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:מטרת המפגש 

ת עם עיוורון או לקות  /שילוב עובדחיזוק תהליכי
ראייה



 עם מגבלה במדינת ישראל ציבור

ציבור עם עיוורון או לקות ראייה בגיל עבודה

 מעסיק-נקודת מבט אישית

"למעסיק " חבילת תמיכה

: מבנה 



? מי אנחנו 
פיקוח ומימון ממשלתי המאגדת את  ,תכנית ביוזמה 

, השירותים בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות
עבור מחפש העבודה ועבור המעסיק

.תחת קורת גג אחת

תחום הפרט
תחום  

מעסיקים





מענים



שילוב עובדים עם 
מוגבלות  



אריק פינטו  
בנק הפועליםל "מנכ

מעולם לא נתתי  "
"למוגבלות לעצור אותי

ר  "שחר בוצר יו
איסתא לשעבר  

"לא מאמין בגבולות"

אלדד קובלנץ  
כאןל "מנכ

"מתייחס לזה כנון אישיו"



מיכל לונץ' פרופ

מנהלת יחידה

המוגבלות לא מעמיסה  "
"עלינו

ישי שנרב  

צ"עיתונאי ומגיש גל

אני לא נתקל בדברים שאני  "
והסביבה  , לא מצליח לעשות

שלי לא גרמה לי להרגיש  
"אחרת



אנשים עם מוגבלות
מה אנחנו חושבים               

VSהמציאות

מקרוב בואו נכיר

https://www.youtube.com/watch?v=M7O1rnbiihg


אנשים בישראל בגילאי עבודה  5מתוך כל 1
!  הוא אדם עם מוגבלות ( 20-64)

כלל האוכלוסיה  
82%, בגילאי עבודה

אוכלוסיית האנשים  
18%, עם מוגבלות

כלל האוכלוסיה בגילאי עבודה אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות



₪מילארד 5המדינה מפסידה מדי שנה 
על אי העסקה של אנשים עם מוגבלות



נתונים מספריים

 עם  10%מתוכם , תעודות עיוורמחזיקי 22,600הרווחה על פי נתוני משרד

איש מתווספים כל שנה  1600כ . עיוורון מוחלט

43%  מהם בגיל עבודה

 (2019סקר חברתי )ס"הלמעל פי נתוני

41% 77%לעומת , בגיל העבודה מועסקיםמהאנשים עם לקות ראייה חמורה

.חמורהאלה שאין להם לקות ראייה בקרב 

128,000 מרכיבים אם על קושי רב או שאינם רואים בכלל גם מדווחים איש

.ראייהמשקפי 



עיוורלתעודת זכאות

3/60שאינה עולה על חדות ראייה

עם  , מעלות20שאינו עולה על שדה ראייה או  
. תיקון אופטי ובעין הטובה



? רואים כשלא רואיםכיצד
על התפקודהשפעות 

שדה ראייה מרכזי פגוע



?  כיצד רואים כשלא רואים
השפעות על התפקוד



"מחורר"שדה ראיה 

?  כיצד רואים כשלא רואים
השפעות על התפקוד



עובד עם לקות ראייה או עיוורון  

איבד ראייה  
במהלך עבודתו 

בארגון
חדש

עובד עם לקות  
ראייה או 

עיוורון

החייםבמהלך מלידה ראייהלקות

החייםבמהלך מלידה עיוורון

אינה ממוחשבת ממוחשבת עמדת עבודה



תחום מעסיקים  



רינהרץאורית 

טוסקה-מנהלת חטיבת ישראל 

בי.סי.פי-בעבר מנהלת חטיבת הרכבות 



כוח אדם 

תיווך

מענה  

לאתגרים  

והנחייה

ייעוץ

מנהל תיק אישי

ליווי

עמידה  

בדרישות  

החוק ומיצוי  

זכויות

סיוע

מתן מידע  

חיוני

הדרכ

ה

עבודה מול מעסיקים
שירותי תעסוקה שווה למעסיק

פניה יזומה

גיוס  



עבודה מול מעסיקים
שירותי תעסוקה שווה למעסיק

מתן מידע 
חיוני

עמידה  
בדרישות  

החוק ומיצוי  
זכויות

כח אדם
מענה  

לאתגרים  
והנחייה

מנהל תיק 
אישי

פניה יזומה

סיועגיוס תיווך ייעוץ הדרכהליווי



?למה משתלם למעסיקים 



?למה לי

  רווח כלכלי

 קהל הלקוחותהרחבת

יצירתיות, מחויבות, אקלים חיובי שביעות רצון

 רגישה ופתוחה יותר בקרב  , סובלנית-ארגונית תרבות

כלל העובדים



שירותים למעסיק  

תמיכה לעובד ולמעסיק

,  מעסיק-מיצוי זכויות עובד , עיבוד מגבלה

יעוץ נגישות  , הדרכת הצוות בארגון

.שירות ודיגיטל

,  מרכז תמיכה למעסיקים

מגדל אור –תחום תעסוקה 

מגדל אור–מרכז הכשרות 

חיזוק תפקוד עצמאי של העובד

תפקוד עצמאי בסביבת העבודה ובהגעה  

מגדל אור  -הדרכה שיקומית לעבודה

עבודה בסביבה  

ממוחשבת

הדרכת  , תכנון והתאמת עמדת עבודה

,  בדיקות נגישות מערכות מידע, itצוות 

, מוקד תמיכה טכנולוגי, השאלת ציוד

הכשרת העובד לשימוש בטכנולוגיה 

.ועזרים

מגדל אור–תחום תעסוקה 

יחידה אחראית צרכים שירותים



אנשי קשר 

: מגדל אור 

,  שירי הוכמןס "עו
מנהלת תחום תעסוקה

.הסוציאליוהשירות 

shiri@migdalor.org.il
054-6174254: נייד

: תעסוקה שווה

, ס הדס גלילי"עו
מנהלת מקצועית 

hadas.g@ts-hr.org.il
053-2275156: נייד

: תעסוקה שווה

עינב שוינקלשטיין אדרעי 
מנהלת מקצועית 

einavs@workitout.co.il
053-7144393: נייד

mailto:shiri@migdalor.org.il
mailto:hadas.g@ts-hr.org.il
mailto:einavs@workitout.co.il


גדוללהיות חלק ממשהו 

להרוויח יותר 


