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መግቢያ
ለዓይነ ስውራን ወይም የማየት ጉድለት ላለባቸው ሰዎች የሚሰጠው የመልሶ ማጠናከር አገልግሎት
ዓላማው ጥሩ አኗኗር እንዲኖሩ የሚያግዝና ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ የሚረዳ ነው። ያገልግሎቱ
ትኩረት በማየት ችግር ለተጎዱ ሰዎች ዕለት ከዕለት ኑሯቸውን የሚያካሂዱበት ዘዴና ችሎታ
እንዲያስገኝላቸው ሲሆን፤ ይኸውም በቤታቸው፣ በኅብረተሰቡ ውስጥና በሥራ አካባቢያቸው
ማለት ነው።
በ1.1.2003 ዓ.ም. በቀረበው ማስረጃ መሠረት በሕጉ በተገለጠው መሠረት፣ በእስራኤል ውስጥ
20,000 የሚሆኑ የዓይነስውርነት/የማየት ጉድለት ያለባቸው ሰዎች ይገኛሉ።
የተቀየሱትን ዓላማዎች ከግብ ለማድረስ የዓይነ ስውራን አገልግሎት ከዚህ ቀጥሎ በተጠቀሱት
መስኮች ሥራውን ያካሂዳል።
• ተገልጋይ ዓይነ ስውራንን ማወቅና ምዝገባ
• ለልጆች የተለየ አገልግሎት
• ስሜትን የሚያጠናክር አገልግሎት
• የሥራ እንቅስቃሴን የሚያበረታታ አገልግሎት
• ሠርቶ መኖርን የሚያጠናክር አገልግሎት
• ከኅብረተሰቡ ጋር በመቀላቀል መንቀሳቀስን
• የማቴሪያል እርዳታን ያጠቃልላል
ይህ መመሪያ በእስራኤል ለዓይነ ስውራን አገልግሎት የወጣውን መብትና ሥርዓት ተገልጋዮች
ይረዱበት ዘንድ መብቶችንና ደንቦችን ለማሳወቅ እንዲረዳ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። የዓይነ ስውርነት/
የማየት ጉዳት መታወቂያ ላላቸው የመታወቂያ ሰነድን አወጣጥና አገልግሎታቸውን ለመቀበል
ወዴት ማመልከት እንዳለባቸውም ይመራቸዋል።
“መመሪያው“ ሕግን የያዘ ሰነድ ወይም የሕግ ምትክ አይደለም። ለዚህም ሆነ ለሌሎች ገጠመኞችም
መልስ ወይም መፍትሔ የሚሰጥ አይደለም። በዚህ መመሪያ ከተገለጠው በተጨማሪ ሌላ ማብራሪያ
ከተፈለገ በማዘጋጃ ቤት ማኅበራዊ አገልግሎት ክፍል በመቅረብ መጠየቅ ይቻላል።
“መመሪያው” የሚሰጠው የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ላላቸው ሲሆን
ዓላማውም የመልሶ ማጠናከሩን ሂደት በመጠኑም ቢሆን ለማቃለል ነው። አስተማማኝ፣ ጥራት
ያለውና ትክክለኛ መረጃ መስጠት ለጥሩና ቀልጣፋ አገልግሎት ዋነኛ መሠረት ነው። የዚህ ዓይነት
መመሪያ ማዘጋጀት ለዓይነ ስውራን ከሚሰጡት አገልግሎቶች ውስጥ አንደኛው ነው።
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በ2003 ዓ.ም. ታትሞ በወጣው መመሪያ በእስራኤል አገር የሚኖሩና የዓይነ ስውርነት ወይም
የማየት ችግር መታወቂያ ያላቸው ግለሰቦችን መብትና አገልግሎት የሚሰጧቸውን ድርጅቶች
በተመለከተ የተስተካከሉና አዲስ የሆኑ መረጃዎችን ለመጨመር ሞክረናል። ይኸውም ለዓይነ
ስውራን ከሚሰጠው መደበኛው አገልግሎት በተጨማሪ ነው።
ይህ መመሪያ በራሽያንኛና በዓረብኛ ቋንቋ ተተርጉሞ እንዲቀርብ እቅድ አለን። መመሪያውን
የሚፈልግ ሰው በብሬይል ጽሁፍ ወይም በካሴት ወይም በጉልህ ልዩ ጸሁፍ ከተዘጋጁት ውስጥ
አንዱን መቀበል ይችላል። እንደዚሁም ጽሑፉን ከኢንተርኔት ማንበብ የሚፈልግ “የዓይነ ስውራን
አገልግሎት” ድረ ገጽ ከሆነው
www.shil.haifa.co.il ገብቶ ማንበብ ይችላል።
ዮሲ ኮርሲያ
የዓይነ ስውራን አገልግሎት
ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ
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የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ያላቸው

ለማኅበራዊ ጉዳይ አገልግሎት መ/ቤት አመልክት፤ መልሱ በቂ ካልሆነ፣ ላውራጃው
መ/ቤት የይግባኝ አቤቱታ ማቅረብ ትችላለህ።
ጉዳዩን የመመርመር ሥልጣን ያላቸው ውሳኔውን የመለወጥ/የመሰረዝ መብት
አላቸው።
የይግባኝ አቤቱታ ሰሚው ኮሚቴ በ1958 ዓ.ም. በወጣው ደንብ መሠረት የሚሠራ
አካል ነው።
ለይግባኝ አቤቱታ ኮሚቴ ከዚህ በታች በተጠቀሰው አድራሻ ማመልከት ይቻላል፡፤

• የቴል አቪቭና የማዕከላዊ አውራጃ የይግባኝ አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ፖስታ ሳጥን ቁ.
8084

ቴል አቪቭ 61080

• የኢየሩሳሌምና የደቡብ አውራጃ - ፖስታ ሳጥን ቁ. 919 ኢየሩሳሌም 91008
• የሐይፋና የሰሜን አውራጃ ፖስታ ሳጥን ቁ. 3028፣ ሐይፋ 31030
እንድታውቁት!
ይህ ኮሚቴ የመታወቂያ ደብተር ስለመቀበል ጉዳይ አቤቱታን አይቀበልም።

ለአካለ ስንኩላን ሰዎች የእኩልነት መብት ኮሚሽን
የኮሚሽኑ ዋና ሥራ ልዩ ልዩ የአካል ጉድለት ላለባቸው ሰዎች መብትና
ደንቦችን ማስከበር ነው። ኮሚሽኑ የባለጉዳዮችን ማመልከቻና
ማስረጃ መ/ቤቶችንና በሥራ ቦታ የሚደርሱ አድልዎ፣ ከሥራ ቦታ ለመድረስ
ያለውን ችግር፣ መረጃና ምክር በመስጠት ይሠራል።
አድራሻ፡ ረሆቭ ቤት ሀድፉስ 12፣ ቢንያን ቤት ሸንሃቭ B፣
ግብዓት ሽሙኤል፣ ኢየሩሳሌም 95483
ስልክ፡ 02-6527718 ፋክስ 02- 6527783
የሥራ ቀኖች፡- ከእሁድ አስከ ሐሙስ ከ9፡00 – 12፡00
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1.

