
הזדמנויות חדשות 
לבוגרי שיבולים

חוברת
משתחררים

מטרת החוברת היא הנגשת המידע ואין האמור בחוברת זו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.
במידה ונדרש ייעוץ, יש לפנות לגורם המקצועי המתאים. תכנית שיבולים אינה אחראית ואינה מעורבת במתן השירותים.
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הקדמה

בוגרים יקרים,

מזל טוב לרגל סיום השירות!

האפשרויות  מה  מכאן?  לאן  לצוץ,  השאלות  מתחילות  בטח  השחרור  אחרי 
שלי? האם בחרתי בדרך הנכונה? איך ממשיכים את השיח והעשייה החברתית 

שחוויתי במכינה גם בחיים הבוגרים?

הרבה שאלות- לחלקן יש תשובות, לחלקן עוד אין והדרך היחידה היא פשוט 
לנסות ולהתחיל.

בשנים האחרונות תחום הבוגרים של מועצת המכינות התפתח ובמסגרתו אנחנו 
שואפים לאפשר לכל בוגר ובוגרת מכינה להפוך את הרעיונות אליהם נחשפו 

בשנת המכינה לאורח חיים. 

ישנם מגוון מסלולי המשך במועצת המכינות ובכלל, ובהן מסלול מרגש וחדש 
בוגרי  משפחות   של  להתיישבות  לישראל,  הקיימת  הקרן  בשיתוף  יחסית, 
מכינות וחבריהם בערי הפריפריה בישראל בתכניות המשלבות דיור בר השגה, 

חינוך איכותי, תעסוקה, חיי קהילה ועשייה חברתית בעיר.

בחוברת זו תמצאו מידע על זכויות שאתם עשויים להיות זכאים להם ועל דרכי 
בתחום  תוכניות  שונים:  בתחומים  שונות  תכניות  על  מידע  וכן  שלהם,  המיצוי 
להתחיל  המעוניינים  לבוגרים  חברתית.  ומעורבות  פנאי  לימודים,  התעסוקה, 
שנת לימודים ישנה חוברת מיוחדת המאגדת את כל הזכויות שלכם כסטודנטים.

ואחת  אחד  כל  של  והמסע  מהתהליך  חלק  הם  ידיעה  והאי  שהבלבול  תזכרו 
מכם, מסע שהתחיל בשנת המכינה. בסופו של דבר תגיעו למקום הנכון עבורכם 

ולמקרה שתרצו- אנחנו נמצאים פה ללוות ולייעץ בדרך ליעד הבא שלכם.

המון בהצלחה,
נועה כהן

רכזת הבוגרים
וכל צוות תכנית שיבולים

 ”הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד,
היא להמציא אותו” )אלן קיי(.
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תוכניות אקדמיות

ישנן מגוון של תוכניות לימודיות, בין אם לימודים אקדמיים, תעודה או מכינות קדם אקדמיות. 
יש המון אפשרויות וחשוב להבחין ולראות מה מתאים לשלב זה.

כיום, בכל מוסד אקדמי יש יחידות שירות לסטודנט המציעות הנגשות והתאמות לפי צרכי 
התמיכות  את  מספקת  היחידה  האם  לבחון  מנת  על  האקדמי  למוסד  לפנות  יש  הסטודנט. 
והנגשות המתאימות לכם. כמו כן, בוגרים המתכננים ללמוד מוזמנים לעיין בחוברת העוסקת 

במיצוי זכויות בלימודים - ”זכותון”1.
לתכניות  הפניות  וכן  והרווחה,  העבודה  ומשרד  לאומי  מביטוח  זכויות  על  מידע  לפניכם 
פעילות  על  בדגש  למנהיגות,  המכוונות  אקדמיות  תכניות  ישנן  בנוסף,  ייעודיות.  לימודים 

חברתית, ברוח המכינות.
לפרטים נוספים

1  זכותון לסטודנטים עם מוגבלות ”תיתן לך תיקח”, 2018

תכנית צוערים - עתודות ישראל

עתודה  ולקדם  להכשיר  שתכליתה  מצוינות  תכנית  היא  המדינה  לשירות  צוערים  תכנית 
נושאת שינוי בשירות המדינה. התכנית מבצעת התאמות בהתאם לצרכים של כל  ניהולית 

מועמד.

