נספח  :18מכתבים למועמדים אשר נדונו בוועדת הקבלה (יש למחוק במכתב למועמד)
קבלה על תנאי (יש למחוק במכתב למועמד)

תאריך:
לכבוד:

שלום רב,
בהמשך לפנייתך להצטרף לתוכנית 'מגמה לעתיד' במוסד_____ ,ועדת הקבלה החליטה שקבלתך מותנית בעמידה
בתנאים שנקבעו במעמד הוועדה.

תנאי הקבלה הם____________________________.2 ______________________.1:
___________________________________.3

בברכת הצלחה,

قبول مشروط-

(יש למחוק במכתב למועמד)

لحضرة----------------:

تاريخ--------------- :

تحية وبعد,

بناء على توجهك لالنضمام الى برنامج" االتجاه نحوالمستقبل " "מגמה לעתיד"
في المؤسسة -----------
قررت لجنة القبول بأن قبولك مشروط بتحقيق الشروط المقررة من قبلها ,وهذه الشروط هي:
---------.3/ -----------------------------------------.2/ --------------------------------------------.1
-----------------بالنجاح

מכתב קבלה (יש למחוק במכתב למועמד)

תאריך:
לכבוד
שלום רב,
 .1אנו שמחים להודיעך כי נמצאת מתאים/ה להשתתף בתכנית "מגמה לעתיד" ,במוסד _____________.
הלימודים יתקיימו במשך __

שנים במהלך השנים ____________.

(יסתיימו בסוף שנה"ל ______ )
.2מצ"ב דף מידע עם הנחיות בדבר אופן השלמת תהליך להסדרת הזכאות לליווי התעסוקתי
לתשומת לבך :ההשתתפות בתכנית מותנית בהסדרה ובעמידה בכל הדרישות המופיעות בתנאי הסף.

.3לאחר הסדרת כל הדרישות וקבלת אישור על הגשת הבקשה לביטוח הלאומי /סל שיקום ,הנך
מתבקש לפנות למזכירות המכללה לביצוע ההרשמה וכן להסדרת התשלומים ,בצירוף אישור הגשת הבקשה .

אנו מאחלים לך לימודים משמעותיים ומהנים.
שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

מכתב קבלה( -יש למחוק במכתב למועמד)

قبول
التاريخ ------------------ :
لحضرة---------------:
تحية وبعد,
 .1يسرنا ان نعلمك بانك مالئم لالشتراك ب "االتجاه نحو المستقبل" "מגמה לעתיד" بالمؤسسة --------
عنوان  . ---------سيكون التعليم على مدار  ----------سنوات ,ابتداء من السنة التعليمية------------
 .2مرفق ورقة إرشادات لكيفية استكمال االستحقاق للمرافقة المهنية .
يرجى مالحظة ما يلي :المشاركة في البرنامج مشروطة بتنظيم جميع المتطلبات واالمتثال المنصوص عليها في
شروط القبول .
 .3بعد تسوية جميع المتطلبات وحصولك على موافقة للتقديم بطلب للتأمين الوطني  /إعادة التأهيل  ,يرجى
منك التوجه الى سكرتيرة الكلية من اجل اتمام التسجيل ودفع رسوم التعليم .عليك إرفاق نسخة من تقديم
الطلب.

نتمنى لك تعليما ممتعا وسنة تعليمية مثمرة وناجحة.

מכתב דחייה (יש למחוק במכתב למועמד)

תאריך:
לכבוד

שלום רב,
בהמשך לפנייתך להצטרף לתוכנית 'מגמה לעתיד' במוסד ______________ ועדת הקבלה מצאה שאינך מתאימ/ה
לדרישות תוכנית זו.
אנו ממליצים לך לפנות ללשכת הרווחה שבמקום מגוריך לבירור על אודות תוכניות המשך אחרות.
בברכה,

عدم القبول-

(יש למחוק במכתב למועמד)

التاريخ-----------:

لحضرة----------:
تحية وبعد,

بناء على طلبك لالنضمام الى برنامج "االتجاه نحوالمستقبل" "מגמה לעתיד"
بالمؤسسة ------------

.

قررت لجنة القبول رفضك لعدم توفر الشروط المطلوبة منك للبرنامج .
الرجاء التواصل مع مكتب الرفاه االجتماعي في المنطقة التي تسكنها لالستفسارعن برامج اخرى.
باحترام

תש"פ ,יוני 2020

דף מידע :הנחיות להסדרת הדרישות לקראת לימודים במסגרת התכנית מגמה לעתיד
תכנית מגמה לעתיד הינה תכנית ,שמטרתה לימודים לקראת הסמכה מקצועית ופיתוח כישורים ומיומנויות להשתלבות מיטבית
בעבודה.
מסמך זה מציג מידע והנחיות להסדרות הנדרשות לקבלה ללימודים במסגרת התכנית מגמה לעתיד.
השלמת הסדרות אלו הינה באחריות המועמד ללימודים.
מועמדים שימצאו מתאימים ללמוד במסגרת התכנית ,יסדירו את הדרישות המפורטות להלן על מנת להשלים את ההרשמה:
 .1זכאות בתוקף מוועדת זכאות ואפיון (ועדת השמה) 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)
 .3זכאות לשירותי מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה או לשירותי סל שיקום במשרד הבריאות


זכאות לשירותי מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה – לשם ההכרה במחלקה לשירותים חברתיים נדרשת הכרה
של 20%ומעלה נכות כללית בביטוח לאומי ,לאחר קבלת אישור הביטוח הלאומי ,על הצעיר/והוריו לפנות למחלקה
לשירותים חברתיים בעיר המגורים לפתוח תיק ולקבל הועדה (מימון) לתוכנית "יוצרים עתיד".



זכאות לשירותי סל שיקום במשרד הבריאות -לצעירים הזכאים לשירותי שיקום ממשרד הבריאות יש צורך בהכרה
של  40%ומעלה של נכות נפשית באמצעות הביטוח הלאומי או באמצעות פסיכיאטר ,לאחר קבלת אישור זה על
הצעיר/והוריו לפנות לוועדת סל השיקום האזורית.

מסמכים אלה והגשתם לפני תחילת שנה"ל מהווים תנאי הכרחי לקבלה ללימודים במסגרת התכנית

