
שירותי שיקום לאדם עם עיוורון או לקות ראייה



.לקידומם של אנשים עם לקויות ראייה או עיוורון לקראת תפקוד עצמאי ושילוב בתעסוקה, שירותי-רבמגדל אור הוא מרכז 

ניתנים עבור מנהל  ועיקר שירותיו , י"לצפון מיסודה של קרן רשעמותת יעדים המרכז מהווה חלק מפעילותה של 

.הביטחוןלאומי ומשרד המוסד לביטוח , הרווחההמוגבלויות במשרד 

? מי אנחנו 

איש ואישה בכל הגילים ומכל רחבי הארץ  3,000-מעל ל

אנשי מקצוע נהנים מדי שנה מרצף  1500-וכ

מיועדים לכלל האנשים  אשר ייחודישירותים 

עם תעודת עיוור וכן לאנשים ללא תעודת

.עיוור ולאנשים שמעורבים בחייהם



חזון
לאפשר לכל אדם עם עיוורון או לקות ראייה

.לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בו כאדם

ייעוד
 ,עדכניים וחדשניים ,להוביל בפיתוח ומתן של שירותים מקצועיים

לטובת אנשים עם  ,ולהפיץ ידע בתחומי השיקום התפקודי התעסוקתי

.עיוורון או לקויות ראייה ומי שמעורבים בחייהם





שירותי שיקום תפקודי ותעסוקתי  



:הראייהמגבלתלמרות,המסוגלותושיפורעצמאילתפקודטכניקותלימוד

והתמצאותניידות•

עצמיטיפול•

הביתתחזוקתמטבחעבודות•

(וטלפוניםמחשבים)תקשורת•

הפנאישעותוניהולניצול•

עיוורוןעםהוריםי"עבתינוקותטיפול/הרךבגילוילדיםהוריםהדרכת•

חירוםלשעתהערכות•

תעודות עיוור ולציבור ללא תעודת עיוור  בלמחזיקים 

ניתן בסביבת חייו של האדם  

ניתן למימוש בכל שלב או צומת בחייו של אדם

שיקומיתהדרכה



קשר מול 
ס רשות  "עו

המקומית  

ס ברשות המקומית "עו•
פניה מועברת למגדל אור•

קליטת פנייה 
והערכות  

קליטת הפנייה בתחום הדרכה שיקומית  •

חלוקת ההפניות למורים במחוז•

תיאום טלפוני•

תהליך מול 
מקבל  

השירות  

מפגש ראשון והתחלת הערכה תפקודית•

קביעת תכנית הדרכה•

תהליך ההדרכה•

סיום ההדרכה  •

?איך מקבלים את השירות 



ירודהראייהלשיקוםמכונים

התאמת,אבחוןבאמצעותהקיימיםהראייהשרידיניצולהגדלת

וכןבהםהשימושותרגולאימון,מסייעתטכנולוגיהשלעזרים

.התנסותלתקופתהשאלתם

לאדם,המגבלהלעיבודרגשיתתמיכהגםמספקהמכון

.ולמשפחתו



?השירותמיועדלמי

הגילאיםבכלראייהלקוי/עיוורתעודתבעלי.

מצומצםראייהשדהבעלי

תיקוןעםהטובהבעין3/12ראייהחדותבעלי.

הראייהמצבסביבתפקודייםקשייםעםמתמודדים

רגילהמאופטיקהמענהקיבלולא



מומחה בראייה ירודהוהערכה אופטיים באמצעות אופטומטריסט אבחון 

התאמת מכשירים ועזרים לשיפור הראייה באמצעות אופטומטריסט

ת אביזרי ראייה /אימון ותרגול בשימוש בעזרים באמצעות מאמן

(כל מסגרת וזמני ההשאלה שלה)בבית הלקוח  , השאלת עזרים לתרגול ולשימוש

.אישית וקבוצתיתתמיכה 

.זכויותלגופים המסייעים במיצוי שירותים הניתנים בקהילה ותיווך אודות , י צוות רב מקצועי"ייעוץ ומידע עמתן 

תהליך שיקום ראייה ירודה



שיקום תעסוקתי



והוא עומד בתנאים , נכות20%שוועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה לו לפחות מי 

:הבאים

 הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה  מנכותו הנובעות השלכות תפקודיותעקב

.הקודםהתעסוקתי וניסיונו כישוריו , מתאימה אחרת התואמת את השכלתו

 העבודהעל מנת להשתלב בעולם , להכשרה מקצועיתזקוקהוא.

