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תפקודי והנגשה               שקוםמנהלת תחום -מירי מאיר שטטמן



רקע היסטורי

בית חינוך  השירותים לעיוורים צמחו לפני קום המדינה 

(1930)-"ששת"עמותת , (1902)עיוורים 

הביאה גל עולים 50-העלייה המסיבית בשנות ה

(.1956)מגדל אור , (1950)כפר עיוורים בגדרה עיוורים שדרש התייחסות 

המועצה הארצית למען "הוקמה 1957בשנת 

.במטרה לסייע למשרד הסעד" העיוור

.הוקם השירות לעיוור במשרד הסעד1958בשנת 



מבנה המנהלים המקצועיים  
משרד

מנהל מוגבלויות

מנהל שירותים אישיים וחברתיים

ותקוןמנהל סיוע לבתי משפט 

אגף בכיר אזרחים ותיקים



מבנה  –מינהל מוגבלויות 
ארגוני

ראש המנהל

אגף דיור אגף קהילה
,  אגף הערכה

הכרת  
ותוכניות

, שירות ראיה
שמיעה 

וטכנולוגיה

שירות הכרה 
והערכה



הגדרה-מוגבלות בראיה 

מוגבלות בראיה נקבעת על סמך הקריטריונים  

:הבאים

מחלה 

שדה ראיה/ חדות ראיה 



ראייה

עיוורון מוחלט

או

(לאחר תיקון, בעין הטובה ביותר)3/60חדות ראייה 

או

(לאחר תיקון, בעין הטובה ביותר)o20שדה ראייה 



זכאים לתעודת עיוור בישראל22,189

2184

7128

3840

9037

דרום צפון ם-י א"ת



:זכאים לתעודת עיוור חלוקה לגילאים

1009

9391
11789

1עמודה

0-18 19-67 68+



( :היום)תהליך קבלת תעודת עיוור 

מילוי ושליחת  
טופס בקשה

ח ושולחים לכתובת בראש  "כולל דמי ליווי אצל רופא קופ)ממלאים טופס בקשה לתעודת עיוור •
.  הטופס

הזמנה 
לבדיקה

.  מגיעים לבדיקה או מבקשים בדיקת ניירת, מוזמנים לבדיקה אצל רופא אמון•

המלצה על  
זכאות

מעלות בעין הטובה עם  20מעלות בעין הטובה עם תיקון או עד 3/60עד : זכאות לתעודת עיוור •
.תיקון

מעלות בעין הטובה עם תיקון10בעין הטובה עם תיקון או עד 1/60עד : זכאות לדמי ליווי•

החלטה על  
זכאות  

התעודה נשלחת  , באם קיימת זכאות לתעודה. מקבל החלטה בדבר זכאותט"רשמטה שירות •
.  רכז תעודות העיוור שולח מכתב ללקוח, באם לא קיימת זכאות. בצירוף מכתב , לבית הלקוח



מוגבלות בראיה הגורמים
A.M.D.

Glaucoma

Diabetic Mac & Retinop.

Retinitis Pigmentosa

Optic Atrophy

Myopic Maculopathy

Cataract

C.V.I

Retina  & Other

Other Neuropathy

Uveal Tract

Central Opacity

C.V.O/C.A.O

Retinal Detachment

Nystagmus

Albinism

Vitreous Hemorrhage

Microphthalmos

Amblyopia

Phthisis

Retinopathy of Prematurity

Keratoconus

Cornea Diseases

Anophthalmos

Other Diagnosis



:מספרים–תעודות עיוור ודמי ליווי 

לקוחות2,400

בקשות לתעודת עיוור2,103

לדמי הרוב בקשות)החמרות297

(ליווי

1480
122

521

נתוני זכאים

תעודה קבועה

תעודה זמנית

לא זכאים לתעודה
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0-5 6-18 19-40 41-65 66-80 81+

