אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

להורדת קובץ נגיש בפורמט וורד לחץ כאן

לכבוד הקיץ שהגיע...
חברים ושותפים יקרים,
אנחנו מתרגשים לעדכן כי מוקד התמיכה
הטכנולוגי של מגדל אור ,המיועד
למשתמשים בטכנולוגיה מסייעת ,זכה
בשלושה פרסים בחצי השנה האחרונה,
על פעילות מקדמת נגישות לאנשים עם
לקויות ראייה ועיוורון:
פרס  Zero Projectהבינלאומי ,פרס נגישות ישראל ע"ש שמחה לוסטיג ופרס "נקודת אור" של
מנהל המוגבלויות במשרד הרווחה .למעלה מאלף משתמשים השתמשו בשירותי המוקד עד כה
ואנחנו רוצים להודות לכם על האמון שאתם נותנים בנו!לקראת הקיץ המתקרב ,אנחנו שמחים
לעדכן אתכם בשירותים חדשים שעומדים לרשותכם .ניתן לקבל מידע חיוני גם באמצעות
ההרצאות המקוונות שלנו )וובינרים( ,אותן תוכלו למצוא תחת הקטגוריה "מרכז ההכשרות
למעגלים תומכים" באתר האינטרנט שלנו ,וגם בארכיון הוובינרים של המרכז )או לחצו כאן(.
מאחלים לכם קיץ שמח!
צוות מגדל אור

תכנית קיץ חדשה לצעירים
נפתחה ההרשמה לתכנית קיץ ייחודית,
המיועדת לצעירים עם עיוורון או לקות ראייה
בגיל  ,1618מכל רחבי הארץ .בתכנית תלמדו
כיצד להשתמש בטלפונים חכמים ,מחשבים
וטכנולוגיות מסייעות מסוגים שונים ,התמצאות
וניידות ,מיומנויות בחיי היומיום ,וגם תוכלו לבלות
עם צעירים עם לקויות ראייה או עיוורון במגוון
פעילויות פנאי ולהרחיב את מעגל החברים.
התכנית אורכת חמישה ימים מלאים והיא כוללת
ליווי אישי של צוות המדריכים של מגדל אור,
לינה במעונות המשופצים של קמפוס מגדל אור
בחיפה ,וארוחות מלאות לאורך כל השהות.
תאריכים ,29.72.8 :או  ,5.89.8בימים א'ה'.
עלות :דמי השתתפות סמליים בסך ₪ 150
בלבד ,עבור חמישה ימים מלאים .יום חשיפה
לתכנית יתקיים ביום ג',16:3019:00 ,5.6.18 ,
בקמפוס מגדל אור בקריית חיים.
לפרטים נוספים והרשמה :סמדר אביטל,
smadara@migdalor.org.il ,0777721417

קבוצת תמיכה לאנשים
בגיל השלישי
נפתחה ההרשמה לקבוצת תמיכה המיועדת
לאנשים עם לקויות ראייה בגיל השלישי,
המתגוררים באזור חיפה והקריות .את הקבוצה
מנחה פסיכותרפיסטית מוסמכת והיא עוסקת
בתכנים כמו עיבוד רגשי של המגבלה ,פיתוח
דרכים חדשות להתמודדות וכן מתן מידע על
שירותים וזכויות שעומדים לרשותכם.
משתתפים בקבוצות קודמות סיפרו לנו שהם
הצליחו להשתלב בפעילויות פנאי במרכזי שירות
לעיוור ,החלו להיות פתוחים יותר לשימוש במקל
נחייה ,חלקם אף דיווחו על הפגת בדידות ,ועל
יכולת ליצור קשרים חברתיים עם אנשים
המתמודדים עם מגבלה דומה.
בקרוב תפתח קבוצה דומה גם בבאר שבע ,צרו
איתנו קשר לברור מועדים.
לפרטים והרשמה ,0777721302 :או במייל:
lowvision@migdalor.org.il

דירות הכשרה חדשות לצעירים עם עיוורון
ניתן להצטרף לדירות ההכשרה בחיפה ,רמתגן ועכו ,המיועדות לצעירים וצעירות עם עיוורון או לקות
ראייה בגיל  ,1830בעלי תעודת עיוור .בכל דירה יתגוררו שישה דיירים והיא במימון מלא של השירות
לעיוור במשרד הרווחה .הדירות בחיפה וברמת גן מעורבות )בנים ובנות יחד( ,ומיועדות לצעירים
מהמגזר החילונייהודי .בעכו הדירה מיועדת לבנות בלבד מהמגזר הערבי .כל הדירות משופצות,
מרוהטות ,מונגשות לצרכים של אנשים עם עיוורון או לקות ראייה ,והן ממוקמות בסמיכות לתחבורה
ציבורית .בשעות אחה"צ הדיירים מלווים על ידי אנשי צוות מגדל אור – עובד סוציאלי ,מורה שיקומית
ומדריך.
ניתן ליצור קשר לתיאום וקבלת מידע נוסף בטלפון  0777721313או באמצעות המייל:
 .apartmentsy@migdalor.org.ilמכירים צעירים מתאימים? הפנו אלינו!

קול קורא  דרושים
מורים להדרכה שיקומית
מנהל המוגבלויות במשרד הרווחה והשירותים
החברתיים מזמין אתכם להגיש מועמדות
לתכנית הכשרה ייחודית להוראה שיקומית:
מורים להדרכה שיקומית מקנים לאנשים עיוורים
טכניקות המאפשרות להם תפקוד עצמאי.
מועמדים מתאימים יהיו אנשים בעלי תואר ראשון בתחומי הטיפול ,הוראה ,הדרכה או מקצועות
פארארפואיים ,אנשי הדרכה בלב ובנשמה ,בעלי אורינטציה טכנולוגית .יתרון לדוברי שפות נוספות
ולבעלי ניסיון תעסוקתי טיפולי הדרכתי או מתחומי ההוראה.
כל הפרטים על הקורס ,מועדים והרשמה באתר האינטרנט שלנו ,לחצו כאן
למידע נוסף על תפקיד המורה השיקומי לחצו כאן

תמיכה נגישה באתרי אינטרנט חדשים
חדש! מוקד התמיכה הטכנולוגי תומך כעת באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי .אם נתקלתם
בקשיים טכניים בביצוע פעולות באתר זה התקשרו כוכבית  (*5048) 5048ונשמח לסייע.
בקרוב – צוות המוקד יתמוך גם באפליקציה ובאתר של קופת חולים כללית.
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