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פרק 6 חלק ג: אנשים עם עיוורון

 חלק ג: אנשים עם עיוורון
או עם לקות ראייה

אילנה גלייטמן,1 הילה רימון-גרינשפן,2 ליטל ברלב,3 מירי בן שמחון4 
והראל גורן5

עיקרי המגמות בעשור האחרון
בשנת 2018 מנתה האוכלוסייה עם עיוורון או עם לקות ראייה )נושאי . 1

מכלל  נפש  לאלף   2.6 שהם  נפש,   22,460 בישראל  עיוור(  תעודת 
נושאי  במספר  קל  גידול  חל  העשור  במהלך  בישראל.  האוכלוסייה 
תעודת עיוור, אך חלה ירידה בשיעור האנשים נושאי תעודת עיוור 

מ-3.0 לאלף בשנת 2009 ל-2.6 לאלף בשנת 2018.

במהלך שנת 2009, נרשמו 1,512 מקבלי תעודת עיוור חדשים, ואילו . 2
עיוור  תעודת  מקבלי  של  במספרם  קלה  ירידה  הייתה   2018 בשנת 

חדשים שעמד על 1,450 אנשים.

רוב האנשים עם עיוורון הם בגילאי 66 ומעלה. גם בשנת 2009 וגם . 3
עיוור  תעודת  נושאי  של  מהאוכלוסייה  ממחצית  יותר   ,2018 בשנת 
)59%-56%( היו בני 66 ומעלה, הרבה מעבר לחלקם היחסי של בני 
 .11.6% על  עמד   2018 בשנת  אשר  הכללית  באוכלוסייה  ומעלה   66
נושאי  ילדים  ושל  ומעלה   66 בני  עיוור  תעודת  נושאי  של  מספרם 
יציב במהלך העשור הנסקר. עיקר העלייה חלה  נותר  תעודת עיוור 

בטווח הגילים 65-19.

בקרב ילדים ובקרב מבוגרים בגיל העבודה, מספרם של הגברים נושאי . 4
תעודת עיוור גבוה במעט ממספר הנשים. בקרב בני 66 ומעלה, מגמה 
זו מתהפכת, ובקבוצת גיל זו יש יותר נשים נושאות תעודת עיוור, אם 
כי בפער קטן מהגברים. תופעה זו תואמת את ההתפלגות המגדרית 
בכלל האוכלוסייה בישראל שבה יש רוב לגברים בגילים הצעירים, 
ואילו בזקנה, יש רוב לנשים. אולם, בכל קבוצות הגיל היו בעשור 

ד"ר אילנה גלייטמן היא מנהלת השירות לעיוור )לשעבר(, וכיום מנהלת שירות רש"ט, משרד   .1
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הילה רימון-גרינשפן היא חוקרת עמיתה בצוות מוגבלויות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.  .2
ליטל ברלב היא חוקרת מומחית בכירה וראש צוות מוגבלויות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.  .3

מירי בן שמחון היא סטטיסטיקאית המשרד, האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד.  .4
ד"ר הראל גורן הוא מרכז מידע וידע, האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד.  .5
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האחרון קצת יותר גברים נושאי תעודות עיוור מאשר שיעור הגברים 
בקבוצות הגיל המתאימות באוכלוסייה הכללית בישראל. ההתפלגות 
המגדרית של נושאי תעודות העיוור בכל אחת מקבוצות הגיל )18-0, 

65-19, +66( נשארה יציבה במהלך העשור.

בין . 5 עיוור  תעודת  נושאי  קלה בשיעור  ירידה  נרשמה  בכל המחוזות 
הנושאים  האנשים  כלל  בקרב  שקרה  כפי   ,2018 לשנת   2009 שנת 
ניכרים שינויים משמעותיים בשיעורי  תעודת עיוור בכל הארץ. לא 
השנים  בין  השונים  במחוזות  עיוור  תעודת  נושאים  אשר  האנשים 

2009 ו-2018.

בתקציב . 6 הגידול  עקבי.  באופן  הנסקר  בעשור  גדל  השירות  תקציב 
היה בולט יותר בשנים 2016-2013. בסך הכול, גדל תקציב השירות 
בעשור הנסקר ב-41%. עיקר התקציב של השירות - כ- 60% ממנו, 
הופנה בעשור האחרון עבור הטבות חומריות, כגון דמי ליווי, החזרי 

מיסים וסבסוד של עזרי שיקום.

ניתן לראות במהלך העשור מגמת עלייה במספר הילדים עם עיוורון . 	
או עם לקות ראייה במעונות היום השיקומיים. מספר הילדים בבתי 
 ,2013 עד   2009 כללי במהלך העשור. בשנים  באופן  עלה  התלמיד 
חלה העלייה המשמעותית ביותר במספרם, ובסך הכול מספר הילדים 
שקיבלו שירותים בבתי התלמיד גדל בעשור הנסקר ב-127%. העלייה 
נובעת מכך שבמהלך העשור השירות הורחב באופן משמעותי - ביותר 
מפי 2. בשנת 2009 היו 11 מסגרות של בתי תלמיד, ואילו בשנת 2018 

היו 24 מסגרות של בתי תלמיד.

גֵדל . 8 השיקומית  ההדרכה  שירות  מקבלי  של  מספרם   ,2012 משנת 
משמעותית )שיעור גידול של 132% מאז שנת 2012(. במחצית השנייה 
של שנת 2011 חלה עלייה בכמות השירותים, ובהתאמה עלה מספרם 
של צרכני השירותים, זאת לאחר כניסתה של עמותה מפעילה חדשה 

והסדרת השירות.

בשנת 2009 כ-3,000 צרכנים השתמשו בשירותים של מכוני שיקום . 9
של  גידול  לכ-4,700,  מספרם  עלה   2018 בשנת  ראייה.  לתפקודי 

כ-56%.

היה . 10 המוגנת  התעסוקה  שירותי  מקבלי  של  מספרם   ,2014 שנת  עד 
במגמת ירידה מתונה, אך בשנה זו עלה מספרם בכ-230 )גידול שנתי 
של 49%(, ומאז חלו בו שינויים קטנים בלבד. בהשוואת השנים 2009 
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ו-2018, ניכרת עלייה במספרם של מקבלי שירות זה בכ-0	1. עיקר 
הגידול הוא בגילאים המבוגרים )גיל פרישה( ולא בגילאי העבודה.

רק מספר קטן של אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה מתגוררים . 11
במספר  כ-30%  של  ירידה  חלה  העשור  במהלך  חוץ-ביתי.  בדיור 
לרוב  החוץ-ביתי.  בדיור  ראייה  לקות  עם  או  עיוורון  עם  הדיירים 
האנשים עם עיוורון המתגוררים בדיור חוץ-ביתי יש מוגבלות נוספת 

מעבר ללקות הראייה, כגון מוגבלות שכלית או מוגבלות בשמיעה.

מבוא
בעשור האחרון חלו שינויים משמעותיים בעולם ובישראל בתחומים שונים 
וביניהם:  בראייה,  מוגבלות  עם  לאנשים  השירותים  מגוון  על  המשפיעים 
טכנולוגיה וטיפול רפואי מתקדם, תפיסות חברתיות על מקומם של אנשים 
והזדקנות  אוכלוסין  גידול  כגון  דמוגרפיים  ושינויים  בחברה  מוגבלות  עם 

האוכלוסייה.

סוף  לקראת  המקומית.  ברמה  גם  שינויים  חלו  עולמיות,  מגמות  על  נוסף 
העשור הנסקר כאן, הוקם במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
מינהל מוגבלויות אשר מאגד את כלל השירותים החברתיים הניתנים לאנשים 
השירותים  מתן  של  התהליכים  על  השפיע  זה  ארגוני  שינוי  מוגבלות.  עם 
ראייה.  לקות  עם  או  עיוורון  עם  אנשים  זה  ובכלל  מוגבלות,  עם  לאנשים 
עם  לאנשים  השירותים  לתחום  האחראי  הארגוני  הגורם  העשור,  במרבית 
עיוורון או עם לקות ראייה, היה השירות לעיוור, אשר פעל כיחידת מטה 
שמתמחה בשירותי טיפול ושיקום ייחודיים לאוכלוסייה עם עיוורון במסגרת 
אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. משנת 2017, עם הקמת 
נסגר  בהקמתו,  הכרוכים  הארגוניים  השינויים  ויישום  מוגבלויות  מינהל 
השירות לעיוור, והוקם שירות חדש בשם שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה 
ותוכניות  הכרה  הערכה,  באגף  ממוקם  רש"ט  שירות  רש"ט(.  )להלן: 
שבמינהל מוגבלויות, ומספק לאנשים הנושאים תעודת עיוור שירותי מטה 
הדרכה  מידע,  תחנות  עיוור,  לתעודת  בזכאות  הכרה  זה:  ובכלל  ישירים, 
שיקום,  עזרי  סבסוד  נחייה,  כלבי  שיקומית(,  )הדרכה  ועצמאות  לניידות 
מכונים לשיקום הראייה הירודה ועוד. מלבד שירות רש"ט, יחידות אחרות 
במינהל מוגבלויות מספקות כיום לאנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה את 
השירותים הניתנים באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים, ובהם שירותי 

דיור ושירותים בקהילה.
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הגדרה של אדם עם עיוורון

ההגדרה של אדם עם עיוורון במדינת ישראל המקנה לאדם זכאות לתעודת 
העולמי6  הבריאות  ארגון  של  העיוורון  להגדרת  חופפת  ראייה  עיוור/לקוי 

וכוללת את אחד מקריטריונים אלו:
z	היעדר ראייה מוחלט
z	 חדות ראייה ְמַרִּבית של 3/60 בעין הטובה ביותר )לאחר תיקון הראייה

בעזרת משקפיים, ניתוח או השתלה וכדומה(. קרי, אדם הרואה ממרחק 
שלושה מטרים דבר שאדם אחר רואה ממרחק שישים מטרים.

z	 שדה ראייה מצומצם - שדה הראייה המַרבי אינו עולה על 20° בעין
הטובה ביותר )לאחר תיקון הראייה בעזרת משקפיים, ניתוח או השתלה 

וכדומה(, לעומת שדה ראייה מלא.

תעודת עיוור

לפי תקנות חוק הסעד, אדם העונה לקריטריונים של עיוורון הנזכרים לעיל 
תעודת  עיוור(.  תעודת  )להלן:  ראייה"  עיוור/לקוי  "תעודת  לקבל  זכאי 
כגון:  ואחרות,  ובהטבות חומריות  עיוור מזכה את האדם בשירותי שיקום 
נסיעה חינם בתחבורה ציבורית, הנחות בשיחות טלפון, הנחות בארנונה, 
פטור ממיסים, הנחות בשליחת דואר עיוורים )פריטי דואר עם הנגשה לרוב 
באמצעות כתב ברייל( ועוד. קביעת הזכאות נסמכת על בדיקה בידי רופאי 
אמון מטעם המשרד. מרבית התעודות מונפקות לצמיתות, אולם בכעשרה 
אחוזים מהמקרים מונפקת תעודה זמנית, לדוגמה, כאשר הבעיה המאובחנת 

ניתנת לפתרון רפואי )לדוגמה, קטרקט(.