מידע תכנית תואר ראשון במכללה האקדמית תל חי

מידע תכנית תואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון

תכניות אקדמיות המעודדות מנהיגות ציבורית 

מידע על זכויות מביטוח לאומי ומשרד העבודה והרווחה 
מידע לגבי זכויות, מימון לימודים ותוכניות ייעודיות. סטודנט שהוכרה לו נכות רפואית 
של 20% לפחות, עשוי להיות זכאי למימון שכר לימוד והוצאות נוספות במסגרת שיקום 

מקצועי.
דוגמאות לשירותים: התאמות במבחן פסיכומטרי, שירותי תמיכה לסטודנטים )לימודית 

ורגשית(, ועוד.
לפרטים נוספים על הזכויות
לפירוט של שירותים נוספים

https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2018/12/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%94.pdf
https://mechinot.org.il/alumni/options/academy
https://www.telhai.ac.il/%D7%97%D7%95%D7%92-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99
https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/degree_1/humsos/Atidim_Local_Government.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://www.beitissie.org.il/kb/item/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%93%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
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”להיות סטודנט”

תכנית המציעה כניסה הדרגתית ללימודים בסביבה תומכת וליווי מקצועי מקיף לסטודנטים 
עם מוגבלות.

התכנית מאפשרת בחירת מסלול לימודים בהתאמה אישית.
לפרטים נוספים על ”להיות סטודנט”

מחישוב לשילוב

תכנית להכשרה והשתלבות בתחום הפיננסים - לימוד תיאורטי והכשרה מקצועית.
ליווי תעסוקתי במקום  וכן אפשרות לקבלת  סיוע בחיפוש מקום בעבודה  יינתן  למסיימים 

העבודה.
מיקום: תל אביב.

לפרטים נוספים על מחישוב לשילוב

מצפן לגליל - תואר ראשון במכללה האקדמית תל חי

המסלול האקדמי חברתי לבוגרי מכינות קדם צבאיות ושנת שירות. למתאימים תוענק מלגת 
שכר לימוד מלאה ומלגת מגורים. התאמות והנגשות נדרשות יתבצעו על ידי תא נגישות של 

המכללה.
לפרטים נוספים על מצפן לגליל

”המרכז לתכניות נגישות” - סמינר הקיבוצים

בהתאם  הלימודי  במרחב  השתלבות  לאפשר  שמטרתה  אישית  מותאמת  לימודים  תכנית 
ליכולותיו ורצונותיו של הסטודנט. 

לפרטים נוספים על ”המרכז לתכניות נגישות”

תוכניות לימודים ייעודיות 

מכללת גל - גשר לקריירה

המכללה מציעה כניסה הדרגתית ללימודים בסביבה תומכת וליווי מקצועי.
המכללה מספקת שירותי הכוונה תעסוקתית, ליווי והכשרה מקצועית בהשתלבות בעבודה. 

מיקום: רעננה.
לפרטים נוספים על גשר לקריירה

http://israelunlimited.jdc.org.il/he/student
https://www.hishuv-shiluv.com/
https://mechinot.org.il/images/news/2020/04/293_update/matzpen.pdf_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%992.pdf
https://www.smkb.ac.il/certificate-programs
https://galcollege.org.il/
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מכינה קדם אקדמית - תכנית דרור באוניברסיטת תל אביב

מטרת התכנית לאפשר לכל צעיר לזהות ולהכיר את חלומותיו ויכולותיו מבחינת לימודים, 
חברתית, עצמאות ותעסוקה.

אפשרות למגורים עצמאיים במעונות הסטודנטים.
לפרטים נוספים על המכינה קדם אקדמית

מכללת Be - בית אקשטיין

מערך תמיכה ייחודי לסטודנטים עם לקויות למידה וסטודנטים על הרצף האוטיסטי. המכללה 
שוכנת במכללת רמת-גן ומציעה לימודים לתואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה במסלולי 

למידה שונים המבוקשים בעולם התעסוקה העכשווי.
Be לפרטים נוספים על מכללת

AQA - צוות מיוחד לבדיקות תוכנה

מטרת התכנית היא לשלב את בוגרי התכנית בעבודה בהייטק במקצוע נדרש ובשכר שוק.  
התכנית מורכבת מהכשרה ולאחר מכן השמה והשתלבות בעבודה.

AQA לפרטים נוספים על מכללת

צלילים מעבר לקשת - המכללה האקדמית קריית אונו

אקדמית  במסגרת  המוזיקה,  בתחום  ותיאורטיים  מעשיים  כלים  ללמידת  מותאמת  תכנית 
ולצד ליווי מקצועי ואישי. הלמידה חווייתית וכוללת נגינה והאזנה למוזיקה בסגנונות שונים.

