
לשלב אפשר
נחגבלותאנשינ^ע□

ה 1עב ק1בש

י
ן ־ v|/ ״ "

 קפלן דניאל
הקורס בוגר

—

שפירא איזי בית

 החזון את מגשים שפירא, איזי בבית טראספ מכון
 של חייהם איכות לשיפור הארגון של העולם ותפיסת
מוגבלות עם אנשים
 תוכנית פותחה שפירא, איזי בבית הפועל טראמפ מכון

לתעסוקה", נגיש "נתיב הנקראת וייחודית חדשנית
 כלים ולהקנות תעסוקתית הכשרה לתת שמטרתה
 להשתלב שיוכלו כדי מוגבלות, עם לאנשים מתאימים

 כחלק מקצועיים, ותפקידים במשרות ולהחזיק העבודה בשוק
שווים. בין שווים מהיותם

 יכול המקומי העבודה שוק שנרכשו, והכלים ההכשרה עם
 בקשת מוגבלות עם אנשים של משילובם מאוד הרבה להרוויח

תפקידים. של רחבה
 מקצועית הכשרה כוללת לתעסוקה" נגיש "נתיב תוכנית

 הדרושות שונות מיומנויות ושיפור לימוד תוך ומקיפה, איכותית
 מתום שנה והמעסיקים הסטודנטים ליווי וכן העבודה לעולם
 המעסיק. עבור עלות ללא ההכשרה, תקופת

 רובם מוגבלות, עם וסטודנטיות סטודנטים קבוצת לאחרונה,
האוטיסטי) הרצף על הגבוה אספרגר(התפקוד עם מאובחנים

 במידענות הכשרה בהצלחה סיימו אחרת, מוגבלות עם וחלקם
 והוכר שפירא איזי בבית טראמפ במכון התקיים הקורס עסקית.
 מספרת: התוכנית, רכזת אלג׳ם, טליה הלאומי. הביטוח על־ידי

 איכותיים, אנשים שכולם הוא לסטודנטים המשותף "המכנה
 ביותר גבוהה מוטיבציה לכולם מאוד, ואינטליגנטיים רציניים

 למעשה בכבוד. עצמם את ולקיים העבודה בשוק להשתלב
 לעבוד". והתחילו שונות בהברות בהצלחה השתלבו כבר חלקם
 מובילה מירענות בחברת הכשרתו בסיום הושם אשר קפלן, דניאל
 מאוד לי הרחיב "הקורם מספר: עסקי, מידען בתפקיד בארץ

 להציג איך למדתי לחיים. מקצוע רכשתי בחיפוש. הידע את
 בראש". סדר לי עשה ממש הקורס העבודה. במקום עצמי את
 להגיע נהניתי "מאוד מספר: שבע מבאר לקורס שהגיע ש׳

 עסקי, כמידען היום עצמי את רואה אני המרחק. למרות לכאן
 מעניינת". מאוד הזאת העבודה

לראיונות הסימולציות טוב. מאוד היה "הקורס אביב: מתל ד׳

 הקבוצה". עם ללמוד מאוד נעים לי היה לי. עזרו מאוד שעשינו
 דצמבר בחודש ייפתח הייחודית, ההכשרה תוכנית של ג׳ מחזור
 בשיווק אופים באק "תפקידי של המבוקש בתחום והפעם הקרוב

 אלה. לתפקידים התעסוקה שוק לדרישות בהלימה הדיגיטלי",
 של החדשני הידע והקניית להכשרה הזרוע הינו טראמפ מכון
 ושיקום קידום בתחום למוביל נחשב המכון שפירא. איד בית

 מוגבלויות, עם מקצוע אנשי ומכשיר מוגבלויות עם אנשים
 והעולם. הארץ ברחבי משפחותיהם בני ואת

talia @ beitissie.org.il אל: לפנות מוזמנים כקורס המתעניינים

 של השנתי ההתרמה אירוע יתקיים ,2018 בנובמבר 16ב־
 ייחודי אירוע הקאמרי תיאטרון בשיתוף שפירא, איזי בית

 יתקיים המופע בנאי. ליוסי מחווה מופע - אהבה״ מרוב ״ -
 בתל־אביב. הקאמרי בתיאטרון ,11:00 בשעה

 ,054-5611561 טלפון: כרטיסים: להזמנת
 nessia@beitissie.org.il מייל: ,www.beit issie.org.il אתר:

 שפירא איזי בית של לחדשנות המרכז לפיתוח ההכנסות כל
■ מוגבלות. עם ובוגרים ילדים לרווחת

שפירא איזי בית בשיתוף הכתבה