መረጃና አፈላለጉ

የዓይነ ስውራን አገልግሎት መሠረታዊ ግዴታው ዓይነ ስውራንን/ማየት የተሳናቸውን ፈልጎ ማግኘት
ሲሆን እነዚህ ሰዎች የሚገባቸውን የተለያዩ የመልሶ ማቋቋሚያ አገልግሎቶችን በሚመለከት
ተገቢውን መረጃ መስጠት ነው።
ይህንን ዓላማ በተግባር ለመፈጸም ዓይነ ስውራንን/ማየት የተሳናቸውን ፈልገው የሚያገኙና መረጃ
የሚሰጡ ቅርንጫፎች በዓይን ሕክምና ክሊኒኮች፣ በሆስፒታሎችና በኅብረተሰቡ ውስጥ ቅርንጫፎች
ተከፍተዋል።

1.1 የመረጃው ፍለጋና ጣቢያዎች

• አገልግሎት፡ የማየት ችግርና የመታወር አደጋ የገጠማቸውን መፈለግና መረጃ መያዝ፣
ይህ አገልግሎት ሰዎች ከማየት ችግር ወደ መታወር አደጋ እንዳይደርሱ ለመከላከል
የሚሰጥ ድጋፍ ነው። ነባር ዓይነስውራንና ሌሎችም የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚዎች
ናቸው።

• የአገልግሎቱ ዓላማዎች፡
–

የማየት ጉዳት ላለባቸው የማጠናከሪያ አገልገሎቱን በደንቡ መሠረት ለመቀበል
እንዲችሉ የጊዜ መራዘም እንዳይገጥማቸው መርዳት

–

ከሕክምና አገልግሎት ወደ መልሶ ማጠናከሪያ አገልግሎት የሚደረገውን ሽግግር
ማፋጠን

–

ለአዲስ ዓይነስውራን ስለ አገልግሎት መቀበል መብታቸው መመሪያ ለመስጠትና፣
በዚህ አፈጻጸም የሚደርሰውን ውጣ ውረድ ለማቃለል

–

በሕክምናው ሥርዓት ውስጥ የሚሠሩ ሠራተኞች የመልሶ ማቋቋም አገልግሎቶች
እንዳሉ እንዲያውቁ ማድረግ

–

የማየት ችሎታቸው እየደከመ ያሉትን ሰዎች ፈልጎ መመዝገብ፣ የዕለት ኑሯቸው
የተሻሻለ እንዲሆን ድጋፍ ማድረግ

• የአገልግሎት መቀበያው ቦታ፡ በዓይን ህክምና ክሊኒኮችና በሆስፒታሎች ለማጣራት
ሲፈልጉ በ02-5004275 ይደውሉ

• የማመልከቻ አቀራረብ፡ በተመደበው ቦታ ባለው በዓይን ሕክምና ክሊኒክ አማካኝነት
ወይም በግል ማመልከት ይቻላል
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1.2 የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ለመቀበል

የሚያስችሉመመሪያዎች፣

ከዚህ በታች በተጠቀሱት መመዘኛዎች መሠረት መታወቂያ ይወጣል/ ይሰጣል።
1.
2.
3.

ፍጹም ዓይነ ስውርነት
ጤናማ በተባለው አንድ ዓይን የማየት ችሎታ 3/60 ሆኖ ሲገኝ፣ እንዲሁም
በመነጽር በመታገዝም ጭምር
የማየት ችሎታ ማለት ጤናማ ዓይን በተባለው፣ አካባቢን የመቃኘት ችሎታ፣ ከፍተኛ
ተብሎ የተለካው መጠን ከ20 ዲግሪ የማይበልጥ ሆኖ ሲገኝ

የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ መያዝ በማህበራዊ ጉዳይ መ/ቤት 100%

የዓይነስውርነት ማረጋገጫ ተደርጎ አይወሰድም።

• የማመልከቻ አቀራረብ፡
–
–

–

–
–

ለማኅበራዊ ዋስትና አገልግሎት በማመልከት የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት
መታወቂያ መጠየቂያ ፎርም መቀበል ይቻላል
በዓይን ሕክምና ክሊኒክ ለምርመራ በመቅረብና በመመርመር ውጤቱን በዓይነ
ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ቅጽ (ፎርም) ጀርባ ላይ አስመዝግቦ
መቅረብ
ማመልከቻውን በመኖሪያ አካባቢያህ ለሚገኘው የማህበራዊ ዋስትና አገልግሎት
መ/ቤት ማቅረብ፣ ከዚህ ሰነድ ጋር ትክክለኛውን የመታወቂያ ደብተር ቅጅ ማያያዝ
ያስፈልጋል
ተጨማሪ የዓይን ምርመራ በዕውራን አገልግሎት ውስጥ በሚሠራ ዓይን ሐኪም ዘንድ
ማድረግ
የማመልከቻውን ውሳኔ/ ውጤት ከአካባቢው የማህበራዊ ዋስትና መ/ቤት መቀበል
ይቻላል ይህ አሠራር የሦስት ወራት ጊዜን ሊወስድ ይችላል

የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ፡
አመልካቹ ለጉዳዩ ጥሩ መልስ ካላገኘ ለይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ የይግባኝ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል

• በአካባቢው የማህበራዊ ዋስትና መ/ቤት በኩል አቤቱታው ይቀርባል፣ ለዚህ አገልግሎት
የገንዘብ ክፍያ አለው፡፤ የግል ማመልከቻና የሚከፈለውን ገንዘብ ማቅረብ ያስፈልጋል