לתעודות  נוסף   2016 בשנת   ,2015 משנת  המדינה  מבקר  דוח  בעקבות 
זה  שינוי  בזכאות.  ההכרה  תאריך  של  ציון  שמונפקות  החדשות  העיוור 
נועד להקל על האדם הנושא תעודת עיוור במיצוי זכויותיו. אם בעבר אדם 
הנושא תעודת עיוור נאלץ לפנות לשירות לעיוור כדי לקבל מהשירות מסמך 
שונות  לבקשות  בצמוד  הגשתו  לצורך  זכאותו  תחילת  תאריך  את  המאשר 
כגון הנחה בארנונה, הוספת תאריך הזכאות לתעודה עצמה מקלה תהליכים 
בירוקרטיים אלו ומאפשרת לאדם נושא תעודת העיוור לממש את זכויותיו 
ביתר קלות. בהמשך למגמה זו, בימים אלו מתעתד משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים להחליף בהדרגה את כל תעודות העיוור אשר הונפקו 

יש לציין שמדינות רבות אימצו את ההגדרות של ארגון הבריאות העולמי לעיוורון וללקות ראייה,   .6
הגדרתו  את  ולא  העולמי  הבריאות  ארגון  של  לעיוורון  ההגדרה  את  רק  אימצו  בישראל  ואילו 

ללקות ראייה.
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לפני שנת 2016 לתעודות מעודכנות הנושאות את תאריך ההכרה בזכאות.

לאורך העשור האחרון לא חלו שינויים בקריטריונים לקבלת תעודת עיוור. 
עם זאת, על רקע חוסר אחידות בין רופאי עיניים בדרך הבדיקה של חדות 
ראייה ובפענוח של שדות ראייה לצורך קביעת זכאות לתעודת עיוור, הוקמה 
בשנת 2017 על ידי מינהל מוגבלויות ועדה מקצועית בלתי תלויה לקביעת 

סטנדרטים אחידים. המלצות הוועדה מיושמות כיום באופן ארצי.

אדם שמאובחן עם לקות ראייה אך אינו זכאי לתעודת עיוור, מקבל מהמשרד 
שירותים חלקיים, כגון: הדרכה שיקומית, שירותי המכוונים לשיקום ראייה 
ירודה, תחנות המספקות מידע למתעוורים חדשים ובתי תלמיד )פירוט על 

שירותים אלו מופיע בהמשך הפרק(.

דמי ליווי

דמי ליווי היא גמלה כספית שמטרתה לסייע בניידות של אדם עיוור והיא 
בתקנת  שנקבעו  כפי  מסוימים  בקריטריונים  העומדים  לאנשים  משולמת 

התע"ס לטיפול באדם העיוור מס' 6.1: דמי ליווי.

ראייה  לקות  עם  או  עיוורון  עם  לאנשים  ניתנת  ליווי  לדמי  הזכאות  כיום, 
יותר.  67-18. בעבר, הגיל העליון של הזכאות של נשים היה נמוך  בגילי 
בעקבות תלונה אשר הגיעה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
על הפער בין גברים לנשים בהקשר של הגיל הקובע לקבלת דמי ליווי, שינה 
המשרד את התקנות, והחל ממרץ 2018, הגיל הקובע לקבלת דמי ליווי הוא 
זהה אצל גברים ואצל נשים; הרף העליון לקבלת דמי ליווי עומד היום על 

גיל פרישה, כלומר 67.

הסכם הכרה הדדית עם המוסד לביטוח לאומי

)בעבר:  מוגבלויות  מינהל  בין  הדדית  להכרה  הסכם  קיים   2015 משנת 
ובין  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד  לעיוור(  השירות 
ועל סמך מידע ממוחשב שמועבר  ללא בדיקות נוספות  הביטוח הלאומי 
והוא  עיוור  לתעודת  כזכאי  המוכר  אדם  זה,  הסכם  פי  על  המשרדים.  בין 
הלאומי  בביטוח  גם  הכרה  לקבל  להסכמתו,  בכפוף  יכול,  העבודה,  בגיל 
בזכאות לנכות של מעל 90%, כאמור, ללא בדיקות נוספות. במקביל לכך, 
אדם שהוכר בביטוח הלאומי כנכה בגין מוגבלות בראייה בגובה של מעל 
90%, זכאי לקבל מהמשרד תעודת עיוור על כל ההטבות והזכויות הנלוות 
אליה. הסכם הכרה הדדית זה מהווה חלק ממגמה ממשלתית לצמצום הנטל 



6

סקירת העשור

הזכאים  לאוכלוסיית  זכויות  מיצוי  של  בתהליכים  ולהקלה  הבירוקרטי 
לשירותים ולקצבאות.

זכויות וזכאויות

בדבר   2007 משנת  המאוחדות  האומות  אמנה  על  חתומה  ישראל  מדינת 
האמנה   .2012 בשנת  אותה  ואישררה  מוגבלות  עם  אנשים  של  זכויותיהם 
מכירה בזכותם של אנשים עם מוגבלות לחופש, לכבוד ולשוויון ככל אדם 
אחר. האמנה מתייחסת לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בתחומי חיים 
אלו.  בתחומים  לפעולה  בין-לאומיים,  משותפים,  עקרונות  וקובעת  רבים 
פתוחה  חברה  שפירושו   )inclusion( ההכלה  עקרון  עומד  האמנה  במרכז 

ונגישה לכול, המאפשרת לאנשים עם מוגבלות להיות חלק ממנה.

האמנה מדגישה את זכותם של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות עצמאיות 
בעניין חייהם האישיים. כמו כן, האמנה מחייבת את המדינה להתייעץ עם 
אנשים עם מוגבלות ועם ארגוניהם באשר לכל מדיניות ציבורית הקשורה 

אליהם, בהתאם לעיקרון "שום דבר עלינו בלעדינו".7

פועל  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד  מוגבלויות  מינהל 
ליישום האמנה.

זכויותיהם וזכאותם לשירותים של אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה 
מעוגנות בכמה חוקים:

z חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 – חוק זה
נועד לעגן את זכויותיהם השוות של אנשים עם מוגבלויות, ובהם אנשים 
עם עיוורון או עם לקות ראייה, ולהגן עליהם מפני אפליה, וכן להבטיח 
את זכאותם לנגישות ולהתאמות במרחב הציבורי, בתחבורה ציבורית, 

במקומות עבודה ועוד.
z חוק שירותי הסעד, התשי"ח–1958 – חוק הסעד מהווה את התשתית

החוקית המעגנת את הזכות לקבלת סיוע סוציאלי. במקרה של אנשים 
עם עיוורון או עם לקות ראייה, על פי תקנות חוק זה מתבצע התהליך 
העשור,  לאורך  התעודה.  ולהנפקת  עיוור  לתעודת  זכאות  לקביעת 
השירות לעיוור, וכיום רש"ט, מנהל מאגר נתונים של מקבלי התעודה.

z זה חוק   – התשנ"ה–1995  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק 
של  מימון  ומאפשר  לאומי  לביטוח  המוסד  של  לגמלאות  זכאות  קובע 
שיקום מקצועי )לימודים ועבודה(. משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

משרד  לציבור".  מדריך  מוגבלויות:  עם  אנשים  של  זכויותיהם  בדבר  האו"ם  "אמנת  מתוך    .7
המשפטים )2017(.

z	

z	

z	
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החברתיים והמוסד לביטוח לאומי משתפים פעולה בהקשר של שיקום 
מקצועי לאנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה בכמה היבטים. ראשית, 
ישנה ועדת תיאום משותפת לשני הגופים. נוסף על כך, משום שתהליך 
קביעת הזכאות לשיקום מקצועי במוסד לביטוח לאומי הוא לרוב ארוך 
מאוד, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מספק לאוכלוסיית 
האנשים עם עיוורון הזכאים לכך מספר רב של שירותים במסגרת השיקום 
המקצועי, עד לקבלת הזכאות מביטוח לאומי, כגון: אבחון מקצועי נוסף 
)למשל, לאחר קבלת תשובה שלילית מהמוסד לביטוח לאומי(, קביעת 
אקדמית  במכינה  השתתפות  שיקום,  במרכזי  אישית  שיקום  תוכנית 
ייעודית לאנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה, השתתפות בקורס הכנה 
ייעודי לבחינה פסיכומטרית, סיוע במהלך הלימודים ובמיוחד השאלת 
ציוד ומחשוב לעובדים עד לרכישתו באמצעות המוסד לביטוח לאומי, 

סיוע בהשמה בתעסוקה בשוק החופשי ובתעסוקה מוגנת.
z ניתנים זה,  חוק  מתוקף   – התשי"ט–1959  התעסוקה,  שירות  חוק 

שירותי הׂשמה בוררת לקידום אנשים עם עיוורון ולשילובם בתעסוקה 
וכן סיוע בקבלת עזרים מותאמים לצורך עבודתם.

z תקנות שכר מינימום )שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת
מותאם  מינימום  שכר  תקנות  התשס"ב-2002.  מופחתת(,  עבודה 
קובעות שכר מינימום נמוך מהקבוע בחוק לעובד עם מוגבלות )בהתאם 
להגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות( בעל יכולת עבודה 
מופחתת המועסק או עומד להיות מועסק במקום עבודה שאינו מפעל 
מי  או  העובד  התקנות,  פי  על  בתקציבו.  משתתפת  ושהמדינה  מוגן 
שמוסמך מטעמו, רשאי לפנות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים, או למוסמך מטעמו, בבקשה להתאים לו 

שכר מינימום.
z ,נחייה בכלבי  המלּוִוים  עיוורון  עם  אנשים  הפליית  איסור  חוק 

התשנ"ג–1993 – חוק זה נועד לקדם את שילובם החברתי של אנשים 
של  הפליה  על  איסור  קובע  החוק  נחייה.  בכלבי  הנעזרים  עיוורון  עם 
אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה בתעסוקה, במקומות ציבוריים 

ובתחבורה ציבורית.
z )2002-חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח–1988 )תיקון מספר 7, התשס"ג

)מכונה "חוק השילוב"( - פרק ד'1 - "שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים 
21-3 שיש  בחינוך הרגיל" בתיקון מס' 7 לחוק קובע כי ילד בגילאים 
לו לקות משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא 
קובע שהחינוך  גם  זה  חוק  מיוחד.  לחינוך  זכאי  מיוחד,  לחינוך  נזקק 
המיוחד יינתן בחינם לילד באזור מגוריו או קרוב ככל האפשר למקום 
המוגבלות  עם  הילד  לשילוב  עדיפות  יש  כי  גם  קובע  זה  חוק  מגוריו. 

בחינוך הרגיל תוך מתן מענה לצרכיו.

z	

z	

z	

z	
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משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פועל במשותף עם משרד 
החינוך כדי לספק מענים ושירותים עבור ילדים עם עיוורון או עם לקות 
המיוחד.  החינוך  ובמערכת  הרגילה  החינוך  במערכת  הלומדים  ראייה 
במסגרת שיתוף פעולה זה, ישנה ועדה משותפת לשני משרדים אלו וכן 
תוכניות משותפות רבות. שני היבטים עיקריים לשיתוף פעולה זה הם: 
ו-2.  החינוך;  למערכת  השיקומי  היום  ממעון  במעבר  ילדים  אבחון   .1

הפעלת בתי תלמיד. פירוט על שירותים אלו נמצא בהמשך הפרק.
z	 חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000 - חוק אשר נועד להבטיח

לפעוט עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה. מעונות 
היום השיקומיים מופעלים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
שנים.  שלוש  עד  שנה  חצי  בגילאי  לפעוטות  ומיועדים  החברתיים 
וליווי  הסעות  גם  וכוללים  הכנסה,  מבחני  פי  על  מסובסדים  המעונות 

במימון הרשויות המקומיות וללא עלות נוספת להורים.

