
תחנות מידע ויעוץ ללקויי ראייה  

ועיוורים בישראל

הפרויקט במימון משרד הרווחה

אגף השיקום 

ראיה שמיעה טכנולוגיה–ט"רש



הרציונל מאחורי הקמתן

.אינם מודעים לזכויותיהם, לקויי ראייה רבים

סמוך ככל  , מתן מידע ראשוני למתעוור החדש
.לקבלת ההודעה על מצבו הרפואי, האפשר

מהירות קבלת המידע  –הצלחה שיקומית 
.השיקומי

.הקמת תחנות המידע במרפאות העיניים

לקויי , חוליה מקשרת בין שירותי הרפואה
.השיקום בקהילההראייה  ושירותי



מה תפקידן של תחנות המידע

.מתן ייעוץ רגשי ראשוני למתעוור החדש באם צריך

מתן שירותי יעוץ והכוונה לקבלת שירותים בקהילה

.הטבות והנחות, מתן מידע אודות זכויות

פעילות פנאי  , מידע והדרכה אודות אביזרי עזר

.המסייעות לציבור לקויי הראייה, ועמותות

עזרה בהגשת בקשה לתעודת עיוור

.עזרה במציאת דרכים לשמירה על חיים עצמאיים



אופן פעילות התחנות
.ידי הצוות הרפואי-הפניית המטופל לתחנה על

ידי מפעיל התחנה  -הערכת צרכי המטופל על

.באמצעות שיחה

.מתן יעוץ רגשי באם צריך

הפניית המטופל לגורמים השיקומיים בהתאם  

.לצרכיו

.העברת סיכום המפגש לצוות הרפואי

.מילוי טופס טיפול והעברתו לצורך מעקב



מידע כללי
כל מפעילי התחנות הינם לקויי ראייה או עיוורים  

.בעלי תעודת עיוור

בתי חולים ומרפאות  26-תחנות ב26כיום פועלות  

.עיניים ברחבי הארץ

רוסית  , פועלים שלושה קווי מידע בשפות עברית

.  ש"ש40. וערבית

.דרום-ם-מרכז וי, צפון: שלוש תחנות ניידות

התחנות פועלות בין שש לשתיים עשרה שעות  

.שבועיות

3700-הגיעו לתחנות המידע מעל ל2018בשנת 

.פונים



תעודת עיוור מי זכאי

.  אדם לא לפני טיפול רפואי שיאפשר לשפר את הראיה

.משקפיים–הבדיקה עם תיקון 

ופחות טובה בעין  , 3/60–6/120חדות ראיה של 
הטובה

מעלות ופחות טוב בעין  20או צמצום שדה ראיה של 
. הטובה

כמובן עדר ראיה  



דמי לווי מי זכאי

.  אדם לא לפני טיפול רפואי שיאפשר לשפר את הראיה

.משקפיים–הבדיקה עם תיקון 

ופחות טובה בעין הטובה, 1/60חדות ראיה של 

מעלות ופחות טוב בעין  10או צמצום שדה ראיה של 
. הטובה

כמובן עדר ראיה  



תעודת עיוור ודמי לווי אופן הבקשה
חדות ראייה או שדה , פרטים אישיים, טופס מלא כראוי

חתמת רופא המטפל ותמונה, אבחנה, ראייה

האוניברסיטה  , מרכז הלמידה לעיוור–לכתובת 
24051. ד.ת, ירושלים, הר הצופים, העברית

–ל ייעודי לבקשות תעודת עיוור "או לחשבון דוא
t.aleh@bezeqint.net

הפונה , הבקשה תוקלד למערכת של משרד הרווחה
יוזמן לבדיקת ראייה אצל רופא של משרד הרווחה  

באזור מגוריו

מתבצעת שיחה יזומה עם כל פונה לצורך מתן מידע 
. וליווי לאורכו של התהליך

.עיוור מגיעה לביתוהתעודת, אם הפונה זכאי

mailto:t.aleh@bezeqint.net


ביטוח לאומי–זכויות 

אחוזים100קצבת נכות = בעל תעודת עיוור 

.

אחוזים רק 90אדם שהביטוח לאומי קבע נכות מעל 
מעיניים זכאי לקבל תעודת עיוור בלי בדיקת רופא

,  אחוזים נכות רפואית90-בעל תעודת עיוור זכאי ל
זכאי לקבל קצבת נכות בלי ועדה , בגיל העבודה

.רפואית

.



