
وضعف البصرفقدان البصر 



تقدم  عاما على 50مركز متعدد الخدمات يساعد منذ مجدال اور هو 

المستقل اداء نحو أو فقدان بصر ضعف البصر مع  األشخاص 

واالندماج في سوق العمل 

ة التي تأسست على يد مؤسسלצפוןיעדים المركز هو جزء من أنشطة جمعية 

التأمين الوطني ,ممولة عن طريق وزارة الشؤون االجتماعية, י "רשקרן 

.  ووزارة الدفاع

وكذلك لكفيف ابطاقة الخدمات مخصصة لجميع األشخاص الذين يحملون 

.الذين ال يحملون البطاقة  لألشخاص



رؤية 

بصر تمكين االشخاص المكفوفين  أو ضعاف ال

لتحقيق كامل إمكاناتهم كإنسان



فقدان البصر و ضعف البصر في إسرائيل 

أصحاب بطاقة  كفيف 23052

-10% اشخاص مكفوفون

ون اشخاص في البالد يعانون من  ضعف البصر و ال يملك75,000-כ

بطاقة كفيف 

4%

40%56%

18עד 

19-67

68מעל 

( 2021لشهر يناير ) أصحاب بطاقة كفيف 

شهادة



ضعاف بصر/ بطاقة كفيف 

ومزايا وإعفاءات متنوعة من الوزارات تقديم خدمات تأهيلية

.الحكومية والسلطات المحلية والشركات العامة ومختلف المنظمات



في دولة إسرائيل كفيف بطاقة معايير للحصول على 3

مكفوف 

حدة البصر  

مدى الرؤية 



ضعف في حدة البصر 

في العين األكثر سالمة، بمساعدة النظارة 3/60حدة بصر أقصاها 

أيضا  



ضعف في مدى الرؤية 

20تقلص مدى الرؤية  بحيث أن مدى الرؤية القصوى ال يتعدى

درجة في العين األكثر سالمة، بمساعدة النظارة أيضا



المعاني الوظيفية والعاطفية:ضعاف البصر / مكفوف

مكفوف

من 
الوالدة

خالل 
الحياة 

ضعاف 
البصر

من 
الوالدة

خالل 
الحياة 

في عملية تدريجية حدث مرة واحدة او 



ر فقدان البصر التام مقارنة ببقايا البص

األداء الوظيفي 

العالقة مع البيئة 

االجتماعية 

سيرورة شخصية 

بالمجال العاطفي 

يتطلب استخدام التقنيات 

المتخصصة واستخدام الحواس 

.األخرى

اشخاص يملكون بقايا البصر ر اشخاص يعانون من فقدان البص

ه وضع واضح لنفسه و لبيئت

وضع ثابت

.ال يوجد خوف من التدهور

في بعض األحيان عدم تقبل 

الوضع 

احيانا يحاول االعتماد على الرؤية وتجنب التقنيات

المعينة واستخدام الحواس األخرى

للوضع غير واضح لنفسه و بيئته أحيانا وضع مض

الخوف وعدم اليقين من تدهور الرؤية

عملية معقدة من التبعية مقابل االستقالل



فقدان البصر منذ الوالدة مقابل  فقدان البصر أثناء الحياة

م تعلم و اكتساب مفاهي

استعمال الحواس

تقبل ان يكون الشخص
مع إعاقة 

عملية مستمرة منذ الوالدة

فقدان البصر اثناء الحياةفقدان البصر منذ الوالدة 

تعلم من الطفولة باستخدام 

الحواس التعويضية

للرؤية ألنه ال" شوق"ال يوجد 

يوجد معيار للمقارنة ، ولكن 

هناك إحباط كبير

مفاهيم موجودة 

المعلومات من حواس أخرىوإستنتاجتعلم 

سيرورة عاطفية متعلقة بالفقدان 



ألداء اكيف ترى عندما ال تستطيع الرؤية؟ التأثيرات على 

CC)،AMDلمسنين لدى االبقعيتنكسالرؤية مع ال

حاملي بطاقة كفيف٪ من 31(



بقعة في مركز الرؤية 

ضعف مدى الرؤية 



ألداء اكيف ترى عندما ال تستطيع الرؤية؟ التأثيرات على •

حاملي بطاقة من %14ارتفاع ضغط العين –مرض الزرق 

كفيف



ألداء اكيف ترى عندما ال تستطيع الرؤية؟ التأثيرات على •

التهاب الشبكية الصباغي

حاملي بطاقة كفيف٪ من جميع 14

RP - في شبكية العين( مستقبالت ضوئية)موت الخاليا المستقبلة



الرؤية مع مرض السكري

حاملي بطاقة كفيفمن 11%

ألداء اكيف ترى عندما ال تستطيع الرؤية؟ التأثيرات على 



ضعف حدة / الرؤية مع إعتام عدسة العين 

البصر