1. אוכלוסיית היעד
נתוני משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מראים שבשנת 2018 
תעודת  )נושאי  ראייה  לקות  עם  או  עיוורון  עם  האנשים  אוכלוסיית  מנתה 
האוכלוסייה  מכלל  נפש  לאלף   2.6 שהם  נפש,   22,460 בישראל  עיוור( 
בישראל. ישנה קבוצת אוכלוסייה נוספת של אנשים עם לקות ראייה שאינם 
זכאים לתעודת עיוור ולכן אינם נושאים כזו. לאורך העשור, קבוצה זו קיבלה 
שירותים מהשירות לעיוור, וכיום מקבלת שירותים אלו משירות רש"ט אשר 
במינהל מוגבלויות. תרשים 1 מציג את מספרם של נושאי תעודות עיוור ואת 
שיעורם בכלל האוכלוסייה בראשית העשור הנסקר – שנת 2009 ובסופו – 

שנת 8.2018

הנתונים בתרשים 1 מראים כי במהלך העשור חל גידול קל במספר המוחלט 
תעודת  נושאי  האנשים  בשיעור  ירידה  חלה  אך  עיוור,  תעודת  נושאי  של 

עיוור - מ-3.0 לאלף בשנת 2009 ל-2.6 לאלף בשנת 2018.

יש לציין שרוב הנתונים המובאים בפרק זה בתחום של אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה הם   .8
של שנתיים בלבד: 2009 )תחילת העשור הנסקר( ו-2018 )סוף העשור הנסקר(, ולא של העשור 
כולו. זאת משום שבעקבות הערה בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2015, בוצעה עבודה רחבת היקף 
של טיוב הנתונים על אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה הרשומים במשרד הרווחה. במסגרת 
מספיק.  עדכני  היה  לא  הנתונים  מערכת  החלפת  לפני  קיים  נמצא שהרישום שהיה  זה  פרויקט 
למשל, הרישומים כללו אנשים שכבר נפטרו, רישום כפול של אנשים שפנו לצורך דמי ליווי בלבד 
)כלומר החמרה במצב הראייה ומעבר מתעודת עיוור זמנית לתעודה קבועה( וכבר נספרו בעבר 
ישנה בקרה מלאה  וכן  הנתונים מתוקפים,  הנוכחית  כשפנו לשירות בפעם הראשונה. במערכת 
יותר לגבי מכלול תהליך הרישום והנפקת תעודות עיוור חדשות או תעודות עם בקשה להחמרה - 

החל בהגשת הבקשה לאישור רופא אמון וכלה באישור מטה מינהל מוגבלויות )רש"ט(.
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- 2009 2018
מספר נושאי
תעודת עיוור 21,873 22,460

שיעורים לאלף 
מכלל האוכלוסיה  3.0 2.6

בשנת 2010, שיעור האנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה בעולם היה 3.54%, 
מצביעים  מחקרים  מנגד,   9.3.34% על  ועמד  ירד  שיעורם   2015 בשנת  ואילו 
על כך שבעולם חלה עלייה של 17.6% במספר האנשים עם עיוורון - מ-30.6 
מיליון אנשים ב-1990 ל-36 מיליון ב-2015. מספר האנשים עם לקויות ראייה 
בינוניות וחמורות גם הוא עלה מ-159.9 מיליון אנשים ב-1990 ל-216.6 מיליון 
אנשים ב-2015. העלייה במספר האנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה מיוחסת 
לשני גורמים: 1. הגידול באוכלוסייה בעולם; 2. הזדקנות האוכלוסייה בעולם. 
מגמות אלו מביאות לעלייה במספר האנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה, 
השונות.  הגיל  קבוצות  בקרב  העיוורון  בשיעור  הירידה  מגמת  אף  על  וזאת 
במילים אחרות, אף שקיימת ירידה בשכיחות העיוורון בכל גיל, בשל הגידול 
באוכלוסייה והזדקנות האוכלוסייה העולמית, המספר המוחלט של אנשים עם 
עיוורון או עם לקות ראייה בעולם גדל.10 גורם נוסף לעלייה במספר האנשים עם 
עיוורון בעולם מלבד זקנה הוא חוסר טיפול במחלות עיניים המובילות לעיוורון 
שונים  באזורים  מתפתחות  בארצות  לטיפול(  הניתנות  )אך  ראייה  ללקות  או 
במספר  מתמשכת  עלייה  ותחול  ימשיכו  אלו  מגמות  כי  היא  התחזית  בעולם. 

האנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה )ברמות הלקות השונות( בעולם.11

International Agency for the Prevention of Blindness: http://atlas.iapb.org/global-  .9
burden-vision-impairment/gbvi-changes-numbers-prevalence/.

.Bourne, et al. )2017(  .10

.Bourne, et al. )2017(  .11
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עם  האנשים  בשיעור  ירידה  של  העולמית  למגמה  דומה  בישראל  המגמה 
ולפי  בעולם  לפי מחקרים  עיוורון.  עם  האנשים  עלייה במספר  אך  עיוורון 
מוקדם,  לאבחון  ניתנות  רבות  עיניים  מחלות  העולמי,  הבריאות  ארגון 
למניעה ו/או לריפוי, דבר אשר מוביל, בעיקר במדינות מפותחות, לירידה 
בשיעור האנשים עם עיוורון בעולם.12 מנגד, עיוורון היום הוא לרוב תופעה 
הקשורה לזקנה, ולכן העלייה שאנו רואים בישראל ובעולם במספר האנשים 

עם עיוורון נובעת מהגידול באוכלוסייה ומהזדקנותה.13

כך  הזקנה,  בגילי  מתפתחים  ראייה  וכבדות  עיוורון  של  רבים  מקרים 
בקרב  לכך,  אי  זקנים.  של  גבוה  שיעור  יש  עיוור  תעודת  נושאי  שבקרב 
קבוצת אוכלוסייה זו קיים שיעור גבוה של פטירות. לדוגמה, מתוך 21,873 
נושאי תעודת עיוור בשנת 2009, 9,424 נפטרו במהלך העשור )הם מהווים 
כ-43% ממספרם של נושאי תעודת עיוור בשנת 2009(. במקביל, בכל שנה 
מצטרפים כ-1,500 נושאי תעודת עיוור חדשות. ראו בתרשים 2 את מספרן 

של תעודות העיוור החדשות שהונפקו בשנים 2009 ו-2018.

- 2009 2018
נושאי תעודת  
עיוור חדשים 1,512 1,430

בשנת 2009 היו 1,512 מקבלי תעודת עיוור חדשים, ואילו בשנת 2018 חלה 
ירידה קלה במספרם של מקבלי תעודת עיוור חדשים, והוא עמד על 1,430 

.Oliva, Schottman & Gulati )2012(; World Health Organization )2013(  .12
.Bourne, et al. )2017(  .13
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אנשים. נתוני תרשים 1 מראים כי במספר המוחלט של נושאי תעודת עיוור 
חלה עלייה קלה בלבד, אולם לקוחות שירות רש"ט משתנים באופן תדיר 

והוא קולט מספר לא מבוטל של פונים חדשים מדי שנה.

1.1 גיל וִמגדר

בתרשים 3 מוצגים נתונים על נושאי תעודת עיוור בשנים 2009 ו-2018 לפי 
שלוש קבוצות גיל: מלידה עד גיל 18, מגיל 19 עד 65; ומגיל 66 ומעלה.

- 2009 2018

18-0  1,005 1,067

65-19  8,096 8,811

66+  12,770 12,582

כאמור, עיוורון היא תופעה שלרוב נרכשת בגילאים המבוגרים, ולכן קבוצת 
שמוצג  כפי  ומעלה,   66 היא  עיוורון  עם  אנשים  של  הדומיננטית  הגיל 
קבוצת  בקרב  עיוור  תעודת  נושאי  של  המוחלטים  המספרים   .3 בתרשים 
הגיל הצעירה ובקרב קבוצת הגיל המבוגרת ביותר נשארו כמעט זהים בין 
שנת 2009 ו-2018. ניתן לראות כי הרוב המוחלט של העלייה במספרם של 

נושאי תעודת עיוור הוא בטווח הגילים 65-19.

נתונים מהעולם מצביעים על כך שבקרב קבוצת הגיל של בני 50 ומעלה, 
השכיחות של עיוורון או של לקות ראייה )בכל הרמות השונות שלה( היא 
הגבוהה ביותר.14 ייתכן שממצא זה קשור לעלייה במספרם של נושאי תעודת 

.Bourne, et al. )2017(  .14
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עיוור בקבוצת הגיל 65-19. קבוצת הגיל שמעל 50 היא קבוצה המאופיינת 
במחלות תלויות גיל, אשר חלקן ניתנות למניעה, כגון גלאוקומה וסוכרת, 
ייתכן  גיל(.  תלוי  המקולה  )ניוון   AMD כגון  למניעה,  ניתנות  אינן  וחלקן 

שמחלות אלו גורמות לעלייה בתהליך ההתעוורות מגיל 50 ומעלה.

2018, יותר ממחצית מהאוכלוסייה של נושאי 2009 וגם בשנת  גם בשנת 
)הרבה ומעלה   66 בני  בקבוצת  הם  ו-56% בהתאמה(   58%( עיוור  תעודת 
מעבר לחלקם היחסי של בני 66 ומעלה באוכלוסייה הכללית אשר עמד בשנת
2018 על שיעור של 11.6%(. בישראל יש עלייה במספר האזרחים הוותיקים
ובשיעורם מקרב כלל האוכלוסייה )למעשה, ישראל היא מהמדינות שבהן
שיעור הגידול במספר האזרחים הוותיקים הוא מהגבוהים בעולם15(. לאור
נתון זה ולאור העובדה שעיוורון נרכש ברובו בגיל מבוגר, ניתן היה לצפות
לעלייה במספרם של נושאי תעודת עיוור בני 66 ומעלה, אולם בניגוד לכך,
זו קבוצה  בקרב  עיוור  תעודת  נושאי  של  המוחלטים  המספרים  בישראל 
נשארו כאמור כמעט זהים בין שנת 2009 ו-2018. ייתכן שההסבר ליציבות
נושאי תעודת הוא שהגיל הממוצע של  עיוור  נושאי תעודת  במספרם של 
מאופיינת זו  קבוצה  ולכן  האוכלוסייה,  בכלל  הממוצע  מהגיל  גבוה  עיוור 
אנשים  21,873 מתוך  לעיל,  שנזכר  וכפי  לדוגמה,  גבוה.  פטירות  במספר 
אשר היו רשומים בשנת 2009 כנושאי תעודת עיוור, 9,424 אנשים נפטרו
2018. במילים אחרות, כ-43% מנושאי תעודת עיוור בשנת עד סוף שנת 
2009 נפטרו עד סוף שנת 2018. טווח הגיל שבו היו הכי הרבה פטירות הוא

85-81 וממוצע גיל הפטירה הוא 78.7.

בשלוש עיוור  תעודת  נושאי  בקרב  המגדר  התפלגות  את  מציג   4 תרשים 
קבוצות הגיל שפורטו לעיל, בשנים 2009 ו-2018.