አስተያት፤ በብሔራዊው የማህበራዊ ዋስትና ጉዳይ መ/ቤት አማካይነት ባለፈው ዓመት
የተመረመረ ሰው ከሆነ፣ የዚህን ምርመራ ውጤት ለዚህ ዓመት የዓይነ ስውርነት/
የማየት ጉዳት መታወቂያ ለመቀበል መጠቀም ይችላል። ይህም ተደጋጋሚ
ምርመራዎችን ከማድረግ ያድነዋል ማለት ነው።
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1.3 ስለመረጃና ማስታወቂያዎች፡
በተለይ ዓይነ ስውሮችን በበለጠ ለማንቃትና ግንዛቤያቸውን ከፍ እንዲል ለማድረግ፣ እንዲሁም
አጠቃላይ ሕብረተሰቡን ለማሳወቅ የዓይነ ስውራን አገልግሎት መረጃዎችንና ልዩ ልዩ
ማስታወቂያዎችን እያወጣ ያሳትማል።
ማስታወቂያውን ከዋናው ዓይነ ስውሮችን አገልግሎት መሥሪያ ቤት ከዚህ በታች እንደተገለጠው
መቀበል ይቻላል፡
አውራጃ

አድራሻ

ዋና መ/ቤት
ኢየሩሳሌም ያድ ሀሩጺም መንገድ 10
ኢየሩሳሌም 91012
አውራጃው መሥሪያ ቤት
ኢየሩሳሌም ኬሬን ሀየሶድ 9 ኢየሩሳሌም 94226
ቴል አቪቭ ሰዴ እየሩሳሌም 22፣
ቴል አቪቭ 68022
ሐይፋ
ሀቲክቫ ሹቅሪ 5 ብንያን ማይ ፎቅ ቁ. (ለ)፣
ሐይፋ 33111
ቤር ሼቫ
ሃቲክቫ መንገድ 4፣ ሕንጻ ቁ. ሀ ፎቅ
ቁ.(መ)፣ ቤር ሼቫ 84000
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ስልክ

ፋክስ

02-670818
1/2

02-6708399

02-6247193

02-6754716

03-5125506

03-5125719

04-8619456

04-8619163

08-6264912
08-6264909

08-6264913

2.

ለልጆች የተለየ አገልግሎት፡

2.1 የልጆች እድገት እንክብካቤ ማዕከል

• አገልግሎቱ፡ ሰዎችን ፍለጋ፣ የችሎታ ምርመራ፣ የልጆችንና የወላጆችን ፍላጎት
ማነቃቃት

• አገልግሎቱ ዓላማ፡ የለጋ ሕጻናትን ችሎታና ተገቢ ባሕሪያቸውን ማጠናከር
የለጋ ሕጻናት ወላጆች በዚህ እንክብካቤ ከፊል ኃላፊነት ይቀበላሉ።

• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፡ የአሠራሩ ሁኔታ አገልግሎቱ የሚሰጠው በለጋ ሕጻናት
እንክብካቤ ማዕከልና በልዩ ልዩ ተቋማት ለሚገኙ ሕጻናት ነው።

ኢሩሳሌም አካባቢ፣
በእየሩሳሌም የሕጻናት ዕድገት እንክብካቤ ማዕከል- ያፎ መንገድ ቁ. 157
ኢየሩሳሌም 94342፣ ስልክ 02-6253296፣ ፋክስ 02-6244554
በመካከለኛው አውራጃ አካባቢ፣
በቴላሾሜር የሕጻናት ዕድገት እንክብካቤ ኢንስቲቱዩት( ከፍተኛ ማዕከል)
በሽቫ ስም የሕክምና ማዕከል፣ ቴል ቴልሀሾሜር 52621
ስልክ 03-5302372 ፋክስ 03- 5302236
የደቡብ አውራጃ፡
የሕጻናት እእድገት እንክብካቤ በሶሮቃ ሆስፒታል
ፖ.ሳ.ቁ. 151፣ ቤር ሼቫ 84101 ስልክ 08-6400427
በሐይፋ አውራጃ፣
በሃና ሆቫ ስም የሕጻናት ዕድገት እንክብካቤ ማዕከል
“ የብኔ ጽዮን “ የሕጻናት እንክብካቤ ማዕከል ጎሎምብ መንገድ 47፣ ፖ.ስ.ቁ.
4940፣ሀይፋ 31048፣ ቴሌፎን 04-8359609

• የማመልከቻ አቀራረብ፣ በግል ወይም በሚንከባከበን ሐኪም አማካይነት ወይም

በሚንከባከበን የማኅበራዊ ዋስትና ጉዳይ መ/ቤት ማመልከት ይቻላል። ለሕጻናት እድገት
እንክብካቤ የሚጠየቀው የማጠናከሪያ የመመሪያ አገልግሎት በክፍል 4 በተጠቀሰው
አግባብ መሠረት በሕጻናት ዕድገት እንክብካቤ ማዕከል ነው። “ዓላማው የልጆችን
ዕድገት /እንቅስቃሴ” ማጠናከር ነው።
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2.2 ልዩ የሕፃናት መንከባከቢያ መዋዕለ ሕጻናት፡

• አገልግሎት፤ በዚህ ልዩ የእንክብካቤ ማዕከል ዕድሚያቸው እስከ ሦስት ዓመት

ላሉ ሕጻናት ትምህርታዊ፣ አጠናካሪ ድጋፍና ክብካቤ ይደረግላቸዋል። በፔታህ ቲቅቫ
በሚገኘው ተመሳሳይ ማዕከል ግን እስከ 5 ዓመት ዕድሜ ድረስ ግልጋሎቱ ይሰጣል።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፡ ለጋ ሕጻናትን በትምህርት አጀማመር ተንከባክቦ ለማሳደግ፣

