
כלים אופרטיביים ושירותים לגיוס 

ושימור עובדים  

עיוורון ולקויות ראייה  עם 
2022מאי –מפגש מעסיקים 
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חיזוק יכולת קליטה ושימור עובדים עם עיוורון או לקות ראייה

מטרת המפגש  

קהל יעד

מעסיקים פעילים  
מעסיקים מתעניינים
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מבנה  

משמעויות ומאפיינים–עיוורון ולקות ראייה בגיל עבודה 

ולמעסיקהצגת רצף שירותי ליווי לעובד 

נקודת מבט מעסיק

אביחי שלי –שיח אישי 
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נעים להכיר-מגדל אור 

.י"המרכז מהווה חלק מפעילותה של עמותת יעדים לצפון מיסודה של קרן רש

ומכלהגילאיםבכלאנשים5,000-למעלשנהמדינהניםהייחודיהשירותיםמרצף
והאנשים,(עיוורתעודתללאאועם)ראייהלקותאועיוורוןעםהארץרחבי

.מקצועאנשי2,000-וכארגונים,שירותנותני,משפחהבני:בחייהםהמעורבים

שנה60-מלמעלההפועל,ארציתבפריסה,שירותירבמרכזהואאורמגדלמרכז
.בחייהםהמעורביםולאנשיםראייהלקותאועיוורוןעםלאנשיםשירותיםומעניק

מנהל–החברתייםוהשירותיםהרווחהמשרדבמימוןניתניםהשירותיםעיקר
.והתעשייההכלכלהומשרדהביטחוןמשרד,לאומילביטוחהמוסד,המוגבלויות
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פירוט התחומים–מגדל אור 
חברתי

מועדונים חברתיים
ל"תגי
קבוצת מטיילי מגדל אור
 טנדםקבוצת רכיבה על אופני
 תכנית חברתית מקוונת–חברותא

רגשי
פרטני וקבוצתי, טיפול רגשי

תפקודי
 הדרכה שיקומית–

אימון לעצמאות
מכונים לראייה ירודה

תעסוקתי
  שירותי אבחון תעסוקתי
  הכשרות והשמות בשוק הפתוח
ל  "ליווי לצה
מתנדבים מקריאים
ליווי לתעסוקה לבני נוער
מאגר השאלה למעסיקים
מפעל מקדם

:הבאיםהתחומים נכללים בשירותים 4

הפצת ידע
מרכז הדרכה
מרכז ידע מקוון
ייעוץ נגישות השירות

טכנולוגיה
מוקד חדשנות
מוקד תמיכה טכנולוגי
 דיגיטליתנגישות

מכינות מגדל אור
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.איש עם לקות ראייה בגילאי עבודה75,000כ בישראל (2019סקר חברתי )ס"הלמפי נתוני על 

.ועד גיל פנסיה18בני 

.עיוורון/ מוכרים על ידי הביטוח הלאומי כאנשים עם נכות קבועה בשל לקות ראיה 

.ויכולים להשתלב בשוק העבודה הפתוחמעוניינים 

נתונים  –אוכלוסיית היעד: גיל עבודה  
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:לקות הראייה על /השפעת העיוורון 

(עבודה בסביבה ממוחשבת או לא)פיתוח קריירה •

רכישת מיומנויות תפקודיות•

רכישת מיומנויות וכלים בתחום התעסוקה•
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:עיוורון מלידה /עובד עם לקות ראייה

.  מעולם העבודההעדר מושגים •

.  לעיתים התנסות מצומצמת בבחירות יומיומיות•

.לעיתים ניסיון תעסוקתי מצומצם•

.דימוי/עצמיתהגדרה •

:ראייה במהלך החיים עובד לאחר איבוד 

.שינוי בזהות האישית= המקצועי " בחלום"שינוי •

.אבל ועיבוד האובדן•

.  למידת מיומנויות חדשות מותאמות•

עיסוק/מאפיינים והשפעתם על פיתוח קריירה
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תי
וק

עס
ת נגישות בסביבת הארגון  

מערכות מידע ארגוניות ועמדת עבודה נגישה  -הסביבה הטכנולוגית 

ניידות למקום העבודה והתנהלות במקום העבודה  -הסביבה הפיסית 

שילובו בצוות פעיל ומול שדרה ניהולית  , קליטת העובד-הסביבה הבין אישית 
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ושירותים למעסיק  פתרונות 
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תי
וק

עס
ת

מעסיק

–ליווי להשמה 

ליווי בתהליך  
, קליטת העובד
מיצוי זכויות

בדיקות  
–נגישות 

מערכות מידע  
ארגוניות  

התאמת עמדת 
עבודה ממוחשבת 

יד לתעסוקה "
" שווה

מאגר השאלה 
למעסיק

הדרכות לצוותי 
הארגון הקולט 

וסדנאות חיזוק 
נגישות שירות 

מעסיק/רצף שירותים ומענים לארגון

:  המטרה 
ולעובדבצורה שוויונית ובעלת ערך לארגון תפקוד עובד 

:  הדרך 
הכנת תשתית ארגונית נגישה וליווי שוטף  
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בוגרת תואר  , פאטמה
,  באדריכלות מהטכניון
בעבודתה החדשה 
במשרד אדריכלים 