בתרשים 4 ניתן לראות ששיעור הגברים בכל קבוצת גיל נותר יציב לאורך 
העשור, כלומר ההתפלגות המגדרית של נושאי תעודות העיוור בכל אחת 
מקבוצות גיל אלו נשארה זהה במהלך העשור. יש לציין כי גם בשנת 2009 
נושאי תעודות  יותר גברים  2018, בכל קבוצות הגיל היו קצת  וגם בשנת 
עיוור מאשר שיעור הגברים בכלל האוכלוסייה בישראל. בשנת 2009, היה 
אחוז הגברים בכלל האוכלוסייה בישראל בגילים המקבילים: 51.2, 49.4, 
 ,49.6  ,51.3  – אלו  בגילים  הגברים  אחוז  היה   2018 בשנת  ואילו   ;42.9

16.44.2

ברודסקי, שנור ובאר )2018(; ברודסקי ודייויס )2003(.  .15
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: שנתון סטטיסטי לישראל, 2010 ו-2019.  .16
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- 2009 2018

18-0 56.8% 55.1%

65-19 53.5% 53.6%

66+ 45.5% 45.3%

 66 בני  בקבוצת  יותר  נמוך  העיוור  תעודות  נושאי  בקרב  הגברים  שיעור 
ומעלה מאשר בשתי הקבוצות הצעירות יותר. ממצא זה אינו מפתיע – הוא 
חופף להתפלגות המגדר בקרב בני קבוצות גיל אלו באוכלוסייה הכללית. 
עיוור  תעודות  שנושאות  הנשים  שיעור  ומעלה,   66 בני  אוכלוסיית  בקרב 
גבוה יותר משיעור הגברים, ככל הנראה בשל תוחלת החיים הגבוהה יותר 
שבגילים  כך  על  מצביעים  הנתונים  בעולם,  גם  בישראל,  כמו  נשים.  של 

מבוגרים יש אחוז גבוה יותר של נשים עם עיוורון ועם לקויות ראייה.17

1.2 פיזור גיאוגרפי

בתרשים 5 מוצג שיעורם של נושאי תעודות עיוור לאלף איש באוכלוסייה 
לפי מחוזות בשנים 2009 ו-2018.

בכל המחוזות נרשמה ירידה קלה בשיעורם של נושאי תעודת עיוור בין שנת 
2009 לשנת 2018, כפי שנמצא בנתונים לגבי אנשים נושאי תעודת עיוור 
בכל הארץ. מחוז חיפה והצפון התאפיין בשיעור הגבוה ביותר של אנשים 
עם עיוורון ועם לקות ראייה, ואילו במחוז ירושלים נמצא השיעור הנמוך 
ביותר. מחוז תל אביב והמרכז היה עם השיעור השני בגובהו ומחוז באר 

.Bourne, et al. )2017( .17

שיעור הגברים בקרב נושאי תעודות עיוור
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ניכרים  לא   .2009 בשנת  בגובהו  השלישי  השיעור  עם  היה  והדרום  שבע 
במחוזות  עיוור  תעודת  נושאי  האנשים  בשיעורי  משמעותיים  שינויים 
בשיעור  הכללית  הקלה  לירידה  מעבר  ו-2018   2009 השנים  בין  השונים 

נושאי תעודות עיוור.

- 2009 2018

ירושלים  2.4 2.1

תל אביב והמרכז  2.9 2.5

חיפה והצפון  3.4 3.0

באר שבע והדרום  2.9 2.6

1.3 אוכלוסיות מיוחדות

קיימות אוכלוסיות ייחודיות שנוסף על המוגבלות בראייה יש להן מוגבלות 
נוספת, כגון: אנשים עם עיוורון וחירשות ואנשים עם עיוורון ועם מוגבלות 

שכלית התפתחותית.

אנשים עם עיוורון וחירשות

ההערכות הן שבישראל חיים כאלף אנשים שמאובחנת אצלם לקות כפולה 
 Usher( אשר  תסמונת  עם  מאובחנים  הגדול  חלקם  וחירשות.  עיוורון  של 
Syndrome( – תסמונת המאופיינת בליקוי שמיעה מלידה - מכבדות שמיעה 
במהלך  הראייה  שדה  ובהצטמצמות  גמורה,  חירשות  ועד  קלה  בדרגה 
זו  תסמונת  עם  האנשים  מקבוצת  כ-440   ,2018 לשנת  נכון  ההתבגרות. 
נושאים תעודת עיוור. בשנת 2014 הוקם הוסטל דיור מוגן ייעודי לאנשים 

נושאי תעודות עיוור לפי מחוז
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עם חירשות ועם עיוורון. נכון לשנת 2018, מתגוררים בו 11 אנשים. מידע 
על השירותים שקבוצת אוכלוסייה זו מקבלת מפורט בהמשך הפרק.

אנשים עם עיוורון ועם מוגבלות שכלית התפתחותית

שכלית  מוגבלות  ועם  עיוורון  עם  אנשים  כ-600  מוכרים  לעיוור  בשירות 
התפתחותית; כשני שלישים מהם מתגוררים בדיור חוץ-ביתי וכשליש מהם 
מקבלת  זו  אוכלוסייה  שקבוצת  השירותים  על  מידע  בקהילה.  מתגוררים 

מפורט בהמשך הפרק.

2. תשומות

2.1 כוח אדם

לעיל  כפי שנזכר  ניתנים  עיוורון  חלק מהשירותים המיועדים לאנשים עם 
באמצעות המטה במינהל מוגבלויות )כאמור, בעבר השירות לעיוור וכיום 
המחלקות  באמצעות  ניתנים  השירותים  של  אחר  וחלק  רש״ט(,  שירות 

לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.

במטה השירות לעיוור בעבר )כיום שירות רש"ט(, היו במהלך רוב העשור 
עובדים  ובמחוזות כ-3.5 תקנים של  )2018-2009( שבע מׂשרֹות  האחרון 
שעוסקים בתחום השירותים לאנשים עם עיוורון )שני תקנים לרכזי השמה 
מחוזיים  מפקחים  כ-15  היו  כן,  כמו  בתחום(.  מחוזיים  למפקחים  וכ-1.5 
בתחום השיקום שנתנו לעיתים שירות גם בתחום העיוורון. את רוב השירותים 
לאנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה, רכש המשרד ועדיין רוכש מעמותות 

נותנות שירותים לאנשים עם עיוורון ולאנשים עם לקות ראייה.

2.2 תקציב

סעיפים  למספר  מתחלק  עיוורון  עם  לאנשים  לשירותים  המיועד  התקציב 
עיקריים. חלק מהתקציב מועבר באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים, 
הפעילות  כלל  את  ריכז  המשרד  במטה  לעיוור  השירות   ,2016 לשנת  ועד 
בתחום ופיקח עליה. תרשים 6 מציג את סך התקציב של השירות לעיוור / 

שירות רש"ט בשנים 2009 עד 2018.

תקציב השירות גדל בעשור הנסקר ועלה באופן עקבי. הגידול בתקציב היה בולט 
האחרונות  בשנתיים  או   2013 שלפני  בשנים  מאשר   2016-2013 בשנים  יותר 

)2017 ו-2018(. בסך הכול, גדל תקציב השירות בעשור הנסקר ב-41%.
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- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

88,750 סך תקציב השירות 89,954 91,586 92,321 103,638 105,888 111,164 121,877 122,080 125,001

17,319 תעסוקה 17,395 16,495 16,495 16,815 16,815 21,980 24,395 24,445 24,945

54,610 הטבות חומריות 55,383 55,933 56,233 66,326 68,326 70,811 71,134 69,408 71,079

7,846 שיקום תיפקודי 7,857 7,857 7,857 9,066 9,066 11,866 17,366 17,666 17,666

3,781 שירותים בקהילה 4,181 5,556 5,991 6,461 6,611 6,311 8,761 10,561 11,311

חוץ-ביתיות  מסגרות  של  בהוצאות  והשתתפות  ארגוניות  פעולות  נוספות:  תקנות  שתי  כלל  התקציב  סך   *
 ;2014 לשנת  עד  בשנה   ₪ מיליון  5 עד  ב-4 תוקצבה  והשנייה  2013 בשנת  נפסקה  הראשונה  לילדים. 

בשנתיים שלאחר מכן, פחתה דרסטית )כ-200,000 ₪ בשנה( ונפסקה לחלוטין בשנת 2017.

עבור  האחרון  בעשור  הופנה  ממנו,  כ-60%   - השירות  של  התקציב  עיקר 
שיקום.  עזרי  של  וסבסוד  מיסים  החזרי  ליווי,  דמי  כגון  חומריות,  הטבות 
תכנון  בין  פער  ישנו  אך  התקציב,  תכנון  על  מתבסס  כאן  המוצג  התרשים 
התקציב לבין ביצועו בפועל. פער זה ניתן למצוא בדמי הליווי למשל. בפועל, 
במהלך מרץ 2018 נכנסה תוספת תקציבית בסך של 50 מיליון ₪ עבור דמי 
ליווי ולשם העלאת התעריף שלהם, אולם תוספת תקציבית זו אינה באה לידי 

ביטוי בתרשים 6, שכן היא לא הייתה חלק מהתקציב המתוכנן מראש.

הסעיף התקציבי השני בגודלו היה תמיכה בתעסוקה אשר כלל בעיקר תשלום 
 )2012-2009 )בשנים  מוגנים  במפעלים  עיוורון  עם  לעובדים  בסיס  שכר 
הכשרה ותעסוקה מוגנת. שיעור גידול משמעותי של 125% חל בסעיפי התקציב 
של שיקום תפקודי )כולל מימון כלבי נחייה ומכונים לשיקום הראייה(, תחום 
שהתקציב בו היה השלישי בגודלו. מלבד שיקום תפקודי ושירותים לתמיכה 
בתעסוקה בקהילה, חל גידול תקציבי משמעותי )של כמעט 200%( בשירותים 
נוספים בקהילה הכוללים מועדונים חברתיים, מרכזי שירותים )מרש"לים( 

ובתי תלמיד.

סעיפי הוצאה תקציבית עיקריים וסך התקציב 
לשירות לעיוור/שירות רש"ט 2018-2009* 6
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הגידול בתקציב מבטא הן עלייה בתעריפים, כלומר עלות גבוהה יותר של 
שירותים, והן עלייה במספר ובמגוון השירותים המוצעים, הוספת מסגרות 
שירות באזורים שלא היו בהן קודם והוספת סוגי שירותים חדשים שלא היו 
קיימים כלל. בעקבות כך, חל גם גידול מתמיד במספר הצרכנים של שירותים 
רבים, כגון: שירותי ההדרכה השיקומית, תחנות המידע למתעוורים חדשים, 

מכונים לשיקום הראייה, מרש"לים ובתי תלמיד.