 מתאים לשיקום מקצועי שבסיומו יוכל להשתלב בעבודה מפרנסת בשוק העבודה  הוא

.החופשי

? מי זכאי –שיקום תעסוקתי מטעם ביטוח לאומי 



עבודהומציאתלתעסוקהאימון,קריירהבחירת

.השתלבו בלימודי המשך70%-למעלה מ, ממקבלי השירות השתלבו במקומות עבודה65%

אבחון תעסוקתי מותאם•

הכשרה טכנולוגית•

התנדבות לצבא או  , תכניות הכשרה לקראת שילוב בלימודים•

ייעוץ  , טכנולוגיה מסייעת, השלמת השכלה: הכוללות, עבודה

לימוד מיומנויות בסיס ודירות הכשרה בקהילה, קריירה

התאמת סביבת עבודה ממוחשבת ונגישה•

האדם ושל  נתמכת של הכשרה ולווי לתעסוקה : השמה•

המעסיק



בתחום המתאים  , בכירהמשמש בתפקיד , ליווי אנשים עם עיוורון באמצעות מנטור•

להכשרתו של מקבל השירות  

,  קהל היעדהעצמת , נטוורקינגפיתוח , מקצועיתקריירה והתפתחות סיוע בניהול •

.  בניפוץ סטריאוטיפים ודעות קדומות בקרב מעסיקים פוטנציאלייםוגם 

.

במשרד רואי  שותף , מרחובותקיסר משה 

למד , מחולוןגאון  צחי מנטור של . חשבון

,  לימודי תעודה במסלול הנהלת חשבונות

,  עובד במשרד רואי חשבון בתפקיד זוטר

.  מחפש משרה בכירה יותר בתחום

לתעסוקהמנטורים



בטכנולוגיה מסייעתשימוש אפקטיבי 

פיתוח  , תמיכה, הפצת ידע, הדרכה

.



מוקד טכנולוגי

עם  למשתמשי טכנולוגיה תמיכה מותאמת המספק , ראשון מסוגו בעולם, מיזם חדשני

טאבלטים, למחשביםהתמיכה במוקד כוללת תמיכה . לקות ראייה ולמעסיקיהם

וכן לגלישה באתרי אינטרנט, סלולרייםוטלפונים 

צוות נגישות דיגיטלית 

אתרי אינטרנט  להנגשתנגישות וייעוץ בדיקות •

למבקשים להעסיק אנשים עם  , בדיקות נגישות של יישומי מחשב במקומות עבודה•

ועיוורוןלקויות ראיה 

2017לשנת של משרד הרווחה " קרן אור"ופרס , העולמיZero Projectזוכה פרס * 



הפצת ידע  



מרכז הכשרות למעגלים תומכים

המעורבים בחייו  ,לגורמים הפועלים בחברה ובקהילהמגוון הכשרות 

,  ארגונים נותני שירות: של האדם עם העיוורון או לקות הראייה

,  עובדי סמך מקצועיים ממגוון תחומים, בני משפחה, שירותים ציבוריים

.  צוותי ניהול וליווי של מסגרות בקהילה ועוד

התנסויות  , עיוןימי (webinar)הדרכות מקוונות , כוללות הרצאותההכשרות 

במטרה לחזק את תהליכי השיקום  , טווחארוכות חווייתיות ותוכניות מלוות 

באמצעות  , העיוורון או לקויות הראייהעם והתפקוד העצמאי של האדם 

.המעגלים התומכים שלו



תומכיםולמעגליםלציבורידעמרכז

תדריכי תפקוד עצמאי  •

סרטוני הדרכה•

זכויות ושירותים שונים , מידע לגבי נגישות•

Migdalor.info



!תודה
f