למתאימים מבין מסיימי התכנית, תינתן האפשרות להגיש מועמדות ללימודי התואר הראשון 
במוסיקה רב תחומית.

לפרטים נוספים על צלילים מעבר לקשת

אשנב לתקשוב - מכללת לווינסקי לחינוך

תכנית שמטרתה לפתוח צוהר לעולם התקשוב הדיגיטלי. התכנית כוללת תרגול מעשי בתחום 
התקשוב, הקניית כישורים אקדמיים וחברתיים ולמידה בקורס בחירה אקדמי במכללה.

מיקום - תל אביב.
לפרטים נוספים על אשנב לתקשוב

תוכניות לימודים ייעודיות לבוגרים על הרצף האוטיסטי 

https://m.tau.ac.il/dror
https://www.ramat-gan.muni.il/education/academic/be/
https://www.aqa.co.il/about-2.html
https://www.ono.ac.il/about-music-school/sounds-across-the-bow/
https://www.levinsky.ac.il/program/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99/
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כו”ח באקדמיה - מעגלי שמע

מרכז תמיכה ייחודי ומקצועי הפועל למענם של סטודנטים חרשים וכבדי שמיעה בהשכלה 
הגבוהה, תוך שיתופם בבניית המענים לצרכיהם.

זכויות  במיצוי  סיוע  למוסדות,  הקבלה  בתהליכי  והדרכה  ייעוץ  כוללת:  המרכז  פעילות 
והתאמות, הכוונה ומתן ידע בתחום הנגישות, תרגום לשפת הסימנים, תמלול, שימוש במערכת  
מול  ולחסמים  לאתגרים  לצרכים,  המודעות  והעלאת  הנגישות  קידום  לטובת  ופעולות   MF

הגורמים השונים במוסדות הלימוד, המועצה להשכלה גבוהה והמוסד לביטוח לאומי.
לפרטים נוספים על מעגלי שמע

אשנב - מכינה קדם אקדמית

מכינה המיועדת למתמודדים עם קשיים נפשיים המעוניינים להשתלב בלימודים גבוהים או 
מקצועיים ובעבודה משמעותית ומספקת.

התכנית מתקיימת בפריסה ארצית.
לפרטים נוספים על אשנב

עלה - מכינה באוניברסיטה העברית

מכינה לעיוורים וליקויי ראיה להשלמת תעודת הבגרות ולשיפור הציונים, כולל קורס הכנה 
לפסיכומטרי.

כל סטודנט זכאי למגורים במעונות או דירת שיקום במידת הזכאות.
לפרטים נוספים על עלה

תוכניות לימודים ייעודיות לבוגרים חרשים ועם כבדות שמיעה

תוכניות לימודים ייעודיות לבוגרים עם לקות ראיה ועיוורון

תוכניות לימודים ייעודיות לבוגרים עם התמודדות נפשית 
המוכרים בסל שיקום

http://shema.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94
https://www.eshnav-ltd.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.alehblind.org.il/pre-academic/
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קהילה והתיישבות - היכרות עם עמותת בארצנו

עבודה מועדפת

אפשרויות התיישבות וחיים בקהילות המיועדות לבוגרי/ות המכינות הקדם צבאיות.
”בארצנו” נוסדה על ידי מועצת המכינות הקדם צבאיות, בתמיכת הקרן הקיימת לישראל על 

מנת לעודד ולסייע לצעירים להתיישב בנגב ובגליל. 
לפניכם מספר תכניות המיועדות לבוגרים אחרי פרק השירות הצבאי/לאומי.

הלאומי.  מהביטוח  מענק  ולקבל  מועדפת  בעבודה  להשתלב  ניתן  הצבאי  השירות  סיום  לאחר 
את העבודה יש להתחיל בתוך שנה מסיום השירות ולסיים תוך שנתיים ממועד השחרור הצבאי.

לפרטים נוספים על עבודה מעודפת

כפרי סטודנטים בארצנו

רשת קהילות הסטודנטים ברוח המכינות הקדם צבאיות. השתתפות בקהילות הסטודנטים 
מאפשרת לצעירים להתנסות בחיים קהילתיים שמבוססים על קבוצת שייכות משמעותית 
באמצעות  האקדמיים,  הלימודים  בתקופת  החברתית  מנהיגותם  העצמת  תוך  ואינטימית, 

התנדבות בקהילה ומיזמים חברתיים.
לפרטים נוספים על כפרי הסטודנטים

תכניות עמלי - תכניות חינוכיות חקלאיות

פורום המאגד תכניות חינוכיות חקלאיות המשלבות עבודה חקלאית לתקופה של שנה בפריפריה 
בקבוצה  חיים  וחברה,  מנהיגות  לימודי  לצד  האזרחי  או  הצבאי  השירות  סיום  לאחר   - הכפרית 

והשתלבות ופעילות בקהילה.
לפרטים נוספים על תכניות עמלי

מיזם חריש- תכנית מועדפת בחינוך הבלתי פורמאלי בגליל העליון

כנית מטעם ”בארצנו” עבור צעירים המחפשים חיי קהילה, יצירה ועשייה חברתית, בגילאי 
20-25. עבודה במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי בגליל העליון.