3. תפוקות: שירותים ופעילויות לאוכלוסייה עם עיוורון או 
עם לקות ראייה

של  רחב  מגוון  עיוורון  עם  לאנשים  הציע  לעיוור  השירות  העשור,  לאורך 
שירותי שיקום במטרה לשפר את תפקודם ולאפשר להם להשתלב בחברה 
והפעולות  השירותים  והחברתי.  התעסוקתי  האישי,  החיים:  תחומי  בכל 

לאוכלוסייה עם עיוורון ניתנים בתשעה תחומים:
z	איתור, רישום ופרסום מידע
z	שירותים לילדים והכנה לעולם הבוגרים
z	שיקום תפקודי
z	שיקום רגשי
z	שיקום חברתי
z	שיקום תעסוקתי
z	שיקום חוץ-ביתי – תוכנית בית לחיים
z	סיוע חומרי
z	.שירותים לאנשים עם עיוורון ועם לקויות נוספות

3.1 איתור, רישום ופרסום מידע

)וכיום שירות רש"ט( באופן  לאורך העשור האחרון, עסק השירות לעיוור 
שוטף באיתור וברישום של האוכלוסייה עם עיוורון בישראל, ופרסם מידע 
מעודכן על הזכויות ועל השירותים העומדים לרשותה. בד בבד, השירות 
סיפק מידע על מאפייני האוכלוסייה וקידם פעילות לשם הגברת המודעות 
בציבור לנושא העיוורון באמצעים שונים ובכללם חוברת זכויות ושירותים, 
אתר אינטרנט וקהילת ידע פתוחה לציבור, שבהם מפורסמים מידע עדכני 
ומיזמים חדשים בתחום. נוסף על כך, השירות הפעיל לאורך העשור תחנות 

מידע וקווי מידע טלפוניים למתעוורים חדשים.
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מדי שנה לאורך העשור האחרון, השירות לעיוור הוציא סקירה של השינויים 
ושל התמורות שחלו באוכלוסייה של מקבלי תעודות עיוור חדשות. המידע 
הרווחה  העבודה,  במשרד  המדיניות  לקובעי  והן  עיניים  לרופאי  הן  הופץ 
לצורך  יועד  זה  מידע  נוספים.  ממשלה  ובמשרדי  החברתיים  והשירותים 
תכנון שירותים בהתאמה לצרכים ולפיזור האוכלוסייה ובמטרה ללמוד על 

המגמות החלות בתחום לאורך השנים.

תחנות המידע והייעוץ למתעוורים חדשים

ידי משרד הרווחה – אגף השיקום  2001 על  תחנות המידע הוקמו בשנת 
עלה  עמותת  לאומי,  לביטוח  המוסד  ישראל,  ג'וינט  לעיוור(,  )השירות 
ועמותת מגדל אור כדי לספק למתעוור החדש מידע על שירותי שיקום, על 
זכויות ועל מתן תמיכה רגשית ראשונית, בסמוך ככל האפשר לרגע האבחון, 
וזאת כדי לקדם שיקום. התחנות מנהלות מעקב אחר המענה שהפונה מקבל. 
את התחנות מפעילים אנשים שהם עצמם מתמודדים עם עיוורון או עם לקות 
ראייה. נכון לשנת 2018, פועלות ברחבי הארץ 25 תחנות הממוקמות בצמוד 
למרפאות עיניים גדולות, 3 תחנות ניידות )באזורים דרום-ירושלים, צפון 
ומרכז( ו-3 קווי מידע טלפוניים המציעים שירות בשלוש שפות: עברית, 

ערבית ורוסית.

3.2 שירותים לילדים, לנוער ולצעירים

z .מעונות יום שיקומיים – השירות ניתן על פי חוק מעונות יום שיקומיים
תוכנית  ברייל,  לקריאת  הכנה  תוכנית  גם  מקבל  עיוורון  עם  הפעוט 
העשרה בנושא אוריינטציה וניידות ועוד. מעבר לשירות במעון, ניתנים 
גם שירותי תמיכה להורים, נופש למשפחות, קייטנות בחופשות החגים 
והקיץ וימי כיף לבוגרי המעונות. ראו בהמשך את תרשים 7 המפרט את 
מספר הילדים עם עיוורון במעונות יום שיקומיים בשנים 2018-2009.

z אבחון ילדים לצורך התאמת מסגרת לימודית – כאשר ילד עם עיוורון
ומסיים את מעון היום השיקומי  או עם לקות ראייה מגיע לגיל שלוש 
אשר באחריות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ועובר 
ישנו  רבות,  פעמים  חובה,  חינוך  חוק  תחת  החינוך  משרד  לאחריות 
הרגילה  החינוך  במערכת  ילמד  אם  להכריע  כדי  זה  ילד  לאבחן  צורך 
או במערכת החינוך המיוחד. אבחון זה עורך המשרד. האבחון מותאם 
ומונגש לילד עם עיוורון, אשר אינו יכול לעבור את סוללת האבחונים 

הרגילה הכוללת אבחונים ויזואליים.

z שילוב ילדים עם עיוורון הלומדים בבתי ספר רגילים בבתי תלמיד
 – עיוורון(  עם  לילדים  ייעודיות  שיקומיות  )מועדוניות  אזוריים 
החינוך  במסגרות  משולבים   18-3 בגילים  עיוורון  עם  הילדים  מרבית 

z	

z	

z	
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המופעל  התלמיד  בתי  מיזם  של  המטרה  מגוריהם.  במקום  הרגילות 
במשותף על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד 
החינוך, היא לאפשר לילד עם עיוורון או עם לקות ראייה הלומד במסגרת 
החינוך הכללי להשתתף בפעילות חברתית משותפת עם קבוצת שווים 
במסגרת של מועדונית שיקומית ייעודית לילדים עם עיוורון. זוהי מסגרת 
חברתית-שיקומית המיועדת גם להעצמה אישית, ופועלת פעם בשבוע 
לאחר שעות הלימודים במסגרת אזורית )להבדיל ממועדונית שיקומית 
הפועלת בתוך בית הספר ומיועדת לילדים עם מוגבלות פיזית(. אנשי 
הצוות של בתי התלמיד הם מורה מנחה )משרד החינוך( ומורה שיקומית 

)משרד הרווחה(.

7 מציג את מספר הילדים עם עיוורון או עם לקות ראייה ששולבו  תרשים 
במעונות יום שיקומיים ובבתי תלמיד בשנים 2009 עד 2018.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

144 בתי תלמיד 164 272 309 326 298 320 360 351 327

77 מעון יום 85 87 115 117 97 93 100 111 117

ניתן לראות במהלך העשור מגמת עלייה במספר הילדים עם עיוורון או עם 
לקות ראייה במעונות היום השיקומיים, למעט ירידה מסוימת בשנים 2014 
3 מעונות ייחודיים לילדים עם  ו-2015. במהלך העשור האחרון, התווספו 

עיוורון: אחד בירושלים, אחד בחיפה ואחד ברחובות.

כללית במהלך  עלייה  הילדים בבתי התלמיד, התרשים מראה מגמת  לגבי 
העשור, למרות ירידות בשנת 2014 ובשנתיים האחרונות. בשנים 2009 עד 

ילדים במעונות יום ובבתי תלמיד
(מועדונית שיקומית ייעודית) 2018-2009 7
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2013, חלה העלייה המשמעותית ביותר במספרם ובסך הכול מספר הילדים 
העלייה  ב-127%.  הנסקר  בעשור  גדל  התלמיד  בבתי  שירותים  שקיבלו 
נובעת מכך שבמהלך העשור השירות הורחב באופן משמעותי - ביותר מפי 
2: בשנת 2009 היו 11 מסגרות של בתי תלמיד, ואילו בשנת 2018 היו 24 

מסגרות של בתי תלמיד.

z מסגרות חינוך מיוחד – רק מיעוט מהילדים עם עיוורון נזקק לחינוך
להם  שיש   21-3 בגילים  ולנוער  לילדים  מיועדת  זו  מסגרת  המיוחד. 
לקויות נוספות מלבד לקות הראייה, והשפעת לקות הראייה אצלם אינה 
מכרעת בהתנהלותם הלימודית. ילדים אלו משובצים במסגרות החינוך 
המיוחד על פי הלקות הנוספת. כמו כן, קיימת מסגרת ייעודית לילדים עם 
עיוורון ועם מוגבלות שכלית התפתחותית בצירוף לקויות נוספות אשר 
מתוגברת על ידי המשרד בתוכנית להארכת יום הלימודים. בתוכנית זו, 

מתקיימת פעילות לאחר שעות הלימודים לצורך תגבור והעצמה.
z וכיום לעיוור,  השירות   – עיוורון  עם  לילדים  ופנאי  חברה  פעילות 

שירות רש"ט במינהל מוגבלויות, מפעיל מסגרות פנאי הדומות לפעילות 
של תנועות הנוער ומספקות לתלמידים עם עיוורון או עם לקות ראייה 
מסגרת משלימה לצרכים חברתיים ורגשיים בקבוצת השווים ובשילוב 
עם ילדים רואים. כמו כן, בתקופות החופש והחגים, מתקיימות פעילויות 

נופש בקבוצות שילוב עם ילדים רואים או בקבוצות השווים.
z אוריינות בנגינה לילדים עם עיוורון - השכלה מוזיקלית לילדים בגיל

אישית,  ומסוגלות  יצירתיות  לפיתוח  אישי,  לחיזוק  אמצעי  היא  הרך 
לחיזוק מיומנויות, להשתלבות חברתית ולהעלאת הביטחון העצמי. עבור 
ילדים עם עיוורון או עם לקות ראייה, לימודי מוזיקה מפתחים גם את 
היכולת המרחבית החסרה להם באמצעות פיתוח וחידוד חוש השמיעה. 
נגינה יכולה להוות כלי להפגת בדידות ולבילוי בשעות הפנאי, יכולה 
להוות תחום תעסוקתי עתידי, ואף גשר לחברה בהיותה כלי פוטנציאלי 

ליצירת קשר עם ילדים רואים.
מינהל מוגבלויות מממן משנת 2017 תוכנית אשר פותחה ומופעלת על 
ידי עמותת אופק לילדינו להקניית השכלה מוזיקלית לילדים בגיל הרך 
עם עיוורון או עם לקות ראייה. מטרת התוכנית היא לאפשר למעגל רחב 
ככל האפשר של ילדים עם לקות ראייה או עם עיוורון להיחשף וללמוד 
מוזיקה )נגינה על כלי או פיתוח קול(. התוכנית כוללת הוראת מוזיקה, 
ליווי והדרכה קבועים למורי המוזיקה ולמשפחות, סבסוד הרכישה של 

כלי נגינה לילדים הזקוקים לכך ואירועים מוזיקליים.
z שיקום תפקודי לילד ולמשפחתו – השירות מספק הדרכה שיקומית

אשר מקנה לילד, למשפחתו ולאנשי הצוות הדרכה לניידות ולהתמצאות 
עצמאית ובטוחה ככל האפשר.

z

z

z

z

z	

z	

z	

z	
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z מתן שירותי חונכות לילדים עם עיוורון או עם לקות ראייה ולילדים
להורים עם עיוורון - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
מעניק שירותי חונכות לשתי קבוצות של ילדים באמצעות עמותת על"ה 

- לקידום סטודנטים עם עיוורון ועם דיסלקסיה בישראל:
z על מבוססת  החונכות   – ראייה  לקות  עם  או  עיוורון  עם  ילדים 

מודל אישי של אדם עם עיוורון החונך ילד עם עיוורון או עם לקות 
ראייה, ועוסקת בנושאים של הדרה חברתית, ביטחון עצמי ודימוי 

עצמי על רקע העיוורון.
z ילדים של זוג הורים עם עיוורון או של הורה עם עיוורון במשפחה

חד-הורית – החונכות מבוססת על סיוע במשימות היום-יום ועל 
סיוע לימודי.

