מדינת ישראל
משרד הרווחה
אגף השיקום

השירות לעיוור

טופס בקשה לסבסוד רכישת ציוד ממוחשב
פרטים אישיים
שם פרטי

שם משפחה

ת לידה

מס' זהות

מס' ת.ע.

תאריך הנפקה

מין

ר/נ/א/ג
כתוב ת
מס' בית

רחוב

השכלה/שנים

מס' ילדים

ישוב

טלפון:

קצבת נכות

מיקוד

נייד:

ניסיון בעבודה__________________________________________________________________________ :
הבקשה
הספק

הפריט המבוקש

עלות מלאה

הצהרה
אני מצהיר בזאת שלא קיבלתי את הסבסוד המבוקש או הציוד מכל גורם אחר,וכי הציוד שיירכש נועד לשימושי האישי בלב
ד
אני מתחייב לשמור על תקינות הציוד .אם ,מסיבה כל שהיא ,אפסיק להשתמש בציוד,אציע לשירות לעיוור לקנות הציוד.
בדקתי הציוד ונמצא תקין ופועל.

חתימה ______________________תאריך _____________________

החלטה

• מאשרים
רכישת _____________________________
עלות הציוד_____________ .₪היקף הסיוע של המשרד__________  .₪יועבר ישירות לספק:
____________________________________________________________________.
• לא מאשרים,
נימוקים_____________________________________________________________ :
______________________________________________________________
הערות______________________________________________________________ :
___________
אילנה גלייטמן

___________
חמדה צוקרמן

__________ ___________ _________
הרצל מוכתר

תאריך ___________________

סבסוד ציוד ממוחשב לבעלי תעודת עיוור/לקויי ראייה
השירות לעיוור החל לסבסד ציוד ממוחשב לרבות מכשירי טמ"ס לבעלי תעודות עיוור/לקויי ראייה.
א .הפרטים שיסובסדו
 .1מכשיר הגדלה אלקטרונית – )טמ"ס(
 .2תוכנות הגדלה למחשב כדוגמת . Zoom Text
 .3צג ברייל
 .4צג קולי )קורא מסך ,כדוגמת . (Jaws

ב .מי זכאי לסבסוד?
 .1בעל תעודת עיוור/לקויי ראייה ,לפחות שנתיים אחר קבלת התעודה.
 .2יודע להשתמש במחשב או בטמ"ס.
 .3בעל יכולת להשלים הרכישה.
 .4מי שאינו זכאי לסבסוד מגורם אחר כגון סטודנט או עובד.

ג .מה נדרש מהמבקש?
 .1לדעת להשתמש בציוד.
 .2להמציא אישור ממכון לשיקום ראייה ירודה על הציוד ועל ידיעת השימוש.
 .3להמציא אישור על היכולת להפעיל מחשב ועל ידיעת השימוש באביזר המבוקש.
 .4שמירת הציוד והתחייבות לתקנו במידת הצורך.

ד .מנגנון הסיוע
 .1המבקש יגיש בקשה בכתב ע"ג הטופס המצ"ב.
 .2ועדת ביצוע תבדוק הבקשה ,תאשר או תדחה.
 .3במידה והבקשה תאושר ימציא המבקש אישור על תשלום חלקו לספק.
 .4השירות לעיוור יעביר את חלקו לספק.
 .5הרוכש ידווח לוועדה על רכישת הציוד.

ה .מעקב וליווי
יערך מעקב וליווי אחר המשתמשים בציוד.

ו.

כתובות וטלפונים
לבדיקה לצורך מכשירי טמ"ס:

מכונים לשיקום ראייה ירודה:

חיפה והצפון – מרכז שיקום מגדל אור קרית חיים חיפה  ,26244מר שלמה רפפורט .טל.8490349 .
תל אביב – דוד חכמי ) 10בניין המרכז לעיוור( תל אביב  ,66038גב' קרן יפה .טל.03-6880523 .
הרצלייה – רחוב חובת הלבבות  ,11מרכז שיקום .גב' גלית בכרך.09-9506111 .
ירושלים – בניין שערי העיר רח' יפו  216ירושלים  ,94383גב' שני שטרק.
באר שבע – רחוב שלמה המלך ,מרכז שיקום ,גב' אושרת מזוז .טל.08-6468430 .
לצורך רכישת ציודי מחשב:

מכון לטכנולוגיה שיקומית לעיוורים -מט"ש:

חיפה והצפון – מרכז שיקום מגדל אור קרית חיים חיפה  ,26244מר פרוק מלמוד .טל.04-8400246 .
תל אביב – מרש"ל ת"א ,הגר"א  29ת"א .מר לב טל.03-6870798 .
הרצלייה -רחוב חובת הלבבות  ,11מרכז שיקום .מר יובל .09-9506111
ירושלים – מרש"ל ירושלים ,בניין שערי העיר רח' יפו  216ירושלים  .94383מר .02-5388955
באר שבע – רחוב שלמה המלך ,מרכז שיקום ,גב' איילה אור .טל.08-6468427 .

לידיעתך!
 .1האחריות על סוג הציוד הנרכש ועל התאמתו לצרכיך הנה עליך בלבד.
 .2האחריות על תקינות הציוד הנה על הספק בלבד.

הועדה ממליצה:

במקרה של רכישת טמ"ס :רצוי להיבדק במכון לראייה ירודה על מנת להתאים את המכשיר ואת ההגדלה המתאימה.
במקרה של רכישת תוכנה :רצוי להיבדק במכון לטכנולוגיה שיקומית או במרש"ל או במרכז שיקום על מנת לקבל ייעוץ
והדרכה.