ካጠቃላዩ ኅብረተሰብ ጋር በትክክል ተቀላቅለው ኑሯቸውን እንዲመሩ ለማድረግ ነው።

• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፡
በ”ኤሊ ሻይ ስም” የሚተዳደሩት መዋዕለ ሕጻናት - የዓይነስውራንና/የማየት
ጉድለት ችግር ያላቸው ሕጻናት ዕድገት ማስቀደሚያ ድርጅት
ጉሽዳን፡
ኤሊ ሻይ ፔታህ ቲቅቫ – ላቦን መንገድ 3፣ ፖ.ሳ.ቁ. 8179፣
ፔታህ ቲቅቫ 49181፣ ስልክ 03-9336840 ፋክስ 03-9336837
በደቡብ ክፍል፡
ኤሊ ሻይ ቤር ሼቫ – ሀቫጼሌት ሀኔጌቭ 21፣ ንቬ ኖይ፣ ቤር ሼቫ 84849 ስልክ
08-6270971 ፋክስ 08-6270671
ኢየሩሳሌም አካባቢ፡
ኤሊሻይ ኢየሩሳሌም – ሙርጋንታው መንገድ 21፣ ራማት ኢየሩሳሌም
ስልክ 02-5710069 ፋክስ 02-5860075
ኤዞር ሐይፋ፡
ጋን ኤፍራይም፣ ብኔፅዮን ሕክምና ማዕከል፣ ጎሎምብ መንገድ ቁ. 24፣ ሐይፋ ስልክ
04-8370062 ፋክስ 04-8371393

• የማመልከቻ አቀራረብ፡ አካበቢያችን የሚገኘው የማህበራዊ ዋስትና ጉዳይ መሥሪያ
ቤት በኩል ማመልከት ይቻላል
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2.3 ዕድሜያቸው ለትምህርት ቤት ለደረሱ ልጆች የሚሰጥ

አገልግሎት፡
ዓይነ ስውራንና የማየት ችግር ያለባቸው ሕፃናት በመደበኛው ት/ቤት ውስጥ ተሰማርተው
መማር እንዲችሉ ማዘጋጀት ነው። ይኸውም እነዚህ ልጆች ከመምህራን መልካም ድጋፍና
ክብካቤ እንዲያገኙ ሲሆን፣ ትምህርት ሚኒስቴር አስፈላጊውን መጓጓዣ እንዲያቀርብላቸውና
ድጋፍ እንዲሰጣቸው ይሆናል። ልዩ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ልጆች ደግሞ ልዩና የተጨማሪ
አገልግሎት ክፍሎች አሉ። ውሎ መልስና የሕጻናት የአዳሪ ት/ቤቶችም አሉ።
ልዩ ትምህርት ቤት፡

• አገልግሎቱ፡ የትምህርትና የማጠናከሪያ አገልግሎት ክፍል
• የአገልግሎቱ ዓላማዎች፡ ትምህርት እንዲያገኙና የአሠራር ችሎታቸው እንዲዳብር
• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፡
• ስለማመልከት፡ የትምህርት ሚኒስቴር መሥሪያ ቤትና የስምሪት ኮሚቴ፣ የማኅበራዊ
ዋስትና ጉዳይ መ/ቤት አማካይነት ማመልከት ይቻላል።

የኢየሩሳሌም የዓይነ ስውራን/ የማየት ጉድለት ላለባቸው ልዩ ት/ቤት
አገር አቀፍ አዳሪ ት/ቤት
ዴጌል ርኡቤን መንገድ 5፣ ኢየሩሳሌም 91008፣ ስልክ 02-6599555
ፋክስ 02- 6599542 የኢንተርኔት አድራሻ www.jewishblind.org
ኢ-ሜይል info@jewishblind.org
በናጸሬት የዓይነ ስውራን/ የማየት ጉድለት ላላቸው ልዩ ት/ቤት
ለናጸሬትና አካባቢው ኗሪዎች የውሎ ገብ አገልግሎት
ፖ.ሳ.ቁ. 74፣ ናፄሬት 1600፣
ስልክ 04-6570353 ፋክስ 04-6460741
“ሃላን ክላር ት/ቤት
ቤት ሀናንያ ምስራቅ ኢየሩሳሌም 19924
ስልክ፣ 02-5833841፣ ፋክስ 02-5854616
ኬሬን ኦር
የዓይነ ስውራን/የማየት ጉድለት ላላቸው አገር አቀፍ
አዳሪ ት/ቤት አባ ሂሌል ሲልቨር 3፣ ኢየሩሳሌም 91234
ስልክ 02-5869626 ፋክስ 02-5869096
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2.4 የተማሪው ቤቶች
ይህ አገልግሎት በትምህርትና የባህል ሚኒስቴር መሥሪያ ቤትና በዓይነ-ሥውራን/የማየት ጉድለት
ላላቸው አገልግሎት ትብብር ይካሄዳል።

• አገልግሎቱ፡ ከመደበኛው ትምህርት ሰዓቶች በኋላ፣ የትምህርትና የመልሶ ማጠናከር
አገልግሎት ክፍሉ የተማሪዎችን ችሎታ ለማዳበር ልዩ ትምህርት ይሰጣል

• የአገልግሎቱ ዓላማዎች፡ የትምህርትን ሥርዓት ማስተዋወቅ፣ ማጠናከር፣ በራስ

የመተማመን ችሎታና ስሜትን የማዳበር ድጋፍና በሕብረተሰቡ ውስጥ እኩልነታቸውን
ማሳወቅ፣

• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፡ በመላው አገሪቱ ውስጥ በሚገኙ የተማሪ ቤቶች

አገልግሎቱ ይሰጣል።
ለዝርዝር መረጃ ከዚህ በታች ለተገለጠው አድራሻ ያመልክቱ።
የትምህርት ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት
የዓይነ ስውራን/የማየት ጉድለት ያላቸው ተማሪዎች አገልግሎት፣
አገር አቀፍ ቁጥጥር፣ ሀሽሎሻ መንገድ ቁ. 2፣ ቴል አቪቭ 61091
ስልክ 03-6896092፣ ፋክስ 03-6896171 ወይም በመኖሪያ አካባቢ የ  מתי"אመሥሪያ
ቤት

• ስለማመልከት፡ በማኅበራዊ ዋስትና ጉዳይ አገልግሎት መሥሪያ ቤት ወይም በትምህርት
ሚኒስቴር ድጋፍ ሰጭ መምህራን አማካኝነት አመልክቱ።
ስልክ 03-6896092/3 ፣ ፋክስ 03-6896171
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3. የአስተሳሰብ ስሜትን ማጠናከር
3.1 የአስተሳሰብ ስሜትን ስለማጠናከር፡

