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 " מרופין לקריירה "משלבי הקמתה ועד לביסוסה והצלחתה מכללת לחברת אדנ"מ יש את הזכות ללוות את 

 משנה לשנה .עולה ה

 

"שפרירים" , לא  דבורה לשם, יועצת שיקומית , ממייסדי התוכנית , מחנכת ותיקה בבי"ס  לחינוך מיוחד

של תלמידיה,   םשקטה ולא הסתפקה בעשייה החינוכית הברוכה בביה"ס. היא ידעה שעליה לדאוג להמשך דרכ

ויחד הקימו   תכישרונו  בהתאמת מסלול לימודים ופיתוח קריירה . וכך קבצה סביבה צוות הקמה מסור וברוך

מסגרת ייחודית, ראשונה מסוגה בארץ, המשלבת הכשרה מקצועית והשמה לעבודה , עבור סטודנטים עם 

 לקויות למידה ו/ או קשיי קשב וריכוז.

 

לפתח תכנים לימודיים התואמים מקצועות ומיומנויות הנדרשים בעולם התעסוקה , תוך   הוגי התוכנית השכילו

 .כדי  ליווי , תמיכה והעצמה 

 

 זוהי פריצת דרך בסלילת עתידם של אנשים עם צרכים מיוחדים .

 

"מרופין לקריירה" מובילים שינוי תפיסתי בעולם התעסוקה , ופותחים בפני צעירים אלו פתח רחב לעולם 

 הלימודים והתעסוקה, בה הם מוצאים מענה לצרכיהם , ומשתלבים במסגרת אקדמית  מותאמת .

 

לאנשים עם צרכים מיוחדים , זוכים לשתף אתכם פעולה אנו , עובדי חברת אדנ"מ, המספקים שירותים שונים 

שאתם   לכל אורך הדרך. ליבנו מתרחב נוכח ההזדמנות שאתם מעניקים לאנשים אלו והתוכנית המדויקת

 מציעים לצרכיהם.

 

ויצירה  הוההשקעה המעידה על רגישותכם, חדוות עשיימפעלכם מעורר השתאות והערכה נוכח תשומת לב 

 תוך כדי אכפתיות והקשבה .

בוגרי המכללה המגיעים למערכי דיור יעלים משתלבים במהירות בתחומי הדיור ,התעסוקה וחיים חיי חברה 

 העצמי השופע וזקיפות קומה כסמן של הצלחה ושביעות רצון מההישגים. צעירה דינמית . ניכר הביטחון

בוגרים אלה עולים במהירות במעלה הדרך לקראת חיים עצמאיים, הם מפגינים כישורי חיים ויכולת לנהל 

ברופין קריירה תרמה לעיצוב דמות מבוגר מערכות יחסים בוגרות ומספקות. אין ספק שחווית הלימודים 

יניו קדימה למחוזות הקידום והשגשוג. רב הבוגרים מוצאים מקומות עבודה בשוק החופשי אחראי נושא ע

 בשלל תחומי ענין והתמקצעות.

 

חלוץ צרכים מיוחדים , היא ה םא אבן דרך בתחום ההשכלה הגבוהה של האנשים עהי"מרופין לקריירה " 

, ואתם מקור ה שונים לאוכלוסיה זוכם קמו מסגרות שונות המספקות מענים ילך לפני המחנה . בעיקבותושה

 ההשראה לכך .

 

 ברגשי הוקרה ,         

 עו"ס -אילן בן צור           

 מנהל מערכי דיור יעלים          

 מקבוצת אדנ"מ          



 

 

 

 