ביטוח לאומי–זכויות 

בעין  6/60חדות מרבית . קצבת ילד נכה-ילדים 
.הטובה

אחוזים מקבל בודד בלי  50מ "קצבת שר-גיל העבודה 
.בדיקה

.  שעות10בודד מקבל הסעודחוק -קשישים 

קרוב משפחה יכול להיות מועסק כמטפל  -קשישים 
. הסעודבמסגרת חוק 



סיוע באבזרי עזר–זכויות 

,  ילדים יכולים לקבל סיוע ברכשה של עדשות
.מקרוסקופיםמשקפיים 

ילדים יכולים לקבל מכשרי עזר לצורך הלמידה  
.בבית הספר

בוגרים לומדים או עובדים יכולים לקבל סיוע כספי  
חוק נגישות–אבזרים ברכשת

.בוגרים יכולים לקבל  מכשרים ממאגר של מגדל אור

בעלי תעודת יכולי לקבל סיוע חלקי באבזרים  ממשרד  
. הרווחה



שיקום–זכויות 

מגדל אור
.שיקום בחיי היום יום 

.שיקום בניידות

שיקום מקצועי

שיקום טכנולוגי



הורים לילדים עיוורים–זכויות 

זיכוי במס הכנסה עבור הורים לעיוורים

תג חניה לנכה ופטור מתשלום אגרת רישוי  

הנחה בתשלומי טלפון של בזק

ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילד

נופשונים לילדים וצעירים עם לקות חושית



ילדים–זכויות 

או גן עופריםע"אלי

מעונות יום טיפוליים

גן שיקומי לילדים עיוורים ולקויי ראיה

שילוב ילדים במעון או גן רגיל עם הדרכה



ילדים–זכויות 

הנגשות לתלמידי בית ספר עיוורים ולקויי ראיה

בתי ספר טיפוליים

(ל"תגי)תגבור יום לימודים 

ת/מורה תומכ

בתי תלמיד

התאמות לשילוב תלמידים עם מוגבלות בטיולים  
ובפעילות מחוץ לבית הספר

התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים במבחני  
"המיצ



התנדבות–זכויות 

.  שירות לאומי אזרחי 

ל"שירות בצה–ח"מנצשילוב 



לימודים–זכויות 

ה"על

הכנה  , מכינה האקדמית, השלמת בגרויות
השכלה גבוהה באוניברסיטאות  , לפסיכומטרי

ובמכללות

.שירותי תמיכה לסטודנטים

, שיעורי עזר

.שעות הקראה

.סיוע בקבלת עמדת עבודה



פעילות חברתית–זכויות 

מרכז רב שרותי ללקויי ראיה–ל"מרש

, ריצה, שייט, טנדםפעילויות ספורטיבית כמו אופניים 

.כדורית דשא ועוד

ספריות

נופש



הנחות ופטורים–זכויות 

אגרת רישוי מופחתת לרכב עם תג חניה לנכה

.הנחה בתשלומי טלפון

הנחה בארנונה

אוטובוסים  –פטור מתשלום בתחבורה ציבורית 
.אחוזים50ומלווה משלם , רכבות

.פטור מתשלום על משלוח דברי דואר

הנחה בתשלום אגרת רישום נישואים ברבנות



מסים–זכויות 

פטור ממס הכנסה

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין בן זוג עיוור

זיכוי במס הכנסה עבור הורים לעיוורים  

הנחה במס רכישה

החזרי מס ברכישת ציוד

הנחה בארנונה לעיוורים ולקויי ראיה

הנחה בארנונה להורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה או  
קצבת נכות



–זכויות 

זכויות והטבות נוספות

שעות תרגום לחירש

.תו נכה למכונית של קרוב משפחה

.עמוד וחניה לנכה ליד הבית

.הגבלה על עיקול נכסים

ייצוג על ידי סניגור ציבורי לאדם עם מוגבלות בהליך  

פלילי

. מענקים לעולים חדשים



נפגעי איבה–זכויות 

.תרגום מענק לציוד ביתי לנפגעי איבה

.דמי הקראה לנפגע איבה

.הוצאות נסיעה לנפגע איבה



דיור–זכויות 

.  סיוע בשכר דירה

.דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראלבמתשלוםפטור 

. הנחה במס רכישה

.הנחה בארנונה להורים

.דיור להכשרת צעירים

.דיור מוגן לחרשים עיוורים

.דיור תומך לאנשים עם מוגבלויות



טלפון ליעוץ בקו המידע לקויי ראיה

03-6393938