ألداء اكيف ترى عندما ال تستطيع الرؤية؟ التأثيرات على 



نشر المعرفة والتدريب وخدمات التأهيل
المستقللتعزيز األداء 

:أمام الشخص
خدمات إعادة التأهيل الوظيفي

أمام مقدمي الخدمات والمقرضين 

اإللمام تشخيص متباين تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمة و
بالحقوق والخدمات والتقنيات



أمام المهنيين يرافقهم من أطر شؤون اجتماعيه

تحديد القيد والتشخيص التفريقي

إطار من القانون ولوائح الوصول

تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمة

اإللمام بالحقوق والخدمات والتقنيات



: 1שלב 

זיהוי המגבלה ואבחנה מבדלת  

:1المستوى 
تفريقيتحديد القيد والتشخيص ال



? כיצד נזהה שעומד לפנינו אדם עם לקות ראייה 

? כיצד נזהה שעומד לפנינו מקבל אדם עם עיוורון 

عمى؟كيف نتعرف على من يقف أمامنا في استقبال شخص مصاب بال

كيف نتعرف على شخص لديه إعاقة بصرية أمامنا؟
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إشارات وظيفية لمشاكل الرؤية

غيقوم الشخص باإلبال

.جزئية لعنصر ما/ مشوهة / رؤية مزدوجة •

.هالة حول مصدر الضوء/ ذباب / رؤية بقع •

ن الوهج الشديد وصعوبة التكيف في االنتقال م•

.النور إلى الظالم والعكس صحيح

ي صعوبة في التوافق ف: صعوبات وظيفية مثل•

.الليل ، وتحديد األشياء ، والقراءة

اإلرهاق الشديد بعد نشاط يتطلب الرؤية مثل •

.القراءة والعمل اليدوي وغير ذلك

.رفي منطقة العين ، دوار وعدم استقرا/ ألم داخل •

الحظت

رك العيون  ف. فقدان السيطرة المفاجئ بإحدى العينين أو كلتيهما ، رمًشا كثيًرا•

.   كمية كبيرة من الدموع أو إفرازات من العين ، تتغير في لون العين•

.  إمالة الرأس للتركيز على شخص أو شيء أو نشاط•

. أخطاء في العناصر الموجودة في الفضاء•

.تجنب األنشطة التي تتطلب تركيًزا بصريًا كبيًرا•



הבחנה מבדלת

?  מה היא 

ما هي؟

?איך מתבצעת 

נובעים מלקות הראייה או מלקויות אחרות שמחייבות  , בדיקה האם הקשיים התפקודיים של האדם

התייחסות אחרת או שונה מצד איש המקצועה המלווה

التفريق

فحص ما إذا كانت الصعوبات الوظيفية للشخص ناتجة عن إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى
.تتطلب عالًجا مختلفًا أو مختلفًا عن االختصاصي المرافق

كيف يتم ذلك؟
י איש המקצוע"י תצפית וניתוח התפקוד של האדם ע"ע

من خالل مراقبة وتحليل أداء الشخص من قبل المحترف



:سؤاالن أساسيان

خرين هل تختلف وظيفة الشخص عن وظيفة متلقي الخدمة اآل: المقارنة مع اآلخرين1.

مع عدم وجود إعاقة بصرية؟في الحالة اإلدراكية والعاطفية والتحفيزية 

وظيفته هل وظيفته الحالية تختلف عن: قبل انخفاض الرؤيةمع نفسه المقارنة .2

عندما رأى؟

نعم ال
رية الصعوبة الوظيفية تنبع من التأقلم مع حالة بصال ترجع الصعوبة الوظيفية إلى ضعف البصر أو العمى

من ويتطلب عالًجا مالئًما من محترف في إطار العمل و
متخصصين خارجيين حسب الحاجة



:3الخطوه 

ةتعزيز المبادئ في الوصول إلى الخدمات والبيئ

لمن يعاني من ضعف البصر أو العمى

استقالل
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ביטוי בסביבה הפיסית והציבורית  תקשורת בין אישית ומודעות     

טכנולוגיה מסייעת 

?   מה כוללת –נגישות שירות 

ماذا تشمل؟-مكانية الوصول إلى الخدمة 

مةالتعبير في البيئة المادية والعا التواصل والتوعية بين األشخاص

التكنولوجيا المساعدة



أو ضعف البصرفقدان البصريعاني من شخصخصيصا لمالئمةتقديم خدمة 



" المساعدة لتعزيز االستقاللية "



تحديد ضعف البصر1.

