
 

 ולא אחרת כך

  דף הסבר שהוצא לאור על ידי השירות לעיוור                                  

 עודכן על ידי נורית נוי                                                    

  

 לקוי ראייה?או /כיצד ננהג באדם עיוור ו

 

ם רואה. במצבים מסוימים, אפילו אנשים עיוורים ולקויי ראייה זקוקים לעיתים לסיוע של אד

 האנשים המיומנים ביותר בשימוש במקל לבן או כלב נחייה, זקוקים לכך.

ו ולהיות מוכן לתקשורת ולהיעזר ב הז ףגם אם אינך מכיר אדם עיוור מקרוב, כדאי לעיין בד

 המסתייע במקל לבן.לקוי ראייה אדם כשתפגוש 

 דברים שחשוב לדעת

אינם בהכרח עיוורים מוחלטים. אנשים בעלי ראייה  ןבמקל לבאנשים המשתמשים  .1

חלקית נזקקים לעתים לסיוע ועזרה, כמו למשל בניידות במקום לא מוכר, או בניידות 

 לילה.

אנשים עם ראיה מופחתת מתחת חשוב לדעת: השימוש במושג עיוור כולל בתוכו גם 

 .החוקלחדות ו/או שדה ראייה מסוימים המקנים להם תעודת עיוור על פי 

את האדם העיוור אם הוא זקוק לעזרה בהנחה שחלק יש לשאול לפני שכופים עזרתנו,  .2

מהאנשים יזדקקו לה וחלקם לא. כך אתה מכבדו כאדם בעל ישות עצמאית ובעל רצון 

 משלו.

 חשוב: אל תדחק באדם העיוור לקבל סיוע; השאר זאת לשיקול דעתו. אף אדם אינו  

 שלוחצים עליו. והב א

כלב ללא אישור תיגע בעם רתמה הוא חיית עבודה ואין להפריע לו. אנא אל  ייהכלב נח .3

  קיד ומותר לגלות כלפיו גילויי חיבה וידידות.ברצועה אינו בתפבעליו. כלב 

חשוב שתציג את עצמך כשאתה פוגש אדם עיוור  הצג את עצמך - תקשורת בין אישית .4

ואה ולא יודע מי עומד לפניו. מחווה , גם אם יש ביניכם הכרות מוקדמת, הוא לא רובפני

 זו תעניק לו תחושה של כבוד ושותפות.

בקול לאדם להודיע  כשאתה עוזב לדרכך, יש - אל תשאיר אדם עיוור לדבר אל עצמו .5

כל תנועה שנעשית דווח לאדם העיוור לידו אתה עומד באפן כללי  העיוור שאתה הולך.

ב, מי הגיע וכו' אחרת עלול האיש למצוא בחלל שבו הוא נמצא, כגון: מי בחדר, מי עוז

  עצמו לא פעם מדבר בחדר ריק.



מדויקות על מנת לסייע לאדם העיוור למצוא מילוליות הענק הנחיות  - שימוש בסימנים .6

הוא  –את דרכו. שימוש במושג "שם" או הצבעה ביד לציון הכיוון אינו יעיל לאדם העיוור 

  לא רואה.

אנשים עיוורים  . "לראות" "לקרוא" "להסתכל" כגון: מלהשתמש במילים - אל תימנע .7

המנע משימוש במונחים מעורפלים ואל תלך  משתמשים באופן שוטף במונחים אלו.

  סחור סחור. השתמש במילים יום יומיות שהיית משתמש בהן לו היה אדם רואה לפניך.

אותם כל אדם אוהב לשמר רגעים מיוחדים בחייו כדי להיזכר בהם ולהר - צילום .8

לאחרים. אך כמובן שיש לבקש את רשותו לכך. אל תחשוש לצלם אדם עיוור או לקוי 

 ראייה.

הוא אדם שומע. דבר אליו בקול רגיל. פנה ישירות לאדם  - אינו אדם חרשאדם עיוור  .9

העיוור. אל תדבר אל המלווה או אל קרוב המשפחה, אל תתעלם מהאדם העיוור, הוא 

 ק לא רואה אבל שומע ובעל כושר דיבור.הוא ר יכול לדבר בעד עצמו.

 

 הנחיות למלווה –התמצאות בתוך מבנה 

 . בחפץ כל שהוא, כסא למשלבקיר, אל תשאיר אדם עיוור ללא אחיזה  - פחד ובלבול .1

זה של חפץ קבוע כלשהוא בתוך מצב זה יוצר פחד ובלבול. הנחה את האדם העיוור לאחי

 מר לו שאתה עושה זאת. החדר והובל את ידו אל החפץ תוך שאתה או

הנחה את האיש למסעד הכסא בעזרת כף ידו. את היתר יוכל לבצע באופן   -  מקום ישיבה .2

 עצמאי. לעולם אל תדחוף אדם עיוור לתוך כסא.

חשוב להקפיד על סדר ודייקנות במיקום חפצים. באם הוזז דבר מה חשוב  - סדר וקביעות .3

 הינם חיוניים לשימור עצמאותו. ליידע על כך את האדם העיוור. הרגלים אלו

יש לנקוט באמצעי זהירות בכל הקשור לאביזרים חשמליים, שטיחי  - אמצעי זהירות .4

המנע מלהשאיר חוטי חשמל במעברים, חשוב ששטיחי הרצפה יהיו  רצפה ודלתות.

