להורדת קובץ נגיש לחץ כאן

מגדל אור מאחל חגים שמחים!
אנחנו שמחים להביא לידיעתכם מידע והסברים
על שירותים חדשים העומדים לרשותכם בימים
אלה.
אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה.
מאחלים לכם חגים שמחים ושנה אזרחית
מוצלחת!
שלכם,
צוות מגדל אור

מכשיר חדשני לשיקום ראייה ירודה | Maia  CenterVue
שירות חדש במכון לשיקום ראייה ירודה בסניף מגדל אור חיפה:
החודש יכנס לשימוש מכשיר חדשני ששמו  ,Maiaשהוא מכשיר בעל אפקט שיקומי מובהק המיועד
לתרגול ואימון של ראייה היקפית .המכשיר מבצע מיפוי ואבחון של רשתית העין ומאתר במדויק את
האזור עם חדות הראייה הטובה ביותר על גבי הרשתית ,ללא צורך בהרחבת אישונים או פעולה
פולשנית אחרת .לאחר המיפוי המכשיר מאמן את האדם הסובל מאזורים מרכזיים ללא ראייה ,כך שיוכל
למצוא נקודת פיקסציה )התמקדות( חדשה ובעלת תפקוד תקין ולהפוך אותה ליציבה.
האימון במכשיר מתאים לאנשים הסובלים מניוון רשתית ורטינפתיה סוכרתית ,מחלות הפוגעות
במאקולה ,שהיא האזור המרכזי בעין המאפשר ראייה חדה וברורה ואחראי על ביצוע פעילויות יומיות
פשוטות כגון קריאה ,כתיבה ,צפייה בטלוויזיה ,זיהוי תווי פנים ועוד.
מחקרים קליניים שבוצעו בעולם מצביעים על שיפור חדות הראייה של אלו שנמצאו מתאימים לשימוש בו
בשיעור של !30%40%
הנבדקים צריכים לעבור אבחון שיקבע האם מצב הראייה שלהם אכן מתאים לטיפול זה ,והמתאימים
יעברו סדרה של  12טיפולים ,בתשלום.
ניתן לקרוא עוד על המכשיר באתר מגדל אורhttp://migdalor.org.il/?CategoryID=371 :
יש ליצור קשר לבירור ההתאמה וקביעת תור לאבחון בטלפון ,0777721300 :או
בדוא"לlowvision@migdalor.org.il :

מאגר השאלה |

תכנית מקריאים חדשה |

החל מהיום ניתן יהיה להשאיל ציוד טכנולוגי
מונגש לאנשים עם מוגבלות במקומות עבודה.
מאגר ההשאלה "יד לתעסוקה שווה" הוא מיזם

אנשים רבים עם עיוורון או לקות ראייה שולטים
היטב באמצעים שונים של טכנולוגיה המסייעת,
אולם הטכנולוגיה לבדה לא תמיד מאפשרת

של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות של
משרד העבודה והרווחה ,בשיתוף עם הקרן
לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי .הוא
יופעל ע"י מגדל אור יחד עם "בקול" ,ארגון כבדי
שמיעה ומתחרשים.
הציוד ניתן בחינם למעסיק לתקופה של עד חצי
שנה והוא נועד לשרת אנשים עם מוגבלות
ראייה ,שמיעה ,מוטורית או אחרת.
המאגר כולל ציוד מסוגים שונים כמו קוראי מסך,
תוכנות הקראה והגדלה ,צגי ברייל ,מערכות
 ,FMטלפונים מוגברים ,שולחנות מתכווננים,
אביזרים תומכי שימוש בעמדות מחשב ועוד.
צוות מאגר ההשאלה ידאג לשינוע הציוד עד
למקום העבודה ,להתקנתו במקום העבודה
ולהדרכה וסיוע ראשוני בהפעלת הציוד או
התכנה.
עוד על מאגר ההשאלה:
http://www.hatamot.org
או בטלפון.039543314 :

