לקריאת קובץ מונגש
לחץ כאן להורדה

כל השירותים חדשים העומדים לרשותכם ,וגם קצת עדכונים.
שנה אזרחית מצוינת וחגים שמחים!
שלכם,
צוות מגדל אור

תכנית "דירותמכינה לחיים
עצמאיים" לצעירים עם לקות
ראייה או עיוורון  יוצאת לדרך!
דירות מכינה לחיים עצמאיים בקהילה ה iשירות
חדש במימון השירות לעיוור במשרד הרווחה,
שמטרתו הפעלת דירות מכינה לחיים ,לצעירים
המעוניינים בהדרכה של שנה לפני מעבר
למגורים עצמאיים.
הדירות מיועדות למגזר החילוני ,הן פועלות בכל שעות היממה ובכל ימות השנה והן כוללות תכניות
שיקום אישיות ,שיכשירו במשך שנה את הצעירים לחיים עצמאיים בקהילה.
בשעות הבוקר הצעירים משתלבים בלימודים ,עבודה ,שירות לאומי/אזרחי או התנדבות לצה"ל ,ובשעות
הערב מקבלים הדרכה לרכישת מיומנויות לתפקוד עצמאי – התמצאות וניידות בבית או בסביבה ,טיפול
עצמי ,תחזוקת בית ,תקשורת ,מחשבים ,הכנה לשעת חירום ועוד .וכמובן לא שוכחים ליהנות מספורט,
ים ,באולינג ,סרטים וטיולים.
בקרוב תפתח דירה חדשה באזור ירושלים ,המצטרפת לדירה שנפתחה בחודש האחרון בחיפה.
מכירים צעירים או צעירות בגילאי  1830עם לקות ראיה או עיוורון ,שיכולים ליהנות מהתכנית?
הפנו אותם אלינו!
הריהוט בדירה באדיבות בנק הפועלים.
)בתמונה :מכינים ארוחת ערב(.

וובינרים והדרכות חדשות במרכז ההכשרות
מרכז ההכשרות של מגדל אור ,המיועד למעגלים התומכים באנשים עם עיוורון או לקויות ראייה ,שמח
להעמיד לרשותכם שני שירותים חדשים:
 .1מערך הדרכות וידאו מקוונות (webinars) ,המאפשר לכם לקבל הרצאות ,הכשרות ומידע ללא
מגבלת מקום או זמן  במקום העבודה ,במהלך ישיבת הצוות או בבית .כל הדרוש הוא רשת אינטרנטית
וגישה למחשב ,הכולל מצלמה ומיקרופון .ההדרכות מיועדות לאנשי מקצוע ולצוותים רב מקצועיים ,והן
מועברות על ידי מומחי התוכן של מגדל אור .הן תתקיימנה במועדים אשר יפורסמו באתר ובעמוד
הפייסבוק של מגדל אור ותחייבנה הרשמה מראש.
 .2סיורים לאנשי מקצוע בקמפוס מגדל אור בקריית חיים )חיפה( ,לימי ההשתלמות המיועדים
לאנשי מקצוע ,מטפלים וארגונים שונים .ימי ההשתלמות כוללים סיור במתחם ,המעניק שירותי שיקום
מגוונים ומהווה דוגמא למבנה ציבורי נגיש מהמעלה הראשונה .ניתן יהיה להכיר מספר רב של תהליכי
שיקום ושירותים רלוונטיים ,לצד התנסויות ייחודיות באמצעים שונים של טכנולוגיה מסייעת.
הסילבוס המקצועי המלא של מרכז ההכשרות מופיע באתר האינטרנט שלנו ,ובו תוכלו לקבל מידע
גם על הכשרות ותכנים חדשים המתעדכנים באופן קבוע.
לחצו כאן לסילבוס של מרכז ההכשרות

מתנדבים לצה"ל
גאים לשתף אתכם בתוצאות תכנית "מתנדבים
לצה"ל" ,לאחר פיילוט מוצלח בשנת  .2017זהו
מיזם משותף עם יחידת רש"ט במנהל
המוגבלויות במשרד הרווחה ,קרן קסירר וועדת
העזבונות.
 7מתנדבים התגייסו השנה לתפקידים
התואמים את יכולותיהם :מש"קית חינוך,
מפתחת לומדות ביחידת הסימולטורים ,דסקאי
שפה בחיל המודיעין ,מש"קית רציפות תפקודית,
מתאמת בחמ"ל ,איש צוות יחידת הטכנולוגיה
במודיעין ומש"קית בו"ם במשרד הבטחון.
אנחנו גאים בכל אחד ואחת מהם על הדרך האמיצה שעשו עד כה!
אנחנו מצויים כעת בעיצומה של שנת ההפעלה השנייה של התכנית ומלווים מקרוב  27תמידי תיכון ,וזוהי
זוהי הזדמנות מצוינת להודות גם לשותפינו השונים בצה"ל על ההיענות לקידום המיזם :יחידת גיוס
המתנדבים מיטב ,ענף רותם –וועדות רפואיות ,צת"מ –צוות תעופה ומנהלה ,סייבר ומחשבים ,יחידת
ממד"א  מבחני מיון פסיכוטכניים וענף איתור חיל המודיעין.
)בתמונה :מימין  התאומות ליאור וטל קובי .ליאור תשרת בתפקיד מש"קית רציפות תפקודית וטל
תשרת כמזכירה רפואית .במרכז שני בןאריה ,מנהלת התכנית .משמאלה  משי בןעוז ,שתשרת
כמפתחת הדרכה ביחידת הסימולטורים(.