z שילוב בהתנדבות לשירות לאומי-אזרחי ולשירות צבאי – השירות
לעיוור בעבר וכיום רש"ט מממן תקנים עבור שתי עמותות המסייעות 
לנער או לנערה עם עיוורון באיתור מקום התנדבות מתאים בצבא או 
בלימוד  ובסיוע  לתפקיד  המתנדב  בהכשרת  הלאומי-אזרחי,  בשירות 
בהדרכה  מתאים,  עזר  ציוד  בהשאלת  עצמאי,  לתפקוד  מיומנויות 

בהתניידות במקום השירות ואל מקום השירות ובהדרכת הצוות.
מספר הנעזרים בשתי מסגרות אלו הלך ועלה במהלך העשור: מ-7 מתנדבי 
שירות לאומי בשנת 2009 ועד 75 מתנדבי שירות לאומי ו-49 מתנדבים 
בצה"ל בשנת 2018. )בשנת 2009, לא היו כלל מתנדבים בצה"ל מקרב 
אוכלוסייה זו. ההתנדבות לשירות צבאי החלה בשנת 2014.( המתנדבים 
ארכוב  עבודות  כגון:  משמעותיים,  תפקידים  של  רחב  במגוון  עוסקים 
ועוד.  זרה  משפה  תרגום  מובחרת,  ביחידה  האזנה  תפקידי  מסמכים, 
לחברה  ולתרום  להשתלב  העיוורון  עם  לנער/ה  מאפשרת  זו  התנדבות 
ככל נער/ה בן/בת גילם, ומקנה להם התנסות בעולם העבודה, בעמידה 
בדרישות המסגרת ובעבודה עם צוות רואה. התנסות זו חשובה להמשך 
חייהם של המתנדבים. בסיום ההתנדבות, המתנדב זכאי לכל ההטבות על 

פי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994.
z -  30 גיל  עד  עיוור  תעודת  נושאי  לבוגרים  עצמאיים  לחיים  מכינה 

השירות נפתח לראשונה בשנת 2017. השירות מיועד לאנשים המבקשים 
בדירה  ניתן  השירות  עצמאיים.  לחיים  יציאה  לקראת  הכשרה  לקבל 
מגזר  מאותו  צעירות  או  צעירים  מתגוררים  בדירה  מגורים.  במבנה 
הדיירים  בדירה.  דיירים   5 עד  ערבי(,  חרדי,  לאומי,  דתי  )חילוני, 
ובבילוי. הם מקבלים  זה בתעסוקה  ובכלל  משתלבים בחיים בקהילה, 
ליווי מתוגבר של מורה שיקומית, עובדת סוציאלית ומדריכים. הליווי 
ניתן בצורה אינטנסיבית בתחילת השנה, והוא הולך ופוחת בהמשך ככל 
שהצעירים מתפקדים בצורה עצמאית יותר. השירות ניתן לשנה אחת, 

ורק במקרים חריגים מוארך בשנה נוספת.

z	

	

	

z	

z	
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z סטודנטים של  הנשירה  אחוז   - אקדמיים  ללימודים  הכנה  סדנאות 
הדבר  באקדמיה.  סטודנטים  נשירת  של  מהממוצע  גבוה  עיוורון  עם 
נובע מהמעבר מסביבת הלימודים התומכת והמותאמת בתיכון לסביבת 

הלימודים באקדמיה שהיא מותאמת פחות עבור הסטודנט עם עיוורון.

מינהל מוגבלויות יזם ומממן מאז 2017 סדנאות הכנה ללימודים אקדמיים 
לאנשים עם עיוורון. סדנאות אלו נועדו להקנות לסטודנט עם עיוורון 
שמתחיל את צעדיו באקדמיה, מיומנויות תפקודיות וטכנולוגיות שיסייעו 
הסדנאות  בהם.  הכרוכות  ובמטלות  אקדמיים  בלימודים  להשתלב  לו 
מתקיימות בהפעלתן של אוניברסיטת אריאל שבשומרון ועמותת על"ה 

בעיקר בתחילת שנת לימודים אקדמית או בחופשת סמסטר.

3.3 שיקום תפקודי

וחיוניים ביותר הניתנים  שירותי השיקום התפקודי הם שירותים בסיסיים 
הקניית  באמצעות  ובטוח  עצמאי  לתפקוד  להביאו  כדי  עיוורון  עם  לאדם 
לפרט  שיקומית  הדרכה  כוללים  השירותים  ייחודיים.  וכלים  טכניקות 
ולקבוצה, סיוע בניידות, הספקת עזרים ופתרונות טכנולוגיים והדרכה על 
השימוש בהם. השירות השיקומי מותאם לצורך של כל אדם וניתן במקום 
מגוריו ובמסגרות שאליהן הוא משתייך: לימודים, תעסוקה, מסגרת חברתית, 

בית אבות וכדומה.

לעיוור,  השירות  שהעניק  מרכזי  שירות  הוא  השיקומית  ההדרכה  שירות 
וכיום מעניק רש״ט עבור אוכלוסיית האנשים עם עיוורון בישראל. ההדרכה 
וכלים  טכניקות  ראייה  לקות  עם  או  עיוורון  עם  לאדם  מקנה  השיקומית 
לניידות ולתפקוד עצמאי. אנשים עם עיוורון זכאים לקבל שירות זה לאורך 

חייהם, כל אימת שעולה הצורך בכך.

אחראי  שהיה  לעיוור,  שהשירות  מצא   2015 לשנת  המדינה  מבקר  דו"ח 
מינהל  להקמת  )עד  העשור  רוב  לאורך  השיקומית  ההדרכה  שירותי  למתן 
מוגבלויות(, לא פעל כנדרש להגברת המודעות לשירות ההדרכה השיקומית 
ולחשיבותו ואף לא גיבש תוכנית שיטתית להגדלת שיעור המיצוי של הזכות 
2014, שיעור מקבלי ההדרכה השיקומית  לשירות. נמצא כי עד סוף שנת 
בקרב אנשים שקיבלו תעודת עיוור בשנים 2013-2011 היה כ-16% בלבד - 
שיעור מיצוי נמוך שאינו עולה בקנה אחד עם חשיבותו של שירות זה. דו"ח 
להגדלת  שיטתית  תוכנית  לגבש  הרווחה  משרד  שעל  קבע  המדינה  מבקר 
השיעור של מיצוי הזכות להדרכה שיקומית בקרב קהל היעד. לאור דו"ח 
זה, בשנים 2016-2015, השירות לעיוור התמקד בהגדלת השיעור של מיצוי 

z	
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לאוכלוסיית  יזומה  )פנייה  יישוג  עבודת  דרך  השיקומית  ההדרכה  שירות 
ומעקב אחר  הקיים  מיפוי המצב  נעשה  למידה,  קבוצת  היעד(, באמצעות 

נתונים שנתיים, ובעקבות זאת - בנייה של אסטרטגיית פעולה בהתאם.

ההדרכה  שירות  מקבלי  של  השנתי  המספר  את   8 בתרשים  לראות  ניתן 
השיקומית בשנים 2018-2009. משנת 2012 ואילך, גדל משמעותית מספרם 
132% מאז שנת  גידול של  )שיעור  של מקבלי שירות ההדרכה השיקומית 
2011(. בשנת 2010, העמותה אשר סיפקה את שירות ההדרכה השיקומית 
פסקה מפעילותה. מהמחצית השנייה של שנת 2011, כתוצאה מכניסתה של 
השירותים,  בכמות  עלייה  חלה  השירות,  והסדרת  חדשה  מפעילה  עמותה 

ובהתאמה עלה מספרם של צרכני השירותים.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 מספר מקבלי 

הדרכה שיקומית 1,600 1,285 929 1,292 1,518 1,667 1,754 1,916 2,033 2,159

שירות נוסף במסגרת השיקום התפקודי הוא מכונים מיוחדים שמספקים 
שירותי שיקום של תפקודי ראייה ובהם: אבחון תפקודי הראייה בפעולות 
בעזרים  השימוש  של  ותרגול  אימון  ראייה,  עזרי  התאמת  יום-יומיות, 
מיוחדים וטיפול תומך כדי לסייע בהתמודדות עם המוגבלות. נוסף על כך, 
המכונים משאילים עזרי ראייה כדי לאפשר לאדם לבחון את העזר המתאים 
עבורו לפני רכישה. בשנת 2009 ועד לשנת 2013, פעלו 4 מכונים בארבעת 
המחוזות: תל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע. בין השנים 2014 עד מחצית 
2016, המכון בבאר שבע פסק לפעול, וחזר לפעול ביוני 2016. בשנת 2009 

מקבלי שירותי הדרכה שיקומית 2018-2009
8
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כ-3,000 צרכנים השתמשו בשירותי מכונים אלו. בשנת 2018 כ-4,700 
צרכנים השתמשו בשירותי המכונים - גידול של כ-56% במספר הצרכנים 

של שירות זה.

כמו כן, בתחום השיקום התפקודי, ניתן סיוע לניידות בעזרת כלב נחייה. 
כלב נחייה הוא אחד האמצעים המאפשרים ניידות מחוץ לבית לחלק קטן 
והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  בישראל.  עיוורון  עם  מהאוכלוסייה 
החברתיים מעניק שירותי ייעוץ, ליווי וסיוע לאנשים עם עיוורון או עם לקות 
נחייה. שירותים  או השוקלים להיעזר בכלב  נחייה  ראייה הנעזרים בכלב 
השירות  נחייה.  בכלבי  הנעזרים  העיוורים  אגודת  באמצעות  ניתנים  אלו 
סיוע  לפניות,  ומענה  מידע  מוקד  הפעלת  זה  ובכלל  סוציאלי,  סיוע  כולל 
וליווי בתחום הרגשי והמשפחתי על ידי עו"ס או פסיכולוג, מתן חוות דעת 
וטרינריות ושירותים נוספים. המשרד נושא גם בעלויות ההחזקה החודשיות 

של כלב הנחייה.

אספקת שירותי הדרכה טכנולוגית לאנשים עם עיוורון

תפקוד  עבור  שיקומית  בטכנולוגיה  נעזרים  בראייה  מוגבלות  עם  אנשים 
עצמאי ובטיחותי בחיי היום-יום. תחום זה הולך וצובר תאוצה רבה בשנים 
האחרונות, וכולל בין השאר אמצעים המנגישים את השימוש במחשב עבור 
אנשים עם מוגבלות בראייה וכן סמרטפונים. טכנולוגיה שיקומית מסייעת 

לאנשים עם עיוורון בתחומי תפקוד רבים, כגון:
z	ניידות - אפליקציות ניווט שונות או אפליקציות התמצאות
z	 בעולם עצמאי  תפקוד  מכתבים,  של  עצמאית  קריאה   - תקשורת 

אופציות  ועוד  מסמכים  כתיבת  באינטרנט,  גלישה  כולל  הדיגיטציה 
שמתאפשרות על ידי תוכנות ההנגשה הייעודיות;

z	 חברתית רשת  כסף,  שטרות  לזיהוי  אפליקציות   - יום-יום  תפקודי 
המשמשת לצורך איתור חפצים שאבדו בסביבת העיוור ועוד;

z	.חברה ותרבות - שמיעת ספרים, משחקים מונגשים ועוד

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מסבסד את עלות האביזרים 
ברמות סבסוד שונות שבין 30% עד 90% מהעלות, לפי חיוניות הפריט. כמו 
כן, הדרכה לשימוש בעזרים אלו ניתנת על ידי מדריכים שעברו קורס ייעודי 
להדרכה באוריינות לעזרים טכנולוגיים לאנשים עם עיוורון, במימון המשרד.
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3.4 שיקום רגשי

השירות לעיוור מפתח שירותים טיפוליים ושיקומיים שמטרתם לתת מענה 
לצרכים הרגשיים של אדם עם עיוורון או עם לקות ראייה ולבני משפחתו. את 
השירותים הללו נותנות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות 
באמצעות מרכזים רבי-שירותים לאנשים עם עיוורון )מרש"ל(. יש לציין 
שמלבד שירותי שיקום רגשיים, המרש"לים הם מרכזים רבי-שירותים עבור 
אנשים עם עיוורון המספקים מערך של שירותים שיקומיים וחברתיים, כגון: 
עיוורון  עם  ולקשישים  לבוגרים  חברתי  מועדון  קבוצתי,  תפקודי  שיקום 
הדרכות  נוער,  פעילויות  לילדים,  תלמיד  בתי  מונגשת,  פנאי  פעילות  ובו 

לשימושי מחשב ולעזרים ועוד.