• አገልግሎቱ፡ የድጋፍ አገለግሎት ለመስጠት
• የአገለግሎቱ ዓላማ፡ የማየት ችሎታ ሲደክም የሚገጥመውን የሞራል ውድቀት
ለመቋቋም ድጋፍና የመጠቀሚያ ዘዴዎችን ዕውቀት ይሰጣል፡

• አግልግሎቱ የሚሰጥብት ቦታ፡ በመኖሪያ አካበቢያችን የሚገኘው የማኅበራዊ ዋስትና
ጉዳይ መ/ቤት

• የማመልከቻ አቀራረብ፡ አካበቢያችን የሚገኘው የማህበራዊ ዋስትና ጉዳይ መሥሪያ
ቤት በኩል ማመልከት ይቻላል
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3.2 የዓይነ ስውራን ሁለገብ አገልግሎት ማዕከል

• አገልግሎቱ የአስተሳሰብ ስሜትን፣ ድጋፎችን፣ የማጠናከሪያ አገልግሎቶችን ዘዴዎችን
ያጠቃልላል
–
–
–
–
–

የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ለመቀበል የሚያስችሉ ተፈላጊ

መረጃዎች
የድጋፍ እንክብካቤ፣ በግልና በቡድን ደረጃ
የግል አሠራርን ለማጠናከር እንዲቻል ቀዳሚ ዝግጁነት
ሕብረተሰባዊ እንቅስቃሴዎች፣ ማለት በጥናት ክበቦች፣ በገለጻዎች፣ የትዕይንት
ሥራና የሽርሽር ፕሮግራሞች
በልዩ ልዩ ጉዳዮች የውክልና ወይም የኅብረተሰብ ጥብቅና እንቅስቃሴዎች

• የአገልግሎቱ ዓላማ፡ አስፈላጊ አገልግሎቶችን በአንድነት አደራጅቶ መስጠት ወይም
ማቅረብ

• ለማመልከት፡ ለተባለው ድርጅት ቀጥታ ማመልከት
• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፡
አውራጃ
ኡም አል
ፋሄም
ኢየሩሳሌም
ናጽሬት
ኤሊት
ርሆቦት
ራማት ጋን
ሽፋርዓም
ቴል አቪቭ

አድራሻ
ሽኹናት ቢር ፖ.ሳ.ቁ 2165 ኡም አል
ፋሄም 30010
ሻዓሬ ሃዒር ሕንጻ ያፎ መንገድ 216
ኢየሩሳሌም 94383
ሪሞን መንገድ 3/ሀ 17000

ስልክ

ፋክስ

04-6314996

04-6314996

02-5388955

02-5003942

04-6015070

04-6478888
04-6463028

ሞሼ ፍሪድ መንገድ 2 ፖ.ሳ.ቁ 1477
ቤን ዮሴፍ መንገድ 11 ራማት ጋን 52474
የማኅበራዊ አገልግሎት ክፍል፣ ፖ.ሳ.ቁ.
243፣ ሽፋርዓም 20200
ጌራ መንገድ 28፣ ቴል አቪቭ 69024

08-9475151

08-9475154

03-6703484

03-6703485

04-9866050

04-9059111
04-9865435

03-6870798

03-6391033
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3.3 ከላ”አ– የግል መረዳጃ ቡድኖች(ክበቦች)
አገልግሎቱ፡ በተወሰነ ጊዜ በመደጋገም ግንኙነት እየተደረገ በቡድኑ ውስጥ ላለ እያንዳንዱ አባል
መደጋገፍ የሚደረግበት ነው። መረጃ መለዋወጥን፣ ምክክርንና መማርንም ያጠቃልላል።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፡ መደበኛ የሆነ ድጋፍ ሰጭ ማኅበራዊ አደረጃጀትን መፍጠር
• ስለማመልከት፡ ለቡድኑ ተጠሪ ቀጥታ ማመልከት
• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፡
ቦታው
አድራሻ
ማኦር ኢየሩሳሎም ኢየሩሳሎም፣ያፎ መንገድ 216፣
ሸዓሬ ሃዒር ሕንጻ
ዴሌት ፕቱሀ
ራዳ”ክ መንገድ 2፣ ረሃብያ፣
ኢየሩሳሌም
ኢየሩሳሎም 92301
ከላ”አ
ኢየሩሳሌም፣ ያፎ መንገድ 216
ለእንግሊዝኛ
“ሸዓሬ ሃዒር” ሕንጻ ኢየሩሳሌም
ተናጋሪዎች፣
94383
ኢየሩሳሌም
ሙአዶን ሄቭራቲ ቤን ኤሊኤዘር መንገድ 15፣
ሪሾን ለጽዮን
ሪሾን ለጺዮን 75229
ሙአዶን ሄቭራቲ፣ የሻያሁ መንገድ 16፣ሁሎን
ማትናስ ሆሎን
58837
ካላ”አ፣ የሁድ
ሞዓዶን ጊል ሃዛሃቭ፣ ረሆቭ ዔጽ
አፍርሴክ የሁድ 56258
ቅቡጻት
ራማት ጋን፣ ቤን ዮሴፍ መንገድ
11፣ ራማት ጋን 52474
ፐኢሊም፣ራማት
ጋን
ቅቡጻት ፕኢሊም የዓይነ-ሥውራን መረዳጃ ክበብ፣
ናታንያ
ሸአር ሀኤሜቅ መንገድ 4፣
ናታንያ 42292
ካላ”አ፣ ናታንያ
ረሆቭ ባሩኽ ራም ١/٨٥ ናታንያ
42276
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ተጠሪ
ሃያ ሽቫርፅ

ስልክ

ኮሎራ ሃሌቪ

02-6420438

ሀየ ቫሩዲ

02-5891802

ኤሊ ሚትራኒ

03-9566549
03-9672406

ታልማ ሲየግ

03-5506772

02-5388955

ሞሼ አዶትለር
ሜኢር ሮዜንብሉም 03-6703484
ዳቪድ ቤን ያዓኮብ
ሽሎሞ ሄርሽኮቢጽ

09-8614744

ፕኒናት ሮዘንበርግ

09-8614661

ቦታው
ቅቡጻት ሄብራቲት
ፔታህ ቲቅቫ

አድራሻ
የዓይነ-ሥውራን መረዳጃ ክበብ፣
ሄርጼል መንገድ 3
ፔታህ ቲቅቫ 49437
ለቦግሬ ካቭ ትሚሃ ሀአጉዳ ለማአን ሃኢቬር፣ ሀጌፌን
መንገድ 32፣ ሃይፋ 46665
የማየት ጉዳተኞች ቤት ሀመርካዝ ለኢቬር፣ ዳቪድ
፣ ቴል አቪቭ
ሃህሚ መንገድ 10፣ ቴል አቪቭ
66038
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ተጠሪ
ሊያ ገርበርት ራፊ
አሎኒ

