכנית ,יתקבלו על תנאי ויצטרכו להסדיר את הדרישות המפרטות
להלן ,וזאת על מנת להשלים את ההרשמה:
 .1זכאות מועדה השמה או זכאות ואפיון בתוקף בהתאם לסוג המסגרת בה יילמדו :לימודים בכיתת חינוך
מיוחד במוסד רגיל או לימודים בבית ספר לחינוך מיוחד
 .2מסמך המעיד על סטטוס הצעיר בצבא (פטור /חייב בגיוס /תהליכי מיון /דחיית שירות /אחר)
מסמכים אלה והגשתם לפני תחילת שנה"ל מהווים תנאי הכרחי לקבלה ללימודים במסגרת
התכנית
אחד מהמרכיבים המשמעותיים בתכנית הוא התנסות בעבודה .מרכיב ההתנסות התעסוקתית הינו חלק חובה
בתכנית הלימודים ,ו כולל מקדם תעסוקה המלווה את התהליך מטעם משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים או מטעם משרד הבריאות השותפים לתכנית.
על מנת להיות זכאי לקבלת ליווי של מקדם התעסוקה (באמצעות זכיינים) ,על המועמד להיות מוכר באחד
מהמסלולים הבאים -


הכרה ב 20%-ומעלה של נכות כללית בביטוח לאומי ,במסלול זה על הצעיר/ו הוריו לפנות למחלקה
לשירותים חברתיים בעיר המגורים לפתוח תיק ולקבל הועדה (מימון) לתוכנית "יוצרים עתיד".



הכרה של  40%ומעלה של נכות נפשית באמצעות הבי טוח הלאומי או באמצעות פסיכיאטר ,במסלול זה
על הצעיר/והוריו לפנות לוועדת השיקום האזורית לקבלת סל שיקום.

חשוב לדעת!! הכרה זו תאפשר לכם למצות את זכויותיכם ולקבל שירותים משמעותיים נוספים
יודגש -מי שלא יסדיר את זכאותו לא יוכל להתקבל לתכנית(.כפי שצוין לעיל  -התנסות בתעסוקה בליווי של
מקדם תעסוקה הינו חלק מתכנית הלימודים)
יש להסדיר נושא זה (כמפורט בסעיף  2לעיל) לפני תחילת שנת הלימודים .

שאלות נפוצות
מדוע אני נדרש לתהליך הכרה באחוזי נכות?
שירותים שונים שהמדינה מספקת לתושביה ניתנים באמצעות משרדי הממשלה השונים והזכיינים
(ארגונים מקצועיים) הנבחרים על ידם לתת שירות בשמם .לא כל התושבים במדינה זכאים לכל
השירותים ,ורבים מהשירותים מיועדים לקהלי יעד עם מאפיינים מסויימים.
לכל משרד ממשלתי יש מנגנון ב דיקת זכאות משלו .במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
המחלקות לשירותים חברתיים נותנות שירות לקהלי יעד מגוונים באופן פרטני וקהילתי ותפקידן לבחון
את הזכאות (במקרה זה הכרה ב 20%-נכות כללית מהבטוח הלאומי) ולספק את השירות אם המועמד
נמצא זכאי לו .במשרד הבריאו ת קבעו זכאות זו עבור מי שהוכר ב 40%-נכות נפשית על פי אחד
המסלולים.
תהליך ההכרה מאפשר לבחון את הזכאות ולהקצות את המימון הנדרש מהמדינה ומהרשות המקומית.
קבלת השירות היא הזכות שלכם ,ותהליך ההכרה הוא המאפשר לכם לממש את הזכות הזו.

בנוגע לפתיחת תיק במחלקה לשירותים חברתיים
מה כולל תהליך פתיחת התיק במחלקה לשירותים חברתיים?
בפגישה שתתקיים אצל העו"ס במחלקה לשירותים חברתיים ,תתבקשו על ידה לספר עליכם ,על
המשפחה שלכם ,על הלימודים שלכם ,ההכנסות שלכם והתחומים שבהם אתם זקוקים לעזרה .היא
עשויה לבקש מכם להביא אתכם מסמכים שונים הכוללים אבחונים ,תלושי שכר ועוד .קחו אתכם גם
את המכתב שהעברנו לכם ומסביר לעו"ס מה המרכיב הנדרש עבור ההשתתפות בהתנסות בעבודה
במסגרת התכנית.
על פי רוב מדובר בפגישה אחת אך לעיתים נדרשת יותר מפגישה אחת .תוכלו ללכת לפגישה לבד ,עם
ההורים או עם מלווה אחר.