במהלך העשור, נפתחו שני מרש"לים נוספים, וכיום פועלים 11 מרש"לים 
ברשויות גדולות ברחבי הארץ. השירות במרש"לים ניתן באמצעות עובדים 
שבהן  ברשויות  עיוורון.  עם  באדם  הטיפול  בתחום  מומחים  סוציאליים 
לשירותים  במחלקה  סוציאלית  עובדת  ידי  על  השירות  ניתן  מרש"ל,  אין 
לגשת  יכול  השירות  מקבל  לחלופין,  המגורים.  למקום  הסמוכה  חברתיים 

למרש"ל ברשות שאינה הרשות שבה הוא גר.

3.5 שיקום חברתי

פעילות פנאי

של  רשת  מממן  מוגבלויות  מינהל  וכיום  העשור  לאורך  לעיוור  השירות 
)כולל  הולמים  מענים  ונותנים  הארץ  ברחבי  הפזורים  חברתיים  מועדונים 
מותאמת  הנגשה  עם  הפנאי  שעות  לניצול  נופש(  ופעילות  העשרה  חוגי 
השאלת  שירות  מופעל  כן,  כמו  ראייה.  לקות  עם  או  עיוורון  עם  לאנשים 

ספרים מוקלטים וספרים בכתב ברייל.

הנגשת הצגות תיאטרון וסרטים לאנשים עם עיוורון – שירות תיאור קולי

בשנים האחרונות, שירות רש"ט פועל לפיתוח הנגשת אירועי תרבות כדי 
זה  מוגבלות בראייה. שירות  ומיטבי של האדם עם  מירבי  לאפשר שילוב 
עוזר לקהל הזקוק לכך ליהנות מצריכה מלאה ואיכותית יותר של סרטים, 
תוכניות טלוויזיה, הצגות, אירועי תרבות, טקסים ועוד. במסגרת ההנגשה, 
ממחישים באופן מילולי מראות חזותיים, וכך מייצרים "תמונה" לאוזנם של 

אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה.
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קיימים שני מודלים לתיאור קולי:
מודל מוקלט – שילוב טקסט המתאר את המתרחש בתוך פס קול מוקלט של א. 

סרט או של תוכנית טלוויזיה ומושמע במערכת השמע של אולם ההקרנה;
מודל חי – קריין מתאר עבור אדם עם לקות ראייה או עם עיוורון הנמצא ב. 

שידור  במערכת  משודרת  הקריינות  הבמה.  על  המתרחש  את  באולם 
לאוזניות אישיות שמרכיב האדם.

שירות רש"ט מממן כיום תיאור קולי באמצעות הספרייה המרכזית לעיוורים. 
במסגרת השירות, מופעל רכז פעילות וממומנות הסעות לסרטים, להצגות 
אף  רש"ט  שירות  בניידות.  המתקשים  וקבוצות  יחידים  עבור  ולמופעים 
מממן פיתוח של אמצעי טכנולוגי להתאמת סרטים מונגשים לטלפון הנייד 

– שמיעת הפסקול המונגש של סרטי קולנוע בטלפון הנייד.

3.6 שיקום תעסוקתי

בתחום זה, השירות לאדם עם עיוורון בעבר, וכיום מינהל מוגבלויות, פועל 
בשיתוף עם מוסדות נוספים העוסקים בתחום השילוב התעסוקתי של אנשים 
מוגבלות  עם  אנשים  לשילוב  והמטה  לאומי  לביטוח  מוגבלות: המוסד  עם 
בעבודה )גוף ששייך כיום למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

ובעבר היה במשרד הכלכלה(.

שמיצה  למי  משלימים  שירותים  נותן  בעבר,  לעיוור  השירות  או  רש"ט, 
את זכויותיו בביטוח הלאומי אך נזקק לשירותים נוספים: אבחון מקצועי, 
מרכז שיקום, הכשרה מקצועית עם אפשרות למגורים בתנאי פנימייה ועוד. 
כמו כן, השירות מספק לעובדים או ללומדים ציוד בהשאלה, כמו עמדות 
עבודה ממוחשבות המותאמות לאוכלוסייה עם עיוורון או עם לקות ראייה. 
זכויות מול הגורם הממשלתי או הפרטי שצריך  הציוד מושאל עד למיצוי 
לספק עמדת עבודה מונגשת. השירות ניתן כדי למנוע מצב שבו עד למיצוי 

הזכויות יחלוף זמן רב שבו הלקוח לא יוכל לעבוד או ללמוד.

אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה אשר מסיבות שונות אינם מסוגלים 
לרשותם  מוגנת.  בתעסוקה  משולבים  הפתוח,  העבודה  בשוק  להשתלב 
בארץ  הפרוסים  ייעודיים  מוגנת  תעסוקה  מפעלי  מספר  של  רשת  עומדת 
ומופעלים על ידי ארגונים מהמגזר השלישי )עמותות למען העיוור, הקרן 
ועוד(.  למפעלי שיקום, עמותת שק"ל, עמותת מגדל אור, חברת המשקם 
לאורך העשור, השירות לעיוור השתתף בתחזוקת הפעילות ובתשלום שכר 
בסיסי לעובד לשם הבטחת משכורת התחלתית ותנאים סוציאליים. נוסף על 

כך, העובד משתכר לפי תפוקתו בעבודה.
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יצוין כי במסגרת זו, הלקוח רשאי להמשיך בעבודתו גם לאחר גיל פרישה 
ובלבד שמנהל המסגרת רואה אותו כאדם המסוגל להמשיך לעבוד על אף 
גילו. כתוצאה מכך, ולאור העובדה כי העדיפות הראשונה היא לשלב את 
במפעלים  מהמועסקים  שרבים  הרי  החופשי,  בשוק  העיוורון  עם  האדם 

מוגנים הם אנשים מעל גיל פרישה.

שהיו  ראייה  לקות  עם  או  עיוורון  עם  האנשים  מספר  את  מציג   9 תרשים 
במסגרות של תעסוקה מוגנת בשנים 2009 עד 2018.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 תעסוקה מוגנת 

)מע"ש( 520 504 516 485 467 696 677 668 672 689

עד שנת 2014, מספר מקבלי שירותי התעסוקה המוגנת היה במגמת ירידה 
מתונה, אך בשנה זו עלה מספרם בכ-230 )גידול שנתי של 49%(, ומאז חלו 

בו שינויים קטנים בלבד.

בהשוואה בין שנת 2009 לשנת 2018, חלה עלייה של כ-0	 מקבלי שירות 
בגילים שעד 65 )שיעור גידול של 17%( ועלייה של כ-100 מקבלי שירות 
בגיל 66 ומעלה )שיעור גידול של 91%(. פירוש הדבר ששיעור בני 66 ומעלה 
מקרב מקבלי השירות של תעסוקה מוגנת גדל מ-21% ל-31%. מכאן שעיקר 
הגידול במספר מקבלי השירות של תעסוקה מוגנת הוא בגילאים המבוגרים 
)גיל פרישה( ולא בגילאי העבודה. נתונים אלו נמצאים בהלימה עם מדיניות 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בעשור האחרון להשתלבות 

בשוק העבודה החופשי ולצמצום התעסוקה המוגנת ככל האפשר.

מקבלי שירותי תעסוקה מוגנת 2018-2009
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שירות נוסף שמציע משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בתחום 
התעסוקה הוא שירות מנטורים לאנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה 
לקידום תעסוקתם. שירות זה מופעל על ידי עמותת יעדים לצפון. מטרת 
שירות זה היא להתמודד עם חסמים לתעסוקה עבור אנשים עם עיוורון או 
עם לקות ראייה ולהנגיש עבורם את תהליך חיפוש העבודה. במסגרת שירות 
זה, לאדם עם עיוורון או עם לקות ראייה, מוצמד מנטור אשר תפקידו לאתר 
ו/או  האישית  התפתחותו  את  לקדם  האדם,  עבור  הייחודיים  החסמים  את 

המקצועית, ולבנות תוכנית מותאמת אישית למחפש העבודה המסוים.

החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  שמפעיל  שירות  עוד 
באמצעות עמותת יעדים לצפון, הוא שירות של מקריאים עבור עובדים עם 
עיוורון או עם לקות ראייה. שירות זה מיועד לעובדים עם עיוורון/לקות 
ראייה שבמסגרת עיסוקם נאלצים להתמודד עם חומרי קריאה רבים, כגון: 
להם  לתת  יכולה  אינה  הקיימת  הטכנולוגיה  ו/או אשר  ועוד,  עו"ס  עו"ד, 
מענה מספק. מענה אנושי זה בדמות מקריא נועד לענות על הצורך להנגיש 

את עולם העבודה בפועל עבור האדם עם עיוורון או עם לקות הראייה.

השירות שותף בכמה תוכניות ומיזמים שנועדו לשנות את עמדות הציבור 
חושית  לקות  שלהם  אנשים  או  עיוור  תעודת  נושאי  מועסקים  ובהם 
כפולה: חירשות ועיוורון. עם תוכניות אלו נמנים: מיזם "Call יכול" שהוא 
מוקד טלמרקטינג שכל עובדיו הם אנשים עם מוגבלויות ובכללם אנשים עם 
עיוורון; מיזם תיאטרון "נא לגעת" שבו השחקנים הם אנשים עם עיוורון ועם 
חירשות; מסעדת Black Out המתנהלת גם היא על ידי עמותת "נא לגעת" 
)המסעדה מתנהלת בחשכה מוחלטת והמלצרים בה הם אנשים עם עיוורון(; 
ותערוכת "דיאלוג בחשכה" המתנהלת בחשכה מוחלטת והמדריכים בה הם 

אנשים עם עיוורון.

3.7 תוכנית בית לחיים

המשולבים  אנשים  דבר.  לכל  עצמאיים  חיים  לנהל  יכול  עיוורון  עם  אדם 
בשירות הדיור החוץ-ביתי הם אנשים שנוסף על העיוורון יש להם מגבלה 
קשה נוספת, המכבידה על יכולתם לנהל חיים עצמאיים. השירות לאדם עם 
עיוורון בסיוע מינהל מוגבלויות )כאמור, מה שהיה בעבר השירות לשיקום 

חוץ-ביתי(, מפעיל שני סוגים של בתים לחיים:
מערך דיור לאנשים עם צירוף של עיוורון וחירשות )כפי שפורט לעיל(א. 
מערך דיור לאנשים עם צירוף של עיוורון, מוגבלות שכלית התפתחותית ב. 