مالئمة  البيئة التي يلتقي فيها المتطوع بالشخص2.

مالئمة التواصل الشخصي بين المتطوع والشخص3.

معرفة الخدمات والحلول التي يمكن أن تعزز الشخص4.

ما هو مطلوب من-خدمة لشخص يعاني من ضعف البصر أو فقدان البصر 

?المتطوع



كيف يمكننا التعرف على الشخص الذي يواجه صعوبة بسبب النظر 



عالمات وظيفية لمشاكل النظر

:  عالمات وظيفية 

oاالصطدام باألجسام في مساحة الحركة.

oإمالة الرأس أثناء النشاط والنظر بعين واحدة.

oتجنب النشاط الذي يتطلب تركيز بصري كبير  .

oصعوبات في التنسيق ، عدم االنتباه للتفاصيل الصغيرة.



عالمات تشير إلى تدهور في الرؤية

:  عالمات جسمية

الرؤية المزدوجة.

ومضات من الضوء، هالة حول مصدر الضوء أو بقع رؤية.

نقص مفاجئ في التحكم في واحدة أو في كلتا العينين.

ألم في العين ومن حولها.

هناك الكثير من الدموع أو إفرازات من العينين.

تشويه الصورة أو رؤيتها بشكل جزئي.

يتغير لون العين.



التواصل الشخصي

االتجاهات المتعلقة بجسم اإلنسان واالجسام  في المساحة -استخدم التعليمات اللفظية والتعاريف الدقيقة والمألوفة •

"هذا"، " هنا"، " االسم"ال تستخدم عبارات غير واضحة مثل •

ال يساعد -بدون شرح كالمياإلشارة باليد •

«انظر»ال تخف من استخدام عبارات مثل •

.عرف عن  نفسك بدالً من ترك الشخص الذي أمامك يخمن من أنت•

.اسأل أوال  عما إذا كان بحاجة إلى مساعدة-إذا كنت تريد مساعدة شخص ما في حالة معينة •

ا ما إذا كنت مبتعد ا عنه ، ال تتركه • ."يتحدث مع نفسه"أخبر شخص 



:  الشرح التفصيلي عن البيئة المادية و االجتماعية 

?ما يوجد من حولنا ? ماذا يوجد 

?  من موجود 

ة ، الطعام على طاولة الطعام ، المعدات داخل الغرف-اين يوجد كل شيء 

األثاث

الشرح التفصيلي –التواصل الشخصي 



يح الجلوس بشكل صح/ التحرك -التنقل 

عن طريق اللمس والتوجيه  ، وليس عن 

طريق السحب

.  أبلغ أي شخص قبل لمس جسمه أو حاجياته•

مكنقف على الجانب حيث يمكن للشخص أن يراك ويرى تصرفاتك  بأقل جهد م•

التواصل الجسدي والتنقل



مبدأ الثبات 



 موقع األثاث واألشياء في األماكن الثابتة ، وترتيب الطاولة والمقاعد  بشكل دائم -الثبات  في البيئة

ممرات بدون عوائق ومناسبين لمشي آمن

 الثبات في العالمات الشخصية  :

ةتأكد من استخدام الصناديق أو أدوات التخزين المساعد-الملمس والشكل والحجم 

القهوة في وعاء مستدير ، والسكر في أداة مربعة : مع عالمة أو بنية دائمة

  تعملها الشخص/ أداء المهام  وفقا لطريقة مألوفة -الثبات  في تنفيذ المهام

تعلمها الشخص/ المشي عن طريق مألوفة 

مبدأ الثبات 



Contrastمبدأ تباين األلوان 





الحجم / التباين في الملمس 

ورموز ذات نسيج وحجم مختلفين  اجسام استخدام

"الحسية"على العناصر تسمح بتحديد الهوية لمس وضع عالمات 



.بألوان متباينة( مواد الطباعة, العروض التقديمية )تصميم البيئة والمواد المكتوبة 



:اإلضاءة

مرّكزة وغير مظلمة أو معتمة ، سواء في غرفة المعيشة أو في غرفة المهام / حافظ على اإلضاءة داعمة 

