
הדרכה שיקומית
עבור אוכלוסיית האנשים עם לקות ראייה



על קצה המזלג–מרכז מגדל אור •

אוכלוסיית היעד•

השלכות תפקודיות ורגשיות•

הדרכה שיקומית–המענה •

רצף כלל השירותים במגדל אור  •

פרטים ליצירת קשר•

מבנה המצגת



ומספק  , פועל בפריסה ארציתמגדל אור 

,  מענה מקיף של שירותים הניתנים בסניפים בחיפה

וכן בביתו של האדם  , ירושלים ובאר שבע, אביב-תל

.  ובסביבתו היומיומית

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

נהנים מדי שנה מרצף  אנשי מקצוע1000-וכהארץ 

הניתן תוך עבודה פרטנית עם  , שירותים ייחודי זה

.  בה הוא חיהקהילהועם האדם



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

,  החברתי והרגשי, התעסוקתי, ולהפיץ ידע בתחומי השיקום התפקודי

.לטובת אנשים עם עיוורון או לקויות ראייה ומי שמעורבים בחייהם





אוכלוסיית היעד



מחלות שכיחות
השפעות על התפקוד



קריטריונים לזכאות  
לקבלת תעודת עיוור

עיוורון מוחלט

חדות ראייה  
עם תיקון אופטי בעין הטובה, 3/60שאינה עולה על  

שדה ראייה
עם תיקון אופטי בעין הטובה, מעלות20שאינו עולה על 

הטבות ופטורים שונים הניתנים  , שירותי שיקום-מקנה תעודת עיוור 

ארגונים ומשרדי ממשלה כולל סבסוד עזרים, י רשויות"ע



נתונים סטטיסטיים בארץ

נושאי תעודת עיוור23052

מתוכם אנשים עם עיוורון מוחלט10%-כ

איש מתווספים כל שנה1600-כ

תעודת עיוורללאאיש בארץ עם לקויות ראייה 75,000-כ

4%

40%56%

(2021נכון לינואר )מחזיקי תעודת עיוור 

18עד 

19-67

68מעל 



בבת אחת או בתהליך הדרגתי

עיוורון

מוחלט

במהלך
החיים

לקות
ראייה

מאפייני האוכלוסייה

מולדמולד
במהלך
החיים



–השלכות על תפקוד עצמאי •

oקושי בשליטה ופיקוח על הסביבה הפיסית והאנושית

oשימוש בחושים אחרים כפיצוי

o(בעיקר עיוורון מולד)שפה , למידה מכוונת של מושגים

oשימוש בטכנולוגיה מסייעת

o סביבה פיסית ווירטואלית–התאמות והנגשה

–השלכות רגשיות •

o  קושי בקבלת המגבלה

oתהליך של אבל על אובדן במהלך החיים

oירידה בתחושת המסוגלות והערך העצמי

oחשש מהתדרדרות נוספת

oסוגיות של תלות מול עצמאות

oהגנת יתר וכדו, שינוי בחלוקת תפקידים: השלכות על המערכת המשפחתית כמו'

oהסתרה וכדו'...

דוגמאות להשלכות תפקודיות ורגשיות  
(תלוי באופי הלקות והאדם)



–המענה 
שיקומיתהדרכה 



הדרכה שיקומית

מתאמות שירות+ מנהלת מקצועית גיל רך + מנהלת תחום –מטה 

מורים שיקומיים+ ראשות צוותים מחוזיות –שטח 

לקות ראייה /לימוד עקרונות ואסטרטגיות בתפקוד עצמאי עם עיוורון1.

(סריקה,הבדל תחושתי, קונטרסט צבעים, קביעות)

לימוד תכנים ספציפיים בהתמצאות וניידות ובתחומי התפקוד היומיומי  2.

לימד שימוש בטכנולוגיה מסייעת3.

מטרות העל 
האדם יתפקד באופן עצמאי בהתאם ליכולותיו וצרכיו

האדם ישפר את תחושת המסוגלות להיות עצמאי ופרודוקטיבי



וניידותהתמצאות•

עצמיטיפול•

מטבחעבודות•

הביתתחזוקת•

(ברייל,כסף,שעון:למשל)תקשורת•

ומחשבסמארטפון–טכנולוגיה•

פנאי•

חירוםלשעתהערכות•

עיוורוןעםהוריםי"עבתינוקטיפול•

מקצועייםוצוותיםהוריםהדרכת-הרךגיל•

תחומי הדרכה שיקומית



אוכלוסיית היעד ואופי ההדרכה

אוכלוסיית היעד

–כלל האנשים שתפקודם נפגע כתוצאה ממגבלת ראייה 

.  120מגיל לידה עד 

עבור אנשים עם תעודת עיוור וללא תעודת עיוור

אופי ההדרכה

, עבודה, מגורים: בסביבתו הטבעית של האדםהדרכה אישית 1.