ומוגבלויות מורכבות נוספות.



29

פרק 6 חלק ג: אנשים עם עיוורון

ומונגשת  מותאמת  שיקומית  ופעילות  מוגן  דיור  לאפשר  נועדו  אלו  בתים 
לאנשים עם עיוורון ועם לקויות נוספות אשר אינם יכולים להתגורר באופן 
עצמאי בדיור בקהילה. שני הבתים מהווים בית לחיים והם פועלים כמערך 
ייעודיים  דיור בתוך הקהילה. הדיירים ממשיכים לעבוד במרכזי תעסוקה 

ונהנים מפעילות פנאי וחברה מותאמת לצרכים שלהם.

תרשים 10 מציג את מספר האנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה שקיבלו 
מעני דיור מטעם השירות לעיוור בשנים 2009 עד 2018.

18

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 מספר מקבלי דיור 

חוץ-ביתי 205 195 191 171 181 183 158 140 138 146

ניתן לראות בתרשים 10 כי רק מספר קטן של אנשים עם עיוורון או עם לקות 
המתגוררים  עיוורון  עם  האנשים  לרוב  חוץ-ביתי.  בדיור  מתגוררים  ראייה 
מוגבלות  כגון  הראייה,  ללקות  מעבר  נוספת  מוגבלות  יש  חוץ-ביתי,  בדיור 
שכלית או מוגבלות בשמיעה. במהלך העשור, מספר האנשים עם עיוורון או 
עם לקות ראייה שגרו במסגרות דיור חוץ-ביתי, ירד באופן מתון. בסך הכול, 
חלה בעשור ירידה של כ-30% במספרם של מקבלי שירותי הדיור החוץ-ביתי.

3.8 סיוע חומרי

הטבות חומריות ישירות ועקיפות ניתנות כדי לאפשר השתלבות מיטבית של 
אדם עם עיוורון או עם לקות ראייה בחיי החברה, לדוגמה: דמי ליווי, הנחות 

שירותי דיור חוץ-ביתי עבור אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה מסופקים במעונות פנימייה   .18
ובהוסטלים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה מקבלי 
שירותי דיור חוץ-ביתי 2018-2009 10

50

100

150

200

0

מספרים מוחלטים



30

סקירת העשור

ופטורים ממיסים, הנחות בתחבורה ציבורית ובארנונה ועוד. כל אלו ניתנים 
במצבי נזקקּות שונים ומטעם משרדים וגופים שונים.

מעניק  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  לעיל,  שנזכר  כפי 
באופן ישיר דמי ליווי לצורך סיוע בניידות לאדם בוגר עם מוגבלות חמורה 
6.1; הטבה לשיחות  בראייה על פי קריטריונים המפורטים בהוראת תע"ס 
טלפון בקו בזק; החזרי מיסים לרוכשים מוצרים לשימוש ביתי שיש בהם 
כדי להקל את תפקודו של האדם עם עיוורון וכן מענקי סיוע בנופש קבוצתי 

מונגש למי שעומד בקריטריונים המפורטים בהוראת תע"ס 6.14.

3.9 שירותים לאנשים עם עיוורון ועם מוגבלויות נוספות

א. שירותים לאנשים עם עיוורון ועם לקות שמיעה

כאמור לעיל, באוכלוסייה עם עיוורון נכללים כאלף איש שיש להם מוגבלות 
כפולה - עיוורון וחירשות ואשר מתקשרים באמצעות שפת סימנים במגע 
היד  על  המורגשים  סימנים  של  שפות  הן  השפות  )שתי  כפפה  בשפת  או 
ייחודית  נזקקים לתקשורת  אלו  או שמיעה(. אנשים  ראייה  דורשות  ואינן 
המיומן  אדם  באמצעות  בסביבה  המתרחש  של  תיווך  ידי  על  המתבצעת 
 ,2017 בתקשורת בשפת הסימנים במגע או בשפת הכפפה. מאז ספטמבר 
רש"ט מציעה שירות תמיכה חזותית על ידי תומכים חזותיים אשר הוכשרו 
בתקשורת זו בקורס ייחודי שפותח וממומן על ידי משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים. תומכים אלו מתווכים לאדם עם המוגבלות הכפולה 
בעבור  כך,  על  נוסף  בסביבתו.  היום-יום  חיי  את   - וחירשות  עיוורון   -
אוכלוסייה זו, פותח ִמגוון שירותים מונגשים ובהם: מועדון חברתי לצורך 

מפגש ובילוי הכולל חוגים, סיוע רגשי ופעילויות לעולים חדשים.

שירות רש"ט מעניק, באמצעות מכון בית דוד, גם הדרכה להקניית אוריינות 
הכפולה.  המוגבלות  עם  אנשים  זו של  ייחודית  אוכלוסייה  עבור  מחשבים 
שמתקשים  לאנשים  מחשב  באמצעות  תקשורת  לאפשר  נועד  השירות 

בתקשורת עקב המגבלה הכפולה.

ב. שירותים לאנשים עם עיוורון, עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועם 
מוגבלויות מורכבות נוספות

להם  שיש  אנשים  כ-600  מוגבלויות  במינהל  מוכרים   ,2018 לשנת  נכון 
מוגבלות כפולה - עיוורון ומוגבלות שכלית התפתחותית. עבור אוכלוסייה 

זו פותחו כמה שירותים ייחודיים:
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מוגבלות . 1 עם  עיוורון,  עם  לילדים  הלימודים  יום  להארכת  תוכנית 
התוכנית  נוספות.  מורכבות  מוגבלויות  ועם  התפתחותית  שכלית 
מתקיימת לאחר יום הלימודים בבית הספר הייחודי במוסד קרן אור 

בירושלים.

התפתחותית . 2 שכלית  מוגבלות  עם  עיוורון,  עם  לבוגרים  לחיים  בית 
ועם מוגבלויות מורכבות נוספות. המסגרת הקיימת פועלת באמצעות 

עמותת אבוקת אור, עמותה שהקימו הורים לבוגרים אלו.

שכלית . 3 מוגבלות  עם  עיוורון,  עם  לאנשים  שיקומי  יום  מרכז 
התפתחותית ועם מוגבלויות מורכבות נוספות. גם מסגרת זו פועלת 

באמצעות עמותת אבוקת אור.

הדרכה שיקומית לצוותים במסגרות ולבני משפחה.. 4

4. סיכום
העשור האחרון מצביע על שינויים בתחום העיוורון וכבדות הראייה בישראל 
הן באופן הספקת השירותים, הן במגוון השירותים המוצעים. שינויים אלו 
הם בין השאר תולדה של מגמות עולמיות אשר חלו וממשיכות לחול בישראל 

ובמדינות מפותחות רבות אחרות.

ראשית, השינוי הארגוני המשמעותי ביותר באופן הספקת השירותים הוא 
הקמת מינהל מוגבלויות ומעבר בשנת 2017 מהשירות לעיוור ליחידת מטה 
ופיזור חלק מהשירותים שניתנו בעבר באמצעות  חדשה - שירות רש״ט, 
במסגרת  החדש.  מוגבלויות  במינהל  אחרים  לאגפים   - לעיוור  השירות 
אוכלוסיית  שבו  האופן  על  המשפיעים  משמעותיים  ארגוניים  שינויים 
האנשים עם עיוורון או עם לקות הראייה בישראל צורכת את השירותים, ראוי 
לציין גם מהלכים להקלת הליכים בירוקרטיים של הכרה בזכאות להטבות 
ולשירותים, ובעיקר את נוהל ההכרה ההדדית עם המוסד לביטוח לאומי, 
כפי שפורט לעיל. כמו כן, המשרד ביצע תהליך טיוב של הנתונים בשנתיים 
האחרונות, מהלך שיש לו השפעה על תכנון השירותים ועל התקציב לעתיד.

)reaching out( המאומצת שמשקיע  חשובה לא פחות היא עבודת היישוג 
החלו  אלו  פעולות  לשירותים.  הזכאית  לאוכלוסייה  להגיע  כדי  המשרד 
באינטנסיביות רבה בשנת 2016 בעקבות דוח מבקר המדינה. תחנות המידע 
למתעוורים חדשים, השירותים שהן מספקות, הרחבת מספר התחנות ואופן 
למתעוורים  להגיע  המשרד  של  הרבים  המאמצים  על  מעידים   - פעולתן 
חדשים )ובכלל( ולעודד אותם לצרוך את מגוון השירותים שהמשרד מציע 

לאוכלוסייה זו.



32

סקירת העשור

מגמה בולטת ומרכזית במדינות אירופה וארה"ב וגם בישראל, המשפיעה 
היא  המוצעים,  השירותים  מגוון  ועל  השירותים  של  ההספקה  אופן  על 
התפיסה של שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה. תפיסה זו גורסת שיש 
לספק שירותים בקהילה ככל האפשר ולא במסגרות סגרגטיביות, ולהפנות 
משאבים כדי לאפשר לאדם עם המוגבלות להשתלב באופן שווה בקהילה. 
בעשור  זו  גישה  אימץ  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד 
האחרון, והיא ניכרת בין השאר בפיתוח שירותים חדשים המעודדים שילוב 
בקהילה, לדוגמה: בתעסוקה פותחו השירותים של מנטורים לחיפוש עבודה 
המשרד  היום  מציע  ההשכלה,  בתחום  ואילו  עובדים.  לאנשים  ומקריאים 
האקדמית.  במסגרת  התנהלות  על  לסטודנטים  וקורסים  אקדמיות  מכינות 
שירותים נוספים המעודדים השתלבות בקהילה הן מכינות לחיים, מכינות 
שירותים  פיתוח  בצד  ועוד.  ובצבא  לאומי  בשירות  שילוב  תיכון,  לבוגרי 
בקהילה, ניתן לראות שישנה מגמת ירידה בהספקה של שירות דיור חוץ-

ביתי, ההולמת גם היא את מדיניות המשרד לשילוב בקהילה.

בחברה  בתעסוקה,  היום-יום  בחיי  בה  והשימוש  הטכנולוגיה  התפתחות 
ומתקדמות  חדשות  ובהנגשות  חדשים  בשירותים  ביטוי  לידי  באו  ובפנאי 
שהמשרד מספק, כגון: תיאור קולי בהצגות ובסרטים, טכנולוגיות ייחודיות 
הנמצאות בשימוש אוכלוסיית האנשים עם עיוורון ועם חירשות ועוד. זאת 
לצד שימוש בטכנולוגיות מסורתיות יותר אך נחוצות לאוכלוסיה זו, כגון: 

מכונות ברייל ועוד.

והשירותים החברתיים  יש לציין שאין כעת בידי משרד העבודה, הרווחה 
פילוח של אוכלוסיית נושאי תעודת עיוור לאורך העשור לפי מגזרים שונים 
באוכלוסייה. איסוף נתונים אלו ומעקב אחריהם יכול לסייע למשרד בעיצוב 

מדיניות ובהספקת שירותים בעתיד.

לבסוף, מגמת הזדקנות האוכלוסייה בעולם ובישראל בפרט והשפעתה על 
עלייה בשיעורי העיוורון, מצריכות המשך מעקב, תכנון מדיניות, התאמת 

שירותים והקצאת תקציבים הולמים להתמודדות עם התופעה.
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