استخدم الستائر  حسب الحاجة



و اي  قطعة من المعدات أو نظام منتج  ، سواء تم شراؤه تجاريًا أو تم تعديله أ

وي تخصيصه ، ويستخدم لتعزيز أو  تحسين القدرات الوظيفية لألشخاص ذ

صعوبة النظر 

التكنولوجيا و الوسائل المساعدة 



تقنية عالية

التكنولوجيا المساعدة

يله أي عنصر أو قطعة من المعدات أو نظام منتج ، سواء تم شراؤه تجاريًا أو تعد

ية أو تخصيصه ، يتم استخدامه لتعزيز أو صيانة أو تعزيز القدرات الوظيف
.لألشخاص ذوي اإلعاقة

تقنية منخفضة



حدود التكنولوجيا المساعدة

سيئاتها يجب التعرف جيدا على الوسيلة المساعدة بما في ذلك حسانتها و

عطي وإال فقد ت-يجب التحكم في تقنية استخدام الوسيلة  المساعدة 

.إحساس ا خاطئ ا باألمان



الوسائل المساعدة 
البصرية و الغير

بصرية 

الوسائل المساعدة اليومية للقراءة و الكتابة

تكنولوجيا

low
تكنولوجيا 
high



دعم

التدريب-مهارات االستخدام 

-يتطلب تعديل المستخدم 

الوظيفة / مستوى الرؤية 
المتبقية

:بناًء على مبادئ الوصول

ر تباين األلوان والشعور ، التكبي
يةوتقريب الصورة ، اإلشارة الصوت



العناية الذاتية 

االستقاللية المالبس والنظافة الشخصية واالستقاللية في استخدام األدوية والعناية ب
في االكل 



مهارات المطبخ 

بخ، وغسل المطتشغيل اجهزة، تشغيل الغازلعناصر في المطبخ، صب السوائل، تقشير وقطع، مالئم لتنظيم 

.القلي، والخبز، الخ: األطباق، وتقنيات



بس ترتيب وتنظيف المنزل وغسل المال

تصليح سهل بالخياطة 

ترتيب المنزل 



وقت الفراغ 

.استخدام األلعاب الخاصة والحرف اليدوية



يوتر ، الكمبالصراف االلي ، (بما في ذلك الهاتف الذكي)الساعة، الهاتف : استخدام
.ايلبر، والقراءة والكتابة بما في ذلك تمييز المال واستخدام خدمات المكتبة، و

أجهزة 
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تكنولوجيا مساعدة للحياة اليومية 

وقت الفراغ 
عناية بالنفس 

أجهزة 

مطبخ 



highتكنولوجيا 



"all in one"–الجهاز الذكي 

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


ا التكنولوجي
المساعدة

"  المساعدة تعزز االستقالل"
مبادئ رئيسية5على أساس 

التواصل بين اإلضاءة والتظليلفترةالتباين
األشخاص





  خدمات

 المستقل األداء تعزيز
קידום תפקוד עצמאי

  خدمات التدريب التأهيلي

 اعادة تأهيل الرؤية المتدنية  مراكز

شقق تحضيرية للعي  المستقل 

   

االندماج في سوق العمل   
השתלבות בשוק העבודה  

   خدمات التشخيص  المهني  

 التدريب و التنسيب  في السوق المفتوح 

جي  الدفاع  برنامج مرافقة لالندماج في

   برنامج موجهين في مجال العمل    اإلسرائيلي
مجمع استعارة \برنامج متطوعين للقراءة  

مصنع مجدال اور     للمشغلين 

يا االستخدام الفعال للتكنولوج 

المساعدة
השימוש האפקטיבי לטכנולוגיה מסייעת  

جي مراكز االرشاد التكنولو   حاضنة االتاحة

  مركز الدعم التكنولوجي   

وحدة االتاحة الرقمية 

نشر المعرفة 
הפצת ידע  

مركز التدريب لدوائر الدعم  

مركز معلومات موجه  

المجال االجتماعي 
ת ום  ברתי

 بيت الثقافة  للمكفوفين بئر السبع 

 ذويتعزيز يوم دراسي لألطفال المكفوفين و

   مجموعات سياحية مجدال اور   الرؤية المتدنية

برامج     مجموعات ركوب على درجات هوائية
ة محاضرات  وفعاليات  مختلف –اجتماعية موجه 