ስልክ
03-9315444

ሀዳሳ ክሎሸር፣ ሞሼ 04-8389459
ሩቢን፣ ያዓኮቭ ያፌ
03-7915549
ሾሻና ሽሙኤሊ
ዓሊዛ ዚልበርበርግ 03-5370271

4. የሥራ መልሶ ማቋቋሚያ
ይህ የተግባራዊ እንቅስቃሴ ማገገሚያ አገልግሎት የሚሰጠው በማንኛውም ዕድሜና በመላው
የእስራኤል ክልል ለሚገኙ ዐይነ ስውራንና ማየት ለተሳናቸው ሰዎች ነው።

4.1. መልሶ ለመቋቋም (ለማገገም) የሚሰጥ ትምህርት

ወይም መመሪያ

•

አገልግሎቱ፦ ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወርን፣ የየዕለቱን ኑሯችንን መምራትን፣ የቤት
ውስጥ ኢኮኖሚን፣ የቤት አያያዝን፣ ከሌሎች ጋር ግንኙነት መፍጠርን፣ ትርፍ ጊዜን
በተገቢው ሁኔታ መጠቀምንና መልሶ ማየት እንዲቻል የማገገሚያ እንቅስቃሴን ዕውቀት
የሚያስገበዩ ልዩ ልዩ ስልቶችን ወይም ዘዴዎችን መስጠት ነው።

•

የአገልግሎቱ ዓላማ፦ በሁሉም ዘርፎች ወይም ጉዳዮች የራስን የግል ኑሯ ዋስትና
ባለው ሁኔታ በተግባር ማሻሻል ነው።

•

አገልግሎቱን የመቀበያ ዘዴ ወይም መንገድ፦
ሀ. በደንበኛው ወይም አገልግሎቱን በሚቀበለው ሰው ቤትና በመኖሪያ አካባቢው።
ለ. በትምህርት መስጫ፣ በሥራ መሥሪያ፣ በማገገሚያና የሽማግሌዎች እንክብካቤ
ማዕከል እንዲሁም በየቀኑ እየተመላለሱ ወይም እንደ መኖሪያ ቦታ ሆነው
እንክብካቤ በሚሰጥባቸው (ማዖኖት) ወይም በማንኛውም ሌሎች ቦታዎች
(ተቋሞች)፣
ሐ. በቀን የትምህርት ፕሮግራሞች በቡድን በቡድን ትምህርት ይሰጣል።
መ. ለአራት ተከታታይ ሳምንቶች በተወሰነ የማስተማሪያ ቦታ (በትናኤ ፕኒሚያ)
እየታገዘ የመልሶ ማቋቋም ወይም የማገገሚያ ትምህርት ይሰጣል።
ፕሮግራሙ ስሜትን የሚነኩና ማህበራዊ ጉዳዮችን አጠቃልሎ የያዘ ነው።

•

የማመልከቻ አቀራረብ፦ በማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ክፍሎች አማካኝነት።
አገልግሎቱ የሚሰጠው በ”ሚግዳል ኦር” - አገር አቀፍ የመልሶ ማቋቋሚያ ወይም
ማገገሚያ ማዕከል በኩል ነው።
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አስተያየቶች፦
1. የጦር ሠራዊት (ወታደር) አካል ጉዳተኞች - ከመከላከያ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት፣
የማገገሚያ ክፍል በተሰጠ የማመልከቻ ደብዳቤ አማካኝነት ነው።
2. በሽብር ፈጠራ ድርጊትና ከሥራ ቦታ ጉዳት ለደረሰባቸው - ከብሔራዊ ዋስትና
ጉዳይ መ/ቤት (ከቢቱዋኽ ሌኡሚ) የማገገሚያ ክፍል በተሰጠ የማመልከቻ
ደብዳቤ አማካኝነት ነው።
3. የማመልከቻ ደብዳቤ መላኪያ አድራሻ፦ አገር አቀፍ የማገገሚያ ትምህርት መስጫ
ማዕከል (መርካዝ አርጺ ለሃድራኻ ሺኩሚት)፣ ርኾቭ ጻይትሊን 1፣ ቅርያት
ሓይም 26243።

•

የአውራጃ አገር አቀፍ የማገገሚያ ትምህርት መስጫ ማዕከል አድራሻዎች፤
ሐይፋና ሰሜን፤
ርኾቭ ጻይትሊን 1፣ ቅርያት ሓይም 26243
ቴሌፎን፦ 04-8721494፣ ፋክስ፦ 04-8403017
ቴል- አቪቭና መካከለኛው፤
ርኾቭ ዳቪድ ሓኻሚ 10፣ ቢንያን ቨመርካዝ ለኢቬር በእስራኤል፣
ቴል-አቪቭ 6338
ቴሌፎን፦ 03-6394070፣ ፋክስ፦ 03-6390271
ኢየሩሳሌም፤
ርኾቭ ያፎ 216፣ ቢንያን ሸዐረይ ሃዒር፣ ኢየሩሳሌም 94383
ቴሌፎን፦ 02- 5379664፣ ፋክስ፦ 02-5003942
በኤር ሼቫ፤
ርኾቭ ሻውል ሃሜሌኽ 113፣ የፖ.ሳጥን ቁጥር 3711፣
በኤር ሼቫ 64131
ቴሌፎን፦ 08-6468427፣ ፋክስ፦ 08-8468430

4.2 የማየት ችሎታቸው የቀነሰ (ማየት የተሳናቸው) ሰዎች

ማገገሚያ እንቅስቃሴዎች

•

አገልግሎቱ፦ ማየት ለተሳናቸው ሰዎች ምርመራን፣ ተስማሚያቸው የሆኑ
መሳሪያዎችን፣ የመርጃ መሳሪያዎችን አጠቃቀም ልምምድና የድጋፍ አገልግሎትን
አጠቃልለው የያዙ የተለዩ አገልግሎቶችን ማበርከት ወይም መስጠት ነው።
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•