.  מותאמת אישית. פנאי, לימודים

,  מרכזי יום לקשיש, לים"מרש: כגון, במרכזיםהדרכה קבוצתית 2.

מסגרות רלוונטיות
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? מהו התהליך לקבלת השירות

ס"האדם מעונין בהדרכה ופונה לעו•
,  התפתחות הילד, מורה תומכת, תחנת מידע, מכון לשיקום ראייה ירודה: מקור מידע)

('איש מקצוע וכו, רופא עיניים
או

ס פונה לאדם שזקוק להדרכה וממליץ  "העו•

,לרשות יש אפשרות ליצור קשר יזום עם האנשים שיש להם תיק ברווחה)

*(  של בעלי תעודת עיוור עדכניתרשימה ובנוסף לבקש ממשרד הרווחה 

3501סמל תעריף / 207246סמל מסגרת -טופס הפניההגשת •

בדיקת עיניים+ רפואי גליוןבצירוף •

מומלץ–דוח סוציאלי . + ז.צילום ת•

mador@migdalor.org.ilל ל"שליחה בדוא•

!גביה לפי ביצוע שעות הדרכה בלבד. תוקף לשנה–הוצאת השמה •

הפניה מלשכת הרווחה–' שלב א

../נוהלים/בקשה מרשויות רווחה-טופס א (משרד הרווחה).docx
../מסמכים/טופס הפניה הדרכה שיקומית.docx
mailto:mador@migdalor.org.il


? מהו התהליך לקבלת השירות

077-7721400/9איריס + שרונה –מתאמות שרות 
mador@migdalor.org.il

קליטה במערכת ניהול לקוחות•

.ר.ס.מאישור קיום ההשמה במערכת •

העברת ההפניה לראש צוות•

קליטה ותפעול במגדל אור–' שלב ב

–ראש צוות מחוזי 

0546110180אמילי ערוסי –צפון 0549214351לנגרותי -דרום 

0546110162אתי גביש –מרכז 

או לעדכן על צפי התחלת השרות/קשר עם האדם לברר נתונים ו•

פניות ומומחיות  , שיבוץ מורה בהתאם למיקום•

ליווי מקצועי למורה•

אנשי מקצוע, סים"עו, מענה למקבלי שרות•

mailto:mador@migdalor.org.il


שיחת היכרות וקביעת מפגש: קשר ראשוני•

+ הערכה תפקודית + פרוטוקול מפגש ראשון : אינטייק•

בשיתוף האדםתכנית התערבות אישית גיבוש 

.  מפגשי הדרכה בתדירות המותאמת לאדם: יישום התכנית•

.המפגשים מתקיימים בסביבתו הטבעית של האדם בהתאם לצרכים

.סיכום וסיום ההתערבות: פרידה•

התנהלות השרות–' שלב ג

? מהו התהליך לקבלת השירות

: ס"דווח ושיתוף עו

התערבות ודווחים חודשיים  תוכניתשליחת •

שיתוף והתייעצות בהתאם לצורך•

עדכון מידי לגבי אירועים חריגים•

../נוהלים/פרוטוקול מפגש ראשון סופי.pdf
../מסמכים/הערכה תפקודית.doc


דוגמה חלקית–הערכה תפקודית 



דוגמה–תכנית התערבות 



תנאים להצלחה

ס  "קשר יעיל בין מורה שיקומי לעו

כולל רגשית–פניות 

מחויבות

תרגול  

תמיכת הסביבה



מחשבות להעלאת צריכת השירות
לדיון במהלך המפגש

מפגש יזום במועדון רלוונטי לחשיפת השירות לאנשים  •

פרסום באתר הרווחה של הרשות•

...ועוד•
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נוספים נבחריםשרותים

באר שבע, חייםקרית–המכון לשיקום ראייה ירודה •

077-7721300ס המכון בבאר שבע "עו, נוי לאבה מויאל

מענה מונגש למשתמשי טכנולוגיה מונגשת–* 9366המוקד הטכנולוגי •

רמת גן, עכו–דירות מכינה לחיים עצמאיים •

077-7721388נועה ישראלי 

ליווי לאדם ולמעסיק, השמה, הכשרה, אבחון–תעסוקה •

077-7721313טל גפני 

ליווי ותמיכה בשרות משמעותי, הכוונה–ל "מתנדבים לצה•

077-7721330לינוי מזרחי 

יצירת קשרים ורכישת כלים לעצמאות–פעילות חברתית •

08-6435976זבורובקסם דאי 