لألوالد و المراهقين 

مجال عاطفي 
ת ום רגשי



:البصرضعفمنالرغمعلىالقدرات،وتحسينلالستقالليةتقنياتتعلم

التوجيهوالتنقل•

الذاتيةالعناية•

البيتترتيبومطبخاعمال•

(التلفونوالحاسوب)أجهزة•

الفراغوقتوإدارةاستخدام•

منيعانونالذينواألمهاتاآلباءقبلمناألطفالرعاية/المبكرةالطفولةمرحلةفيواألطفالالوالدينتوجيه•

العمى

الطوارئحالةتقييم•

.الشخصبيئةاالرشاديكونالبطاقةيحملالالذيللجمهورأيضاكفيفبطاقةحاملينلألشخاص

التأهيليالتوجيه



التواصل مع 
العاملة 

االجتماعية 

العاملة االجتماعية بالسلطة المحلية •

العاملة االجتماعية بعث طلب للحصول على توجيه  الى مجدل اور •

ب استقبال الطل
و التقييم 

تلقي الطلب في مجال التوجيه التأهيلي •

توزيع الطلبات للمعلمين في المنطقة •

التنسيق الهاتفي•

السيرورة 
مقابل مستلم 
الخدمة 

اللقاء األول و بداية التقييم الوظيفي •

إعداد برنامج تدريبي•

سيرورة التوجيه •

نهاية توجيه •

:  كيف نحصل على الخدمة 



البصرضعفتأهيلمراكز

وسائلمالئمة,التشخيصخاللمنالموجودةالبصربقايااستخدامزيادة

الىافةباإلضوالمساعدةالوسائلاستعمالعلىالتدريب,مساعدةتكنولوجيا

.تجربةلفترةاستعارتهمإمكانية

.للعائلةوللشخصالعاطفيالدعمالمركزيقدم



الخدمة؟هيلمن

األجيالكلمنالبصرضعاف/كفيفبطاقةحاملي

محدودرؤيةمدىلديهمالذينأولئك

التصحيحبعدالجيدةالعينفي3/12بصرحدةلديهمالذينأولئك

النظروضعمننابعةوظيفيةصعوباتمعالتعامل

البصرياتمنجوابعلىيحصللم

إعادة تأهيل ضعف البصر 



تشخيص و تقييم بصري بواسطة متخصص البصريات خبير في ضعف البصر  

مالئمة أجهزة و وسائل مساعدة من قبل متخصص البصريات 

البصرية المساعدات من خالل مدرب عدة المسااستخدام الوسائل ممارسة التدريب و

(لكل اطار أوقات استعارة خاصة به )في بيت الزبون  , للتدريب و االستعمال استعارة وسائل مساعدة

دعم شخصي و مجموعات 

.و األطر التي تعمل على المساعدة في الحصول على الحقوقتعريف بالخدمات المقدمة في المجتمع, من قبل طاقم مهني في عدة مجاالت تقديم استشاره

مراحل إعادة تأهيل ضعف البصر 

ת אביזרי ראייה /אימון ותרגול בשימוש בעזרים באמצעות מאמן



אב ון תעסוקתי מותאם–مالئمالتشخيص المهني •

מרכז הכשרה טכנולוגי –التكنولوجيمركز التدريب •

בלימודיםתכנית הכשרה לקראת שילוב -تدريبية برامج •

:  لفي الدراسات أو التطوع في الجي  أو العمل والتي تشملالندماج 

تعلم ,يظيفالوالمهني والتكنولوجيا المساعدة ، اإلرشاد ، إتمام التعليم 

. المجتمعللتدرب ببيوت والسكن األساسيةالمهارات 

متاحهوبيئة عمل محوسبة الئمةم•

.ملالتدريب والمرافقة لتوظيف الشخص وصاحب الع: التوظيف •

.في دراسات أخرى70%متلقي الخدمة في أماكن العمل ، وتم دمج أكثر من من 65دمج٪ تم 

فةوظيعلىوالعثورالعملعلىوالتدريبالمهنةاختيار



يا ذوي مشروع مبتكر ، األول من نوعه في العالم ، يقدم دعًما مخصًصا لمستخدمي التكنولوج

:دعم المركز يشمل. اإلعاقة البصرية وألصحاب العمل

ذلك والهواتف المحمولة ، وك( تابليت-اللمس)دعم ألجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية•