የአልግሎቱ ዓላማ፦ ቀሪ የሆነውን የማየት ችሎታን መሠረት አድርጎ የእያንዳንዱን
ሰው ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማሻሻል።

•

የማመልከቻ አቀራረብ፦ በግል ወይም እንክብካቤ በሚያደርጉት ክፍሎች አማካኝነት
ሲሆን፣ ለአገልግሎቱ ግማሹን ትከፍላላችሁ። የሕክምና ማስረጃዎችን ይዞም መቅረብ
ያስፈልጋል።

•

አገልግሎቱን መቀበያ ቦታ፦ ማየት ለተሳናቸው የማገገሚያ ተቋሞች።

አውራጃ

አድራሻ

ቴሌፎን

የደቡብ አውራጃ
08-6468426
በኤር ሼቫ መርካዝ ሽኩም፣ ርኾቭ ሻውል ሃሜሌኽ
113፣ ፖ.ሣ.ቁ. 3711፣ በኤር ሼቫ 84131
የመካካለኛው አውራጃ
ሄርጸልያ
መርካዝ ሽኩም፣ ርኾቭ ሖቮት ሃለቫቮት 11፣ 09-9563472
ሄርጸልያ 46323
ቴል-አቪቭ ቢንያን ሃመርካዝ ለዒቬር በእስራኤል፣ ርኾቭ 03-6880523
ዳቪድ ሐኻሚ 10 ቴል-አቪቭ 66038
l.vision@blinds.org

ፋክስ
08-646830

09-9586711
03-7915562

የኢየሩሳሌም አውራጃ
ኢየሩሳሌም ቢንያን ሸዓረይ ሃዒር፣ ርኾቭ ያፎ 216፣
ኢየሩሳሌም 94383

02-5003593

02-5003593

የሰሜኑ አውራጃ
ሐይፋ
መርካዝ ሽኩም “ሚግዳል ሃኦር” ቅርያት
ሐይም፣ ሐይፋ 26244

04-8490349

04-8404372
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4.3 በመሪ ውሻዎች አማካኝነት ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወር

• አገልግሎቱ፦ አንድ ሰው ለመምራት በሰለጠነ ውሻ አማካኝነት ራሱን ችሎ ከቤት ውጪ
መዘዋወር እንዲችል በየጊዜው የሚሰጠውን የትምህርት ፕሮግራም ይማራል። መሪ ውሻው
የሚሰጠው ከዚያው ተውሎ ከሚታደርበት ቦታ ለአንድ ወር በተከታታይ ስልጠና ከተሰጠ
በኋላ ነው። የሚሰጠው ኮርስ የአካልና የመንፈስ ጥንካሬን የሚጠይቅ ነው።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፦ በመሪ ውሻ አማካኝነት ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወር መቻል።
• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በሰዎቹ የመኖሪያ አካባቢ በሚገኘው የማህበራዊ አገልግሎት

ሰጪ ክፍሎች አማካኝነት ወይም በቀጥታ መሪ ውሻዎችን ማሰልጠኛ ት/ቤት በማመልከት
ነው።

• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፦ ይህን አገልግሎት መስጠት የሚችሉት ት/ቤቶች ስም
ዝርዝር፡-

ሃዔይናይም ሃምንሖት ለዒቬር በእስራኤል
ኪቡጽ ሳሳ 13870
ቴሌፎን፦ 04-6988720፣ 050-527685

መርካዝ እስራኤል ለካልቤይ ንሕያ ለዒቭሪም
ሞሻቭ ቤት ኦቬድ 76800
ቴሌፎን፦ 08-9408213፣ ፋክስ፦ 08-9408220
የኢንተርኔት (የድረ ገጽ) አድራሻ፤
http//www.israelgidedog.org

• መሪ ውሻ ላለው ሰው የሚሰጥ ክፍያ፤
ለዓይነ ስውራን አገልግሎት ከሚሰጠው ክፍል ፈቃድ ተቀብሎ መሪ ውሻ ላለው ሰው ለውሻው
እንክብካቤ የሚያውለው ገንዘብ የመቀበል መብት አለው። ይህ አገልግሎት የሚሰጠው
“አጉዳት ሃዒቭሪም ሃንዑሪም በካልቤይ ንሕያ በእስራኤል”፣ የፖ.ስ.ቁ.
6054፣ ርኾቭ ዳቪድ ሓኻሚ 10፣ ቢንያን ሃመርካዝ ለዒቬር በእስራኤል፣ ቴል-አቪቭ
66068፣ ቴሌፎን፦ 03-537165፣ ፋክስ፦ 03-5371066
“ከትምህርት ቤቱ የሚሰጠውን የሥልጠና ኮርስ ጨርሷል” የሚል ፈቃድ የተቀበለ ሰው፣
በመሪ ውሻዎች ለሚረዱት የዓይነ ስውራን ማህበር በማመልከት ለውሻው እንክብካቤ
የሚሰጠውን ክፍያ ይቀበላል።
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4.4 የተግባር እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚረዱ መሳሪያዎች

• አገልግሎቱ፦

የሽያጭ ማዕከሉ እንደ የዓይን መነጽር፣ የኤሌክትሮኒክስና ሜካኒካዊ
የሆኑ ልዩ አጋዥ መሣሪያዎችን ለሽያጭ ያቀርባል። የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት
መታወቂያ የያዘ ሰው ከፊሎችን መሳሪያዎች በሙሉው ዋጋ ሳይሆን እገዛ ተደርጎለት
መግዛት ይችላል።

• አገልግሎቱ ዓላማ፦ ዓይን ስውር የሆነና ማየት የተሳነው ስው በዕለት ዕለት በሚያድርገው

የሥራ እንቅስቃሴዎቹም ሆነ በአጠቃላይ ሕይወቱ አጋዥ የሆኑ ልዩ መሣሪያዎችን እንዲያገኝ
ማድረግ ነው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ ዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ በመያዝ በግሉ
ማቅረብ ይችላል።