שירותי השמה וליווי במקום העבודה – עכשיו גם בירושלים ובדרום
לאחרונה זכינו במכרז של משרד העבודה והרווחה להפעלת שירותי השמה וליווי במקום העבודה גם
באזור ירושלים והדרום .עד כה לא פעל באזורים אלה גוף המתמחה בלווי לתעסוקה של אנשים עם
עיוורון ,ואנחנו שמחים להעמיד לרשותכם את הניסיון הייחודי של צוות מגדל אור בעבודה עם אנשים
עם לקויות ראייה או עיוורון ,במטרה למצוא עבודה ולהצליח להתמיד בה.
השירות כולל :הכנה לעולם העבודה ,קבוצתית ופרטנית ,ריענון השימוש בעזרים ועבודה על מחשב,
הנגשת משרות ,חיפוש עבודה משותף וליווי בשילוב בעבודה ,גם לאחר תהליך ההשמה עצמו ,למקבל
השירות וגם למעסיק.
כדאי לדעת:
בשנת  73%  2016ממסיימי תכניות הכשרה השתלבו בתכנית המשך המתאימה להם.
 65%ממקבלי שירותי השמה השתלבו במקומות עבודה בשוק הפתוח.
 66%מהאנשים העובדים שומרים על מקום עבודתם מעל שנה.
למידע נוסף ניתן לפנות לראש צוות השמה ,שני בן אריה ,בטלפון ,0777721338 :או באמצעות
המיילshani@migdalor.org.il :

מגדל אור בדרום – גם במגזר
הבדואי
ליילה אלפראונה ,מהישוב הבדואי שגב שלום,
היא אחת מ 14המורים השיקומיים החדשים
שהצטרפו לאחרונה לצוות מגדל אור.
"במגזר הערבי ישנה אוכלוסייה רבה עם לקויות
ראייה" אומרת ליילה" ,ולכן מאד חשוב שיהיה
חיבור עם המורה השיקומי מבחינת השפה
וההבנה התרבותית .העובדה שאני עצמי
בדואית מקלה עלי לשכנע את מי שצריך ,שכדאי
לו לקבל את שירותי ההדרכה השיקומית ,ללכת
עם מקל ,להתנייד ולפעול באופן עצמאי .חשוב לי
גם שיראו שנשים יכולות לעבוד במקצוע כזה,
שהוא מספק מאד וגם תורם לקהילה.
יש לי היום הרבה מודרכים מהמגזר הבדואי ואני
מאד מסופקת ,כי אני רואה כמה השפעה יש
לעבודה שלי על החיים שלהם.
חשוב לי להעביר מסר להורים לילדים עם עיוורון
במגזר הבדואי ,ולהורים בכלל :אל תעשו הכל
בשביל הילד! חשוב שילד עם עיוורון או לקות
ראייה ילמד לעשות דברים בכוחות עצמו .למרות
הקושי של ההורים לשחרר ,חשוב לבקש את
שירות ההדרכה השיקומית מגיל צעיר ככל
האפשר ,ולא לחכות עד גיל  .18ככל שילדכם
יקבל את השירות בגיל צעיר יותר ,כך הוא יהיה
עצמאי יותר ומסוגל ליותר".
)בתמונה :ליילה המדריכה משמאל ,ומימינה המודרכת וונדר עלאסיבי(.

הידעתם?
אם אתם מבצעים פעולות באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי ,ואתם נתקלים בבעיה טכנית – מוקד
התמיכה הטכנולוגי שלנו יסייע לכם בפתרון הבעיה .התקשרו *) 5048כוכבית חמש אפס ארבע
שמונה( ונציג תמיכה שלנו ישמח לעזור.

ניתן לתרום לנו מהיום באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט שלנו! כל ההכנסות
מתרומות מיועדות לפיתוח שירותים חדשים לאנשים עם לקויות ראייה או עיוורון.
לתרומות באמצעות האתר המאובטח לחצו כאן.
הסר | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