לפרטים נוספים על מיזם חריש

תכניות של עבודה מועדפת לבוגרי מכינות

מאגר של תכניות שונות של עבודה מעודפת המיועדות לבוגרי מכינות.
לפרטים נוספים על תכניות עבודה מועדפת

קהילת הסטודנטים ”תוצרת הארץ”

מאגר של תכניות שונות של התיישבות וקהילה המיועדות לבוגרי מכינות.
לפרטים נוספים על קהילת הסטודנטים

https://mechinot.org.il/alumni/options/preffered-jobs
https://www.beartzeinu.org.il/students/
https://www.beartzeinu.org.il/amli/
https://www.beartzeinu.org.il/harish/
https://mechinot.org.il/alumni/options/preffered-jobs
https://mechinot.org.il/alumni/options/communities
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דיור

במידה וסיימתם את הצבא ואתם מעוניינים לצאת אל העולם הגדול חשוב שתהיו מודעים 
לאופציה של דיור חוץ ביתי. ישנן תכניות קצרות טווח )בין שנתיים לשלוש(, שבהן ניתן סיוע 
במעבר לעצמאות ורכישת מיומנויות כגון - מגורים עם שותפים, התנהלות עצמאית יום יומית, 

ניהול עצמי ועוד. בנוסף סיוע בהשתלבות תעסוקתית, לימודים אקדמיים וקדם אקדמיים.
לפניכם מספר תכניות המיועדות לבוגרים אחרי פרק השירות הצבאי/לאומי.

תכניות דיור - עמותת גוונים

התכנית מיועדת לצעירים בגלאי 18-25, המעוניינים לרכוש מיומנויות לחיים עצמאיים.
לפרטים נוספים על מכינת דרור לצעירים על הספקטרום האוטיסטי

לפרטים נוספים על מכינת כנפיים לצעירים עם מגבלה פיזית
לפרטים נוספים על תכנית הד - עבור צעירים עם סל שיקום

דיור נתמך בקהילה - ג’וינט ישראל

תכנית דיור נתמך מלווה אנשים עם מוגבלות בגילאי +21 למגורים עצמאיים באמצעות ליווי 
אישי של צוות מקצועי, בניית תכנית אישית בהתאם לצרכים ולרצונות האישיים של האדם. 

מיקום גיאוגרפי: פריסה ארצית
לפרטים נוספים על דיור נתמך

מכינת אבני דרך

מכינה  גבוה,  בתפקוד  האוטיזם  רצף  על  הנמצאים   ,18-25 בגילאי  לצעירים  מיועדת  התכנית 
הוללת השתלבות בחיי קהילה, תעסוקה, לימודים, פנאי וחברה. מיקום גיאוגרפי: קריית שמונה

לפרטים נוספים על אבני דרך

תכניות דיור - עמותת כיוונים

התכנית מיועדת לצעירים/ בוגרים בגילאי 21-30, ניהול חיים עצמאיים ושילוב של תעסוקה, 
לימודים ופנאי.

למכינת כרמל - לצעירים על הספקטרום האוטיסטי
לפרטים נוספים על מכינת כנפיים לבוגרים

https://www.gvanim.org.il/he/node/75
https://www.facebook.com/youngvanim/posts/660081320784497/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%93-_%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91_%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99_%D7%A0%D7%A4%D7%A9
http://israelunlimited.jdc.org.il/he/signupsupportedhousing
https://www.avneiderech.org.il/programs/mechina/
https://www.kvn.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99/
https://www.kvn.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/
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סיימתם את השירות ואתם רוצים לבדוק אפשרויות מחוץ לארץ? באתר מועצת המכינות יש 
מגוון של תכניות המאפשרות עשייה והגשמה בחוץ לארץ לבוגרי המכינות הקדם צבאיות.

לפרטים נוספים על חוץ לארץ

לבוגרי/ות  המיועדות  מנהיגות  תכניות  מנהיגותי?  אופי  עם  חברתיות  תכניות  מחפשים 
המכינות הקדם צבאיות.

