לוקחים את העתיד בידיים
חינוך טכנולוגי מקצועי
לצעירים עם מוגבלות

מי אנחנו?
תכנית מגמה לעתיד  -תכנית שמטרתה להגדיל את אפשרויות התעסוקה
האיכותית שלכם בעתיד
מסגרת התכנית –לימודים במשך  3שנים
תכנית לפיתוח כישורים ולימודי מקצוע
בתכנית תלמדו גם קורסים מקצועיים מגוונים
בתכנית תלמדו להכיר את שוק העבודה ותתנסו במקצוע במקומות תעסוקה

אם אתם
תלמידים עם מוגבלות ,הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים,
הלומדים השנה בכיתה י"ב,למדתם בתכנית שילוב
או בכיתת חינוך מיוחד או בבית ספר לחינוך מיוחד
עמדתם בהצלחה )קבלתם לפחות ציון עובר( ב 2-או יותר
מהמקצועות אנגלית ,מתמטיקה ושפת אם
)עברית או ערבית( )או יכולים לעמוד בדרישות אלו לדעת הצוות
החינוכי בבית הספר(
זכאים לשירותי מנהל מוגבלויות במחלקה לשירותים חברתיים
או זכאים לשירותי סל שיקום במשרד הבריאות

בעלי מוטיבציה להמשיך
ללמוד ולרכוש מקצוע
יכולים לתפקד באופן עצמאי
מסיימי י"ב – תלמיד אשר ב1/9-
טרם ימלאו לו  18ו 8חודשים
תלמידים ללא זכאות לתעודת
בגרות או תלמידים שאינם זכאים
לתעודת בגרות מורחבת

חפ

שו
אותנו בפייסבוק

בואו לבחון את "מגמה לעתיד"
כתכנית המשך עבורכם

הקבלה לתכנית למועמדים מתאימים בלבד | תהליך הקבלה כולל מפגש הכרות ,ראיון אישי וסדנה

מוסדות חינוך
בהם פועלת התכנית
ואנשי הקשר

חפשו אותנו בפייסבוק

מוסד חינוכי

ישוב

איש/ת קשר

טלפון

אורט ע"ש הנרי רונסון

אשקלון

חן טרבלסי

052-8726756

מכללת אורט רחובות

רחובות

הדר מאיר

052-3871119

מכללת אורט גבעת רם

ירושלים

מיכל ידגר

052-4660543

תיכון רננות

פתח תקוה

שרית אביר

03-9074909

מכללת אורט קריית ביאליק

קריית ביאליק

רעות זילכה

054-2662323

מכללת עתיד

ירכא

אשרף סנונו

050-8389672

מכללת כנרת

צמח ,עמק הירדן

אודליה זירד

054-2372172

מכללת אורט בראודה

כרמיאל

רעות שמחי

052-3506630

בי"הס אלמנאר

ערערה -ואדי ערה

מוחמד יונס

052-3058485

מכללת אורט סינגאלובסקי

תל אביב

עדן פדלון

03-6302364

המכללה הטכנולוגית
רב תחומי עמל

באר שבע

שירז דנינו ממן

052-8586302

מכללת אורט הרמלין

נתניה

אורית ריחני אלכתב

050-6488841

מדינת ישראל | משרד החינוך

מינהל מדע וטכנולוגיה
המינהל הפדגוגי
אגף א' חינוך מיוחד חינוך טכנולוגי על-תיכוני