תי
וק

עס
ת להשמה ומציאת עבודה  ליווי 

עיוורון בגילאי  /ליווי לתעסוקה בשוק החופשי לאנשים עם לקות ראיה, מרכז תעסוקה נתמכת
.עבודה

oהכוון תעסוקתי
oשיפור מיומנויות הרלוונטיות למשרות על פי ההכוון התעסוקתי
oסיוע באיתור משרות והכנה לתהליכי מיון
o יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם מגוון מעסיקים
o תעסוקתיותמקום העבודה ושיפור מיומנויות שימור
o ללווי מקצועיומנטורים" המקריאים"תכנית

3 2 1

היכרות
הכוון  , איסוף מידע)

(תוכנית ליווי, תעסוקתי

הכנה לעבודה  
וחיפוש משרות

/ ליווי בעבודה 
שימור עבודה

שלבים 
:מרכזיים 3
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שירותי 
ייעוץ  

להנגשת
המרחב  
הדיגיטלי

(לכל הלקויות)

יה
לוג

כנו
ט

.הנגשת המרחב הדיגיטלי לאנשים עם לקות ראייה או עיוורון:המטרה

:הדרך
בהתאם  , אפליקציות ומסמכים, מערכות מידע, ייעוץ והנגשה לאתרי אינטרנט

.ותקנות נגישות השירותAAרמה WCAG2.X, 5568לתקן 

:  השירותים כוללים
oייעוץ והנגשה של אתרי האינטרנט ואפליקציות סלולר
oובדיקות קידוד , עיצוב, ייעוץ וליווי בכל שלבי הפיתוח כולל אפיון
o מסמכים הנגשת
oהנגשת מערכות מידע
o בודקי תכנה וכותבי מסמכים, מעצבים, למפתחיםהדרכות

:צוות היחידה
, שהתמחו בבדיקות נגישות, (משתמשי הקצה)מומחי טכנולוגיה מסייעת עם עיוורון 

:מהנדסת תוכנה בעלת הסמכה בינלאומית בנגישות דיגיטליתבהובלת
WEB Accessibility Specialist (WAS) – Certified by IAAP
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תכנון  
התאמת  

עמדת  
עבודה  

ממוחשבת  
ונגישה  

יה
לוג

כנו
ט

התאמת ציוד טכנולוגי מותאם לעובד ולמצב ראייתו  : המטרה

: י איש מקצוע "במספר שלבים עמתקיים התהליך 

oהיכרות ואיסוף אינפורמציה ראשוני ממקבל השירות  .

o מסכים בגדלים שונים-בדיקת התאמת ציוד טכנולוגי למצב הראייה ,

תוכנות קרוא  , תוכנות הגדלה והקראה/ קרוב רחוק/ נייח/ נייד ס"טמ

ועודתוכנת סריקה והמרה , צגי ברייל/ מסך

o בסיום התכנון נשלח סיכום לגורם המפנה ומקודם תהליך השאלת ציוד

בהתאם  
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תי
וק

עס
ת מאגר השאלה למעסיקים

הציוד מושאל בחינם 
לאנשים עם כל סוגי 

המוגבלויות
התקנה וסיוע , שינוע

בתפעול ראשוני
/  מסייע בקליטת 

שימור עובדים עם  
מוגבלויות

אפשרות לרכישה  
מוזלת של הציוד 

בסיום תקופת 
ההשאלה

ליווי ותמיכה לאורך  
כל התהליך

השאלת ציוד להנגשה לאנשים עם מוגבלות במקומות עבודה
/https://www.hatamot.orgניתן להגיש בקשות לציוד באתר יד לתעסוקה שווה 

https://www.hatamot.org/
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מוקד  
תמיכה  
טלפוני

9366*

יה
לוג

כנו
ט

המטרה  
י "הניתנת ע, טלפונית מותאמת לאנשים עם לקות ראייה או עיוורון ולמעסיקיהםתמיכה 

.  לקות ראייה או עיוורוןמומחי טכנולוגיה מסייעת עם 

:הדרך
oוטלפונים סלולרייםטאבלטים, תמיכה בשימוש מחשבים.
oמערכות הפעלה ואופיס, אפליקציות סלולר, תמיכה בגלישה באתרי אינטרנט.
oתמיכה בשימוש בציוד וטכנולוגיה מסייעת לאנשים עם עיוורון או לקות ראייה.
o 9366לקבלת תמיכה חייגו כוכבית

כי המוקד מקדם את איכות החיים של,  ממשתמשי המוקד ציינו84%
מהפונים ציינו כי הוא תרם70%-וכ, אנשים עם לקויות ראייה בישראל

.במידה רבה לשיפור איכות הביצועים שלהם בעבודה

Zeroפרסזוכה Projectפרס,העולמי
משרדשל"אורקרן"ופרסלוסטיגשמחה

.2017לשנתהרווחה
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ידע  הפצת 
והדרכה  

דע
ת י

פצ
ה

.תמיכה בתהליך קליטת העובד:  המטרה 

.מנהלים, עובדים:הפצת ידע לכל רמות הארגון :  הדרך 

חיזוק  לוהדרכה יעוץ 
לנגישות שירות ארגונית

בדיקות ומתן מענה עם  , הדרכה
.מומחיות בעיוורון ולקויות ראייה

פ תקנות נגישות "סדנאות חווייתיות ע
שירות 

הדרכות צוות ארגון  
הדרכות פרונטליות ומקוונות  

לצוות הארגון  
מתן ידע יישומי לחיזוק  

עצמאות העובד



!תודה
:בקרו אותנו באתר

www.migdalor.org.il


