להורדת קובץ נגיש לקריאה לחץ כאן
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

תודה!
לכל מי שהשתתף בטקס חנוכת המבנים
החדשים שלנו בחודש נובמבר האחרון.
תודות לתמיכתן הנדיבה של קרן לגאסי,קרן
אדר ,קרן פארמדום ,קרנות הביטוח הלאומי
וקרן רש" י ,עומדים לרשותכם כיום שלושה
מבנים חדשים המונגשים במלואם ומצוידים
במיטב המכשור ,כיאה למרכזים דומים
בעולם:
המרכז לשיקום ראייה ירודה ובו חדרי בדיקות ותרגול לשימוש בעזרים ,המרכז לאימון
לתעסוקה ובו כיתות הכשרה להשלמת השכלה ,לימודי טכנולוגיה ושירותי השמה ,וכן מתחם
המעונות החדש ,שמטרתו להקל על אנשים המתגוררים במקומות מרוחקים במהלך תכנית
השיקום .המעונות מונים  12חדרים ,המאכלסים  2אנשים בכל חדר ,ומועדון משותף המיועד
לפעילויות בשעות פנאי.
מרכז מגדל אור החדש הוא הבית שלכם ואנחנו מקווים שבעזרתו נוכל לשרת אתכם על הצד
הטוב ביותר.
חגים טובים ושמחים לכולכם ושנה אזרחית חדשה מוצלחת !
שלכם,
צוות מגדל אור.

מכון לשיקום ראייה ירודה  עכשיו גם בבאר שבע
אנחנו שמחים לבשר על פתיחתו של מרכז חדש למתן שירותים לאנשים עם עיוורון או לקות
ראייה בבאר שבע.
ביוני  2016נפתחה במקום כיתה להכשרות טכנולוגיות ,באדיבותה של קרן קרטן .כעת ניתן יהיה
לקבל גם שירותי שיקום ראייה ירודה באמצעות המכון לשיקום ראייה ירודה ,באדיבות הקרן
לפיתוח שירותים לנכים והשירות לעיוור במשרד הרווחה.
בקרוב יינתנו במרכז החדש גם שירותי השמה ואימון לתעסוקה.
המכון לשיקום ראייה מיועד לאנשים שלא ניתן לשפר את ראייתם באמצעות משקפים או עדשות
מגע רגילים .הטיפול במכון כולל אבחון והערכה על ידי אופטומטריסט מומחה ,התאמת
משקפיים ,חשיפה למכשירים ועזרים לשיפור הראייה ,אימון ותרגול השימוש בהם ואף השאלת
עזרים להתנסות בבית .המכון מעניק לאדם ולמשפחתו סיוע רגשי בכל הקשור בהתמודדות עם
מגבלת הראייה ,וכן ייעוץ ומידע על שירותים נוספים הניתנים בקהילה.
שימו לב  השירות ניתן ללא עלות !
כתובת המרכז החדש :רחוב נורדאו  ,1באר שבע ,בניין "טרם" ,בסמוך לתחנת הרכב.
לפרטים נוספים ולתיאום התקשרו.0777721300/302 :

תכניות חדשות להשתלבות בתעסוקה
אנו מזמינים אתכם להצטרף כמשתתפים בתכניות או כמתנדבים!

תכנית
"מתנדבים לצה"ל"

תכנית "מקריאים
מתנדבים"

אנחנו מזמינים צעירים
בכיתות י'יא' המעוניינים
להתנדב לצה"ל ,לקחת
חלק בתוכנית ייחודית,
בשיתוף עם צה"ל.
מטרת התכנית היא בניית
תהליכי מיון מונגשים
לצה"ל ,איתור של מקצועות
מתאימים במערך הצה"לי,
בהם יוכל הצעיר עם לקות
ראייה או עיוורון להביא
לידי ביטוי את מגוון יכולותיו
המקצועיות ,ושילוב
המתנדבים בתפקידים
התואמים את צרכיהם,
יכולותיהם ורצונותיהם,
ובהתאמה לצרכי המערכת
הצה"לית.
התכנית כוללת שיפור
מיומנויות נדרשות ,ליווי
פרטני של אנשי מקצוע
בקבלת האישור
להתנדבות ,קבלת השיבוץ
והליווי בתוך התפקיד )גם
עבור הצעיר וגם עבור
המפקד שלו( וכן התאמות
טכנולוגיות.

תכנית המאפשרת לאנשים
עובדים עם עיוורון להיעזר
במתנדבמקריא ,במקרים
שבהם הטכנולוגיה
המסייעת איננה מספקת
פתרון מלא ,וכך להגביר
את יעילות העבודה.
התכנית מחברת בין מקבל
שירות אחד למספר
מתנדבים ,אשר יתנדבו
בימים ובשעות קבועים,
באמצעות שימוש
בטכנולוגיה כמו סקייפ,
פייסטיים ,מייל או הקראה
טלפונית.
התוכנית תאפשר הנגשה
של תכנים ,שהטכנולוגיות
הקיימות אינן מאפשרות
גישה זמינה ונוחה אליהם
ותגביר את הנכונות של
מעסיקים להעסיק אנשים
עם עיוורון ולקות ראייה.
אנחנו מזמינים אנשים
עובדים עם לקויות ראייה,
וכן מתנדבים המעוניינים
לסייע – ליצור אתנו קשר
ולקחת חלק בפרויקט חשוב
זה.
) בשיתוף עם עמותת על"ה,
בחלוקה על פי אזור
המגורים(.