דלתות שתהיינה סגורות או פתוחות צמודים לרצפה ללא קיפולים, יש להקפיד על כל ה

 לחלוטין ולא תהוונה מטרד.

חשוב לבצע התאמה אישית לכל אדם כבד ראייה באשר לעומת האור היעילה  - תאורה .5

 בדיקה כזו מתבצעת ע"י אופטומטריסט במכונים לראייה ירודה. בשבילו.

 



 ניידות מחוץ למבנה

טובוס הוא ממתין וכאשר זה מומלץ לשאול אדם עיוור לאיזה או - שימוש באוטובוס .1

שאתה עוזב את התחנה לפניו, הודע לו וכך תמנע ממנו במידה  מגיע, ליידע אותו על כך.

 אי נעימות.

הנחה את האדם העיוור באמצעות כף ידו לדלת המונית והנחה אותו  - שימוש במוניות .2

יעיל יותר באופן מילולי לגבי גודל הרכב וגובהו. מידע זה יאפשר לאיש להתנהל באופן 

 אל הרכב ובתוכו.

חשוב ליידע את האדם העיוור באם המדרגות עולות או יורדות  - מעליות ומדרגות נעות .3

וכן לאפשר לו לזהות עצמאית את המדרגה הראשונה. אנשים עיוורים מנסים להימנע 

משימוש במדרגות נעות, לכן חשוב ליידע אותם על קיומו של מסלול זה ובמידה שניתן, 

רצוי להיכנס למעלית בעזרת אם המעלית אינה נגישה, להם א חופש הבחירה. לאפשר 

 המלווה וליידעו את כיוון התנועה.

בהגיעך למדרגות, עדכן את האדם העיוור לגבי עצם קיומן וכן לגבי כיוון  - מדרגות .4

ההליכה, "מדרגות עולות" או "מדרגות יורדות". עדיף שתניח את כף ידו של האיש על 

 כך שיוכל להשתמש במדרגות באופן עצמאי.זה/מאחז היד בית האחי

 הצע את עזרתך ובמידה שהאיש מסכים לקבלה הצע את זרועך ולך עמו - חציית כביש .5

 אל תדחוף את האדם העיוור לפניך. כשאתה מוביל חצי צעד לפניו.

 

 הנחיות למלווה

 ו על כך.אפשר לאדם העיוור מרחב הליכה, כאשר אתם מתקרבים למכשול ויידע אות .1

בדוק את החלל העליון בגובה ראש האדם בעת הליכה, לעיתים מעקה או ענפי עצים  .2

 מהווים מכשול ומקור לפגיעה.

 ספק לאדם העיוור פרטים על מקורם של רעשים סביבתיים. .3

 התאם את קצב הליכתך לזה של האדם העיוור. .4

 פני השטח.ים בתן לאיש הסבר על שינוי .5

וור וכלב נחייה המנע מלאחוז ברתמת הכלב. אפשר לאיש במקרה של ניידות עם אדם עי .6

 העיוור לאחוז בידו החופשית את מרפק ידך.

 לפני סיבוב יש ליידע את האדם העיוור על כך. .7

בעת מסירת כסף יש לציין בפניו מילולית את ערך השטר. בעת מתן עודף רצוי להניח את  .8

 הכסף בכף ידו ולציין בפניו את גובה הסכום.

במידה שהוא ביקש זאת ממך. בעת ההמתנה אל בית השימוש האדם העיוור להנחה את  .9

 תעמוד קרוב מדי ותשמור על כבודו ועל פרטיותו.



 עקרונות אכילה

אדם העיוור את מיקומם של תאר לכאשר יושבים ליד השולחן  -מיקום הפריטים  .1

השעון השתמש בצורת  הפריטים השונים, הכוס מימין, כד המים מאחורי הצלחת וכו'.

מה שבצד ימין  12האנלוגי כלומר מה שבראש השולחן או בראש הצלחת יהיה השעה 

כאשר אתה מגיש . 9ושמאל לצלחת שעה  6מתחת לצלחת שעה  3לצלחת  יהיה שעה 

או הנחה ידו ברשותו אל  לו כוס משקה אל תשכח לציין בפניו היכן הוא יכול להניחה.

 הכוס.

 בהירים וכהים יסייעו להבליט חפצים וצורות. בגווניםשימוש  -גוונים מנוגדים .2

 

 ידע כללי

השימוש בעזרים מאפשר תפקוד יותר עצמאי ולכן חשוב  - שימוש בעזרים אופטיים .1

 להביא לידיעת האדם העיוור את דבר קיומם של עזרים אלו.

חשוב להקפיד בסביבתו של האדם העיוור על הרגלי סדר ודיוק. תכונות  - הרגלי סדר .2

 מיד שומרים עליהן הינן בעלות חשיבות לאדם עיוור.אלו שלא ת

 

 סוף דבר

 אין בעולמנו "עולם עיוורים", הם חיים עימנו ובאותו עולם של אנשים פקחים.

"הדברים הגדולים באמת נעלמים מן העין: רק בעזרת הלב אפשר לראותם" )"הנסיך הקטן" דה 

 סנט אקזופרי(

 

 