: 3תרשים 

2018, מקבלי תעודות עיוור לפי גיל ורמת לקות

עיוורון מוחלט

1/60חדות ראייה עד 

º10שדה ראיה עד 

3/60חדות ראייה  

º20שדה ראייה עד 



1998חוק שוויון זכויות 

של אנשים עם  כי זכויותיהם של החוק  קבע עקרון היסוד •

,  מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה

על ההכרה בערך האדם  , בעקרון השוויוןמושתתות על ההכרה 

.שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות

באדם העיוור לתת מענה הולם לצרכיו  המטפל מכאן עולה כי על •

,  מירביתהמיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות 

.יכולתותוך מיצוי , בפרטיות ובכבוד



שירותים ישירים לעיוורים

תחנות מידע והכוונה לאנשים עם מוגבלות בראייה

לשיקום הראייה הירודהמכונים 

(הדרכה, השאלה, החזר מס, סבסוד)עזר לעיוור ציוד 

מוקד תמיכה טלפוני לעיוורים  

תכניות שיקום אינטנסיבי

תיאטרון וסרטים  הנגשת, הקראות לעיוורים)הנגשהמיזמי 
(לעיוורים ועוד

כלבי נחייה

במסגרת שינוי עמדותשירותים 

(כפל נכות חושית)שירותי סיוע לחירשים עיוורים 

דמי אחזקת כלב נחייה, דמי ליווי



תפקיד תחנות המידע

אוכלוסיהאיתור 

הגברת מודעות 
הלקוחות  

הנחות  , לזכויות
והטבות

תמיכה  
ראשונית

תיווך  

תחנות נייחות  
מהוות מודל 

הצלחה

הערכת צרכים 
והפניה  
לשירותים

גשר בין שירותי  
הבריאות  
לשירותי  
השיקום



סוגי תחנות המידע

עברית  •

ערבית•

רוסית•

קווי מידע

מקומות בהם  •
יש פוטנציאל  

לאוכלוסיה

ניידות

במרכזים  •
רפואיים

נייחות 

מבצעת  •
מעקבים אחר  
פניה וצריכת  

שירותים

מעקבים



סבסוד עזרים שתורמים לתפקוד מיטבי  בכל  
('חברתי וכ, אישי )תחומי החיים 

:הסבסוד הנו עבור

ע.נושאי ת

גופים נותני שירותים לאוכלוסייה

ס"בתעאת רשימת העזרים המסובסדים ניתן למצוא 
והתנאים לקבלם

מטרת הסבסוד



טכנולוגיה מסייעת לשיפור  
תפקודי ראיה



טכנולוגיה מסייעת לחיי 
היומיום



שירות ליבה

ניתן לקבל תמיכה מקצועית -הדרכה שיקומית

לצוות האבחון ממורה שיקומי

הדרכה שיקומית.mp4


תחומי הדרכה שיקומית

התמצאות  
וניידות

טיפול  
עצמי

הדרכות 
צוותים

תחזוקת  
בית

מיומנויות  
מטבח

פנאי
שעת  
חירום

תקשורת  
וטכנולוגיה

הדרכת  
הורים



כלב נחייה

לאדם עם עיוורון ניידות מחוץ אמצעי המאפשר 

. לבית

16ע מעל גיל .אדם נושאי ת: זכאות

בית עובד-בית ספר לאימון כלב נחייה: ספק

א"ת-עמותת צמד : ספק שירות ליווי ותמיכה



:  עיוורים-שירותים לחרשים

תמיכה חזותית
אנשים עם עיוורון וחרשות480בשירות מוכרים 

אדם הדובר את שפתו של החרש  –תומך חזותי 

המלווה אותו , (שפה מדוברת או שפת סימנים)

שמחות משפחתיות , קניות)לצרכים שונים בקהילה 

.ומתווך לו את הסביבה בשפתו( 'וכו



תיאור  
ספורטסביבה

קניות סידורים

חוג 
שנים

אירוע 
משפחתי  

טיול
אירוע 
הנצחה

בדיקות  

ניחום  
אבלים  

: תחומי תמיכה חזותית

:תחומים בהם ניתן השירות



המחקר מלמד על שימוש מועט של אנשים עם מוגבלות  

.בפעילויות פנאי ותרבות

:מטרות 

עידוד האוכלוסייה לצאת לפעילויות פנאי על ידי מתן אמצעי •

ההנגשה הנחוצים

חשיפת האוכלוסייה לאמצעי ההנגשה השונים•

שינויי עמדות ושוויון הזדמנויות•

פיתוח אמצעי הנגשה מותאמים•

לצורך לימוד והטמעהפיילוטיםפיתוח •



(מולייר" )התיאטרון אינו עשוי אלא כדי להיראות"

:מטרות

.שמירה על איכות חיים של אנשים החווים ירידה בראייה•

נורמליזציה של השימוש בעזרי ראייה•

מתן שוויון הזדמנויות•

מיזם השאלת  

אביזרי עזר לצפייה  

באולמות תיאטרון  
קולי  תיאור 



השאלת עזרי ראייה בתיאטראות

עשרה אולמות תיאטרון בארץ בהם דוכנים עם עזרי ראייה להשאלה  

אירוע/במהלך ההצגה

בכל דוכן ארבעה סוגי עזרים

במשרד העבודה ( ט"רש)שירות ראיה שמיעה וטכנולוגיה : שותפים

הקרן לפיתוח שירותים לנכים  , הרווחה והשירותים החברתיים 

המרכז לעיוור, מהמוסד לביטוח לאומי



תיאטרון פשוטה  משקפת 

.  משקפת סטנדרטית דו עינית המאפשרת הגדלות שונות•

ויש להשתמש בגלגלת כדי  X2עוצמת ההגדלה היא 

להתאים לחדות הראייה עם משקפיים אישיים או בלעדיהם 

.בהתאם לנוחותו של המתבונן



 

עיני  חד טלסקופ 

נותן הטלסקופ •

תחושה שהוא מקרב  

ובכך את האובייקט 

מתקבלת אשליה של  

.  הגדלה

רחבה  שההגדלה ככל •

יותר שדה הראיה צר 

.יותר

.



הגדלה לטווח קרוב משקפי 

משקפיים המורכבים משתי שכבות עם גלגלת המאפשרת  •

.התאמה אישית

'  מ2-3-המשקפיים יעילים להגדלה למרחק של כ•

.  ומתאימים ליושבים בשורות הקרובות לבמה

.3Xעוצמת ההגדלה היא עד •



סקופ-סייט

מאפשר ראייה בחדות גבוהה למרחק וכמו כן •

ניתן להתאים את העינית . מרחיב את שדה הראייה

עוצמת ההגדלה  . לצרכיו האישיים של המשתמש

xשנבחרה לפרויקט המשקפות בתיאטרון היא 

1.72.2 x -



באר שבע
הבימה
היכל התרבות
הקמרי
חיפה
ירושלים
נס ציונה
נצרת עילית
נתניה
 גתקריית



תודה על ההקשבה