לפרטים נוספים
ולהצטרפות

לפרטים נוספים
ולהצטרפות

תכנית מנטורים 
המחזור השני
מוצלחת
,
אחרי שנת פעילות
אנחנו שמחים לפתוח את
המחזור השני של תכנית
המנטורים.
צוות המנטורים של התכנית
הראשונה סייע רבות
למנטים בבניית רשת
קשרים מקצועית ובהכרות
עם דרישות המקצוע.
הפגישות סייעו לבניית
ביטחונם העצמי של המנטים
באשר ליכולותיהם
המקצועיות ,כיוונו אותם
לבחירת משרות מתאימות
עבורם וסייעו בהשתלבות
המוצלחת בעבודה.
התכנית מיועדת
לאקדמאים או אנשי מקצוע
עם עיוורון או לקות ראייה
בגילאי העבודה מכל רחבי
הארץ ,אשר רכשו מקצוע
ומעוניינים לעבוד בו.
נדרשת מוטיבציה להשתלב
בשוק העבודה ,יכולת
יצירת קשר בינאישי ויכולות
ורבליות.
אנחנו מזמינים אתכם לקחת
חלק כמנטורים או כמנטים
במסגרת תכנית חשובה זו!

לפרטים נוספים
ולהצטרפות

מרכז ההכשרות למעגלים
תומכים של מגדל אור
מסכם שנת פעילות ראשונה
מרכז ההכשרות הוקם מתוך רציונל הרואה
בסביבה גורם בלתי נפרד בתהליכי שיקום
תפקודי ותעסוקתי של האדם עם עיוורון או
לקות ראייה .כחלק מהשקת המרכז הוגדרו
קהלי היעד העיקריים והמעגלים
המשמעותיים בסביבתו של האדם :צוותים
מקצועיים ,מסלולי הכשרות פורמליות
)מרפאים בעיסוק ,עובדים סוציאליים
ואחרים( ,בני משפחה ונותני שירות אשר
עובדים עם אוכלוסייה עם עיוורון ולקויות
ראיה בכל הגילאים .במקביל פותחו מגוון
מסלולי הכשרה ,כמו הרצאות ,ימי עיון,
סדנאות חווייתיות ועוד.

במהלך השנה הראשונה הוענקו הכשרות מקצועיות בכ  30מסגרות שונות ,לכ 500אנשי מקצוע
ובני משפחה אשר נמצאים בסביבתו של האדם עם לקות הראייה או העיוורון ,בכל הגילאים
ומכל רחבי הארץ .בין יתר הלקוחות של מרכז ההכשרות ניתן למנות את :צוות מדריכי מרכז
המבקרים של יקבי ברקן Google ,ישראל ,צוות ההדרכה של תנועת הנוער המסורתי ,מדריכי
רכיבה טיפולית ,בית הספר לסיעוד של הלל יפה בחדרה ,מדריכי טיולים במשרד התיירות,
עמותת מט" ב ,העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק ועוד רבים נוספים.
לקבלת מידע על הדרכות מתאימות לשיפור השירות בארגונכם:
 ,eranga@migdalor.org.ilערן גל0523581378 :

חדש! שירותי הנגשה לאתרים מקוונים
באמצעות מוקד תמיכה הטכנולוגי של אור
חובה להנגיש כיום את התמיכה בגלישה באתרי אינטרנט ,ולא רק להנגיש את האתרים עצמם.
אם חשוב לכם להנגיש את אתר האינטרנט שלכם או את העסק שלכם עבור אנשים עם לקויות
ראייה או עיוורון ,נשמח להעמיד לרשותכם תמיכה לשירותים מקוונים .מוקד התמיכה הטכנולוגי
של מגדל אור תומך בספקי שירותים מקוונים לציבור בתחומי התקשורת ,מכירות ,מסחר ,מידע,
שירותי בריאות ועוד.
מה זה אומר בדיוק?
l

l
l

הנגשת השירות שלכם באמצעות מתן תמיכה טלפונית ללקוחות בשימוש באתרים
ובציוד
בדיקת נגישות השירות של אתר האינטרנט ,כולל אפליקציות גישה לטלפונים חכמים
ייעוץ ליישום הנגשות לאורך התהליך כולו :הגדרות ,ליווי בזמן הפיתוח ובדיקות
סופיות.

במקביל ,אנחנו תומכים במעסיקים שבחרו להעסיק עובדים עם לקויות ראייה או עיוורון :
l
l
l

l

תמיכה בשימושי מחשב וטלפונים חכמים בשעות העבודה
בדיקת נגישות של מערכות מידע או מערכות אחרות לקראת השמה
ייעוץ להנגשת סביבת העבודה הממוחשבת והתאמת עמדת העבודה ,כולל המלצות על
שימוש בכלי הנגשה ,פיתוח סקריפטים לשיפור ההנגשה וכו'
הדרכות לעובדים

לקבלת מידע נוסף על התאמות והנגשות בארגונכם:
גבי כהןgabic@migdalor.org.il , 0524551777 ,
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