לפרטים נוספים על תכניות מנהיגות

רשת מרכזי הצעירים בישראל פועלת להעלות את נושא קידום הצעירים )גילאי 18-35( על סדר היום 
הלאומי ולגבש מענה כולל, מסודר ומקיף לצורכיהם ביישובים שהם חיים בהם. המרכזים נמצאים 
בפריסה ארצית, ועובדים לפי רשויות ומועצות מקומיות. במרכזים ניתנים שירותים בנושא הכוונה 

ללימודים - קורס פסיכומטרי מוזל, ייעוץ וליווי תעסוקתי, מלגות ועוד.
לפרטים נוספים על מרכזי צעירים

בעת הלימודים חשוב לבדוק זכאות לסיוע במימון הלימודים מטעם ביטוח לאומי או משרד 
העבודה והרווחה.

כיום יש מגוון רחב של מלגות עבור סטודנטים עם מאפיינים מגוונים: רקע סוציו-אקונומי, 
התנדבויות השתייכות למגזר/דת/עדה/אחר.

איל”ן - מלגות מטעם קרן ברגמן

המלגה מיועדת עבור סטודנטים עם מגבלה פיזית )נכות עקב שיתוק מוחין או מגבלה פיזית של 
שריר/עצב/שלד(, הלומדים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה לתואר ראשון/שני/שלישי.

לפרטים נוספים על מלגות מקרן ברגמן

תאי סמ”ן - ג’וינט ישראל

והתאחדות  למוגבלות  מעבר  ישראל  ג’וינט  של  נגישות(  מובילים  )סטודנטים  סמ”ן  מלגות  תכנית 
פעילויות  והובלת  מוגבלות  עם  סטודנטים  קידום  מטרתה  בישראל,  והסטודנטיות  הסטודנטים 

לשינוי עמדות בקמפוסים.
יש לבדוק שבמוסד המיועד מתקיים תא פעיל של סמ”ן.

לפרטים נוספים על מלגות סמ”ן

חוץ לארץ

תכניות מנהיגות

מרכזי צעירים

מלגות

https://mechinot.org.il/alumni/options/abroad
https://mechinot.org.il/alumni/options/leadership
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.ilan-israel.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9E-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9C-%D7%9F.html
https://www.nuis.co.il/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA/
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עבודה לבוגרים

תכניות  מגוון  ישנן  הלאומי  ובביטוח  שיקום  בסל  מוגבלויות,  במנהל  המוכרים  לבוגרים 
המסייעות במציאת עבודה וליווי תעסוקתי.

לפרטים נוספים על עבודה לבוגרים

תעסוקה שווה

תשלום.  ללא  ניתן  כשהשירות  רפואית,  נכות   20% לפחות  עם  לאנשים  מיועדת  התכנית 
התכנית  בנוסף  איכותית.  והשמה  מקצועית  הכשרה  אישי,  ליווי  מעניקה  שווה  תעסוקה 

מספקת ליווי למעסיקים.
לפרטים נוספים על תעסוקה שווה

הצעות עבודה 

הצעות עבודה לבוגרי מכינות.
לפרטים נוספים על הצעות עבודה

ה”האביליטי” – Hubility עמותת אבני דרך לחיים 

שירותי הערכה, הכשרה, השמה וליווי בתעסוקה בשוק החופשי. תכנית בגישה התפתחותית 
ואדפטיביות לשוק העבודה המשתנה.

מיקום גיאוגרפי: חיפה והסביבה.
לפרטים נוספים על ה”האביליטי”

תכניות תעסוקה - גוונים

השתלבות  לקראת  משמעותי  הדרגתי  תהליך  לעבור  למשתתף  המאפשרות  תכניות  מגוון 
החל  השירות,  למקבל  ומותאם  אישי  הוא  הליווי  תהליך  קהילתית.  חברתית-  תעסוקתית, 

מהיציאה מהבית ועד השתלבותו בתחום הנבחר. 
מיקום גיאוגרפי: מרבית התכניות בדרום הארץ.

לפרטים נוספים על תכניות תעסוקה - גוונים

תמיד פה עבורכם,
מאחלים לכם המון הצלחה בהמשך הדרך

תכנית שיבולים

הצעות עבודה לבוגרים באתר מועצת המכינות

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://taasukashava.org.il/
https://mechinot.org.il/alumni/options/jobs
https://www.avneiderech.org.il/hubility/
https://www.gvanim.org.il/he/activity/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94
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