פתרון מיטבי; כתוצאה מכך ,יתכן כי אדם עם
עיוורון או לקות ראייה בעל כישורים ויכולות
המתאימים לתפקיד אותו הוא ממלא  לא יוכל
להתנהל ביעילות הנדרשת.
תכנית המקריאים של מגדל אור ומנהלת שרות
רש"ט )ראייה ,שמיעה ,טכנולוגיה( במשרד
הרווחה ,מאפשרת לאנשים עובדים עם לקות
ראייה או עיוורון להיעזר במתנדבמקריא,
במקרים שבהם הטכנולוגיה המסייעת איננה
מספקת פתרון מלא ,וכך להגביר את יעילות
העבודה.
אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט
חשוב זה ולהפנות אלינו אנשים עם לקויות ראייה
הזקוקים לשירות או או להצטרף כמקריאים
מתנדבים.
לפרטים נוספים אנא פנו אל סמדר אביטל054 :
smadara@migdalor.org.il 4300056

מרלן פארס 
מתנדבת מצטיינת |
מתרגשים וגאים לספר על זכייתה של מרלן
פארס שלנו בפרס מגן שר הרווחה למתנדבים!
מרלן הנפלאה היא אישה עם לקות ראייה ולקות
שמיעה ,אשר עברה במגדל אור תהליך שיקום
שכלל בין היתר הכשרה על טכנולוגיה מסייעת
בכיתת המחשבים .לאחר שסיימה את תהליך
השיקום הצליחה להשתלב בעבודה כמדריכה
במכון בית דוד ,מרכז לחרשעיוור.
למרות שמצאה עבודה החליטה מרלן להתנדב במגדל אור במרכז המחשבים ,כדי לסייע לאנשים
המתמודדים עם קשיים דומים לשלה .במסגרת התנדבותה מרלן מגיעה פעם בשבוע משלומי שבצפון
לכיתת המחשבים בחיפה באופן עצמאי במהלך ארבע שנים האחרונות.
מרלן מעוררת השראה ומהווה מודל לחיקוי למקבלי השרות אשר עדיין נמצאים בתהליך השיקומי,
כשהיא משמשת להם דוגמא חיה לכך שהכל אפשרי.
גאים בך ואוהבים אותך ,מרלן!!
בתמונה :מרלן ,שניה משמאל ,בטקס קבלת הפרס ,מלווה על ידי צוות מגדל אור.

חממת הנגשה |
מרכז מגדל אור החל בהקמת חממה טכנולוגית בשיתוף עם קרן רש"י ,שתעסוק בקידום והנגשה של
פתרונות מתקדמים לאנשים עם עיוורון או לקויות ראייה ,בשל החשיבות שיש בטכנולוגיה במסייעת ככלי
מרכזי לתפקוד עצמאי בחייו של האדם עם עיוורון .אנו שואפים לתרום מהיכרותנו המעמיקה עם קהל
היעד ,צרכיו ,הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים ואלה הנדרשים לזיהוי פתרונות טכנולוגיים נוספים
וקידומם .החממה תהווה פלטפורמה אשר תרתום את הגורמים הרלוונטיים השונים – מפתחים ,בעלי
טכנולוגיות ,הוגי פתרונות ,גורמים מממנים וכד' לפעילות ממוקדת לשם העמדת פתרונות טכנולוגיים.
הפרויקט הראשון בו תעסוק החממה בשיתוף עם הטכניון ,הינו בפיתוח מערכת  GPSיעודית
עבור אנשים עם עיוורון או לקויות ראייה ,אשר תתווה מסלולים אופטימליים בהתחשב בתנאי דרך
כדוגמת מכשולים ,מדרגות ,חציות כביש וכו'.
אנחנו מזמינים את הציבור להפנות אלינו רעיונות לפתרונות לצרכים שעדיין אין להם מענה לכתובת:
info@migdalor.org.il

פספסתם את אחד הוובינרים שלנו?
לא נורא!
הכנסו לארכיון או מצאו את הוובינר הקרוב
באתר שלנו:
?http://migdalor.org.il/
CategoryID=370

תרמו לנו!

הסר | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