.لتصفح مواقع االنترنت 

.المواقع اإللكترونيةإلتاحةوإرشادات –فحص اتاحه •

توظيف الكمبيوتر في مكان العمل ، ألولئك الذين يسعون إلىلتطبيقات فحص اتاحه •

.المكفوفينواألشخاص ذوي اإلعاقات البصرية 

ي من مستخدمي المركز في استطالع داخلي أن المركز يعزز نوعية حياة األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ف84%صرح 

إسرائيل ، 

.من المتقدمين ذكروا أنه ساهم بشكل كبير في تحسين جودة أدائهم في العمل%70ونحو 

*  9366מוקד טכנולוגי 



شقق تحضيرية للعي  المستقل

اوح أعمارهم الذين تتر، فاقدي البصروإعاقات بصرية ذويالشقق التمهيدية للعي  المستقل مخصصة للشباب 

.عاًما والذين يحملون شهادة كفيف لمدة تصل إلى عامين30و 18بين 

.توفير األدوات الالزمة إلدارة الحياة المستقلة: من البرنامجالغرض 

 الخبرة العملية ، والتدريب المهني ، والدراسات ، والعمل ، إلخ: مثلأطاراالندماج في.

معالجة اإلعاقة ، والمهارات االجتماعية ، والتواصل مع: العالج الفردي والجماعي في مجاالت متنوعة مثل

.إرشادات الكتساب مهارات األداء المستقل.األسرة ، والتوجيه المهني ، واالستعداد لعالم العمل

التوجيه والتنقل والطبخ وصيانة المنزل والتواصل والرعاية الذاتية.

العيادات ، والتسوق ، والمهنيين ، إلخ: المرافقة حول استهالك الخدمات في المجتمع مثل.

اإلدارة المالية وإدارة الحسابات المصرفية.

استنفاد الحقوق.

استهالك أوقات الفراغ.

امة تقع الشقق في عكا بالقرب من المواصالت الع

ل إلى كل شقة بها ما يص.وأماكن الترفيه والتسلية

عامل اجتماعي: يشمل طاقم الشقة.مستأجرين6

إعادة تأهيل ، ومستشارين ،معلم مرشد تربوي،
.ورباإلضافة إلى الطاقم المهني بأكمله في مجدال أ



العالج العاطفي

كيف تحصل على الخدمة؟

ون أشارت دراسة استقصائية أجرتها وزارة الرعاية االجتماعية عن العوائق التي تحول د

ناس إلى وجود حاجز عاطفي ، باعتباره عائقًا رئيسيًا يمنع ال2019تلقي الخدمة في عام 
.من الحصول على خدمات إعادة التأهيل

لمن هذا؟

ع متلقو الخدمة وأسرهم الذين يعانون من صعوبات عاطفية حول التعامل م
.فقدان البصر والقيود المفروضة على مجاالت مختلفة من حياتهم

س أو من قبل علماء النف-يتم تقديم العالج بشكل خاص وبأسعار مخفضة 

ف البصر المعالجين النفسيين الذين خضعوا لتدريب متخصص في مجال ضع

والعمى ويتم توفيره في فروع مجدال أور وفي عيادات األطباء المتاحة
.والتكبير

0777721300تطبيق شخصي لمعهد ضعف الرؤية في برج النور



:بئر السبع والذي يضم" دار ثقافة للمكفوفين"النادي االجتماعي 

عاًما18نادي مسائي للكبار لحاملي شهادات المكفوفين الذين تزيد أعمارهم عن .1

.عاًما فأكثر56نادي الصباح للمكفوفين الذين تبلغ أعمارهم .2

عاًما18و 6ناٍد لألطفال ذوي اإلعاقات البصرية الذين تتراوح أعمارهم بين -تاجيل / مركز رعوت .3

المجال االجتماعي

-برنامج اجتماعي عبر اإلنترنت

مجموعة من المتنزهين في األبراج الخفيفة.
 برج النور-مجموعة تانديم للدراجات

يتم إرسال المعلومات حول األنشطة عبر اإلنترنت في مشكلة مركزة
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مجال نشر المعرفة

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -مركز التدريب

عبر / محاضرات تعليمية مباشرة -والموظفين اإلداريين 
(رنتندوة عبر اإلنت)اإلنترنت ، وندوات ، وتدريب عبر اإلنترنت 

 ة معلومات مكتوب-مركز المعرفة عبر اإلنترنت
ومقاطع فيديو واجتماعات عبر اإلنترنت

https://info.migdalor.org.il/
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