
דרוקרפיטר " הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא להמציא אותו"

...העתיד בטעינה



/מתגייסים
מתנדבים  

ל"לצה

מתנדבים  
לשירות 

אזרחי  / לאומי

מחפשים  
עבודה

ממשיכים  
ללמוד

מחליטים  
שלא  

להחליט

?ב"אז מה עושים אחרי י



5שנים 3תכנית לימודים בת 
בדגש על העשרת  , ימים בשבוע

המיומנויות והכישורים  , הידע
ה לקראת  /הדרושים לצעיר

השתלבות בהצלחה בשירות 
. משמעותי ובתעסוקה

ואנחנו מציעים



מטרות התכנית

זכאות  
להסמכה  
מקצועית 
טכנולוגית

מסוגלות  
תעסוקתית



ניסיון מעשי בתעסוקה והכרות 
עם מקומות עבודה שונים

פיתוח ושיפור הרגלי עבודה  
ומיומנויות תעסוקתיות  

הכנה למסלולי שירות
אזרחי לאומי וצבאי

,פיתוח מיומנויות חיים
אוטונומיה ועצמאות

זכאות להסמכה מקצועית  
טכנולוגית והכרות עם מגוון 

תחומים ומקצועות  

ההזדמנות



?מה בתכנית

הסמכה מקצועית 
טכנולוגית

קורסים מקצועיים  
במגוון נושאים

סדנאות
הכנה לעתיד

ליווי וייעוץ  
אישי וקבוצתי

התנסות תעסוקתית  
סיורים ומפגשים עם  

חברות ועסקים

מפגשי הורים



רחובות

חיפהמוצקין.ק

כרמיאל

ערערה

פתח תקווה

אשקלון

כנרת

?איפה לומדים

ירכא

יפו-תל אביב

באר שבע

ירושלים

נתניה



הסמכה  
מקצועית  
טכנולוגית  
המגמות שלנו



חשיפה לשוק העבודה לצד ניסיון מעשי תעסוקתי



קורסים  
מקצועיים  

להכרת מגוון  
תחומים  

ומקצועות  



קורסים מקצועיים להכרת מגוון תחומים ומקצועות  



המעטפת
החינוכית

ת /מחנכ

מורים 
ת /מקצועיים

ה  /מרפא
בעיסוק

מטפלת  
רגשית

ת  /מקדמ
תעסוקה

ת/סייע

סדנאות
הורים



תנאי קבלה

ב"צעירים עם מוגבלות מסיימי כיתה י•
ת בעבר לשירותי חינוך מיוחדים/היה זכאי•
טרם מלאו לו  , עם תחילת הלימודים בתכנית1.9-ב•

שנים ושמונה חודשים18
מוטיבציה ללימודים בתכנית זו•
מסוגלות לתפקד באופן עצמאי ברמה בסיסית•
ממקצועות הליבה על פי2ציון עובר בלפחות •

(מבחן פנימי)שעות 90תכנית הלימודים הנדרשת ל 
ללא זכאות לתעודת בגרות או תלמידים שאינם זכאים •

לתעודת בגרות מורחבת
זכאות להכרה בביטוח לאומי•

מועמדים מתאימים יוזמנו
להליך של בדיקת התאמה



?מה הלאה

ח  "מוסרים דו
טופס  + מחנכת 

המעיד על זכאות  
/  מ"חנלשירותי 

החלטת ועדה  
מתוקף חוק

משתתפים בימים  
מרוכזים לבדיקת  

התאמה

ממתינים  
לתשובה מועדת  

(ל"דוא)קבלה 

פונים לרשות לקיום  
זכאות בוועדת  
איפיון ושיבוץ

נרשמים  
למכללה

פותחים תיק  
בביטוח לאומי  
למיצוי זכויות  

מגיעים 
ללימודים

!1.9-ב



תודה רבה



תלמידים

הכנה לתוכניות  
המשך וקבלת  
החלטה אישית

תמיכה ושיתוף  
ההורים בתהליך  
, ההכנה לקריירה

.אוטונומיה ועצמאות
.מפגשים בשנה8

º360ליווי וייעוץ 

הורים