מה יקרה לאחר פתיחת התיק?
לאחר שתסדירו את פתיחת התיק ,תבקשו מהעובדת הסוציאלית להוציא לכם הועדה .הפרטים להועדה
והסבר על התוכנית מופיעים במכתב המצ"ב המיועד למחלקה לשירותים חברתיים .לאחר מכן,
נבקשכם ליידע את המחנכת שאכן פתחתם את התיק.

אם תרצו -תוכלו להחליט ביחד עם העו"ס להמשיך להפגש ולבחון קבלה של שירותים נוספים שאתם
זקוקים להם.

האם יכול להיות שיש לי כבר תיק במחלקה לשירותים חברתיים?
ייתכן שבעבר אתם או הוריכם פניתם למחלקה ופתחתם תיק ,והוא עדיין קיים גם אם לא היה לכם קשר
עם המחלקה מאז .כדאי לבדוק עם ההורים אם הם יודעים על תיק קיים שלכם או של המשפחה .במידה
ויש לכם תיק עליכם לפנות שוב למחלקה בבקשה להוציא לכם הועדה (תשלום) עבור השתתפות
בתוכנית.

האם פתיחת תיק במחלקה לשירותים חברתיים עשויה לפגוע בי?
אין סיבה לחשוש .המחלקות לשירותים חברתיים מחוייבות לסודיות מלאה ,ולמעט במקרה שבו נשקפת
לכם סכנה מיידית או שתספקו אישור כתוב וחתום לספק מידע עליכם -אף אחד אחר לא ידע שאתם
רשומים אצלם ,ואתם -תהיו זכאים לקבל שירותים נוספים ולהנות מזכויות רבות שמחלקות הרווחה
מספקות.

מה יקרה אם אני לא רוצה להסדיר את ההכרה?
כיוון שהמימון של מקדמי התעסוקה והעבודה השוטפת שלהם מול גופים הקולטים להתנסות בתעסוקה
מגיע באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ומשרד הבריאות ,לא יתקבל מימון עבור מי שלא יסדיר
את ההכרה ולצערנו לא תהיה לנו אפשרות לשבץ אותו במקום ההתנסות ,ומכיוון שההתנסות הינה
חלק מתכנית הלימודים ,לא ניתן יהיה לקבלכם ללימודים בתכנית זו

אז מה עליי לעשות עכשיו?
בשלב ראשון עליך לפנות לבטוח הלאומי ולבקש הכרה בנכות ,במסלול של נכות נפשית ניתן גם לפנות
לפסיכיאטר.
לאחר מכן-
אם קיבלת הכרה ב 20%-נכות כללית עליך לפנות למחלקה לשירותים חברתיים בעיר הרשומה כעיר
מגוריך בתעודת הזהות שלך .את מספר הטלפון תוכל למצוא פה .עליך לבקש להגיע לפגישת הכרות
ולפתוח תיק (במחלקה קוראים לזה אינטייק) ולפעול על פי ההנחיות שינתנו לך בטלפון ובפגישה.

אם קיבלת הכרה ב 40%-נכות נפשית באמצעות הביטוח הלאומי או הפסיכיאטר ,עליך לפנות לועדת
סל שיקום.

להזכירכם ,הקריטריונים לקבלה לתכנית הם


תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתה י"ב ,המסיימים  12שנות לימוד בשנה תשע"ח ,עם זכאות
לשירות חינוך מיוחד מתוקף ועדה מתוקף חוק (ועדת שילוב או ועדת השמה או ועדת זכאות
ואפיון



תלמידים אשר ב 1.9-בשנה"ל הראשונה ללימודים בתכנית לא יהיה מעל גיל  18ו  8חודשים



תלמידים עם מוטיבציה להמשך לימודים ולרכישת מקצוע



תלמידים שעמדו בהצלחה (ציון עובר) בלפחות  2מתוך  3תחומי הליבה אנגלית  /מתמטיקה
/שפת אם ,על פי תכנית הלימודים הנדרשת ל  90שעות (או עם מוטיבציה ויכולת לעמוד
בדרישות אלה ,על פי חוות דעת של הצוות החינוכי)



עם מסוגלות לתפקד באופן עצמאי



תלמידים הזכאים לשירותים השונים המפורטים במסמך זה



ללא זכאות לתעודת בגרות מלאה בסוף י"ב



בעלי פטור משירות צבאי  .לחייבי גיוס הלימודים מותנים בדחיית גיוס