• የአገልግሎት

አቀባበል ሁኔታ፦ የዓይነ ስውራን ማዕከል በእስራኤል “የአጋዥ
መሳሪያዎች ክፍል” (ሃማዶር ለማክሽረይ ዔዘር በመርካዝ ለዒቬር በእስራኤል) በኩል
ሲሆን ይህ ክፍል በጠቅላላ አገሪቱ ባሉት የዓይነ ስውራን ማዕከሎችና ማኅበራዊ ክበቦች
በመዘዋወር አግልግሎት ይሰጣሉ። ይህም በመሆኑ ዝርዝር ጉዳዮችን ስልክ ደውሎ መረዳትና
መሣሪያዎችን የምትፈልጉ መሆናችሁን መግለጽ፤ ተፈላጊ መሣሪያዎቹ በግለሰቡ አድራሻ
በፖስታ ቤት ይላኩለታል።

"የአጋዥ መሳሪያዎች ክፍል"
(ሃማዶር ለማክሽረይ ዔዘር)

የዓይነ- ሥውራን ማዕከል በእስራኤል
(መርካዝ ለዒቬር በእስራኤል)

ርኾቭ ዳቪድ ሓኻሚ 10፣ ቴል-አቪቭ 66038፣
ቴሌፎን፦ 03-7915532፣ ፋክስ፦ 03-7915542
የመ/ቤቱ እንግዳ መቀበያ ሰዓቶች፤
እሑድ እና ሐሙስ - ከ08፡30-14፡30 ሰዓት
ማክሰኞ - ከ08፡30-16፡30 ሰዓት
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5. ማኅበራዊ መልሶ ማቋቋም አገልግሎት
5.1 ማኅበራዊ ክበቦች

• አገልግሎቱ፦ ትርፍ ጊዜዎችን በጥቅም ላይ ማዋል፣ የፈጠራ ሥራዎችን ማጠናከሪያ፣
አንዱ ለአንዱ ድጋፍ ሰጪ ቡድኖችን፣ ስፖርት፣ ሽርሽርና ሌሎችን የተለያዩ ማኅበራዊ
አገልግሎቶችን ይሰጣል።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፦ ትርፍ ጊዜዎችን ተግባራዊና ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ።
• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፦ አገልግሎቱ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የክበቦች መገኛ
ቦታዎች ይሰጣል።

የኢየሩሳሌም አውራጃ
አካባቢዎች
አሽዶድ
አሽኬሎን
ኢየሩሳሌም

አድራሻ
ሃርሾኒም 11፣ ኦፋቂም 77102
ኤፍራይም ጹር 392፣ አሽኬሎን 78100
ብንያን ሸዓረይ ሃዒር፣ ርዀቭ ያፎ 216፣
ኢየሩሳሌም 94348

ቴሌፎን

ፋክስ

08-8523979

08-8535147

08-6722148

08-6724821

02-5388955

02-5003942

ቴሌፎን

ፋክስ

በኤር ሼቫና ደቡብ አውራጃ
አካባቢዎች አድራሻ
ኦፋቂም
ሚክላት ዒሊት 14፣ ሚሾር ሃጌፌን፣
ኦፋቂም 80300
ኤላት
ማትናስ ኮላየር፣ ፖ.ሳ.ቁ 98፣ ርኾቭ
ሓቲቫት ሃኔጌቭ
በኤር ሼቫ
ሻኡል ሃሜሌኽ ፒናት ናሕሾን፣ በኤር ሼቫ
የሩሓም

08-9926683
08-6331018

08-6337448

84797

08-6435976
050-330958

ርኾቭ ሃዓልያ 1፣ ፖ.ሳ.ቁ 83፣ የሩሓም

08-7822265

08-6580577

08-5388955

08-5003942

08-6890171

08-6892638

80500

ኢየሩሳሌም
ሲደሮት

ብንያን ሸዓረይ ሃዒር፣ ርዀቭ ያፎ 216፣
ኢየሩሳሌም 94348
መርካዝ ኬሼት፣ ርኾቭ ፓልማሕ 1001
ፖ.ሳ.ቁ 34646፣ ሲደሮት 87013
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ቴል- አቪቭና መካከለኛው አውራጃ
አካባቢዎች
ባት ያም
ሄርጸልያ
ሑሎን
ታይቤ
ናታንያ
ፔታሕ ቲክቫ
ሮሽ ሃዓይን
ርሾን ለጽዮን

አድራሻ
ፖ.ሳ.ቁ 3772፣ ባት ያም 59137
ሖቮት ልቫቮት 11፣ ሄርጸልያ 46323
መርካዝ ክሒላቲ ነቬ ኤሬዚም፣ ርኾቭ
ይሽዓያሁ 16፣ ሑሎን 58837
ቤት ሃካሺሽ፣ ሃማሕላካ ለሽሩቲም
ሔቭራቲይም፣ ዒርያት ታይቤ 40400
ሸዓር ሃዔሜክ 4፣ ናታንያ 42292
ሃርጼል 3፣ ፔታሕ ቲክቫ 49437
የሁዳ ሃሌቪ 43፣ ሮሽ ሃዓይን 40800
ርኾቭ ቤን ኤልዔዘር 15፣ ርሾን ለጽዮን

ቴሌፎን

ፋክስ

03-5063743

03-5063743

03-9506111

03-9586711

03-7990250
03-7991575

03-7990251

09-7990250
09-7991575

09-7990251

03-8614744

03-8614744

03-9315444
03-9382739

03-9021248

03-9672406

03-9664373

ርኾቭ ሞሼ ፍሪድ 2፣ ፖ.ሳ.ቁ 1477፣ 08-9475151
ቤት ምርያም፣ ረሖቮት 76144
08-6237453
ስትሩማ 5፣ ራምሌ 72203

08-9475154

75229

ረሖቮት
ራምሌ

08-9237453

050-632512

ራማት ጋን

ርኮቭ ቤን ዮሴፍ 11፣
ራማት ጋን 52474
ቴል-አቪቭ
ሃጌራ 28፣ ቴል-አቪቭ 66024
ቴል-አቪቭ ያፎ በዓለይ ሃቶሳፎት 12፣
ቴል-አቪቭ 61150
ቴል-አቪቭ
መርካዝ ለሒሬሽ ዒቬር፣ ፖ.ሳ.ቁ
9259፣ ሽድሮት ያድ ለቫኒም 13፣
ቴል-አቪቭ 67069
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03-6703484

03-6703485

03-6870798

03-6391033

03-6828288
03-6316361

03-6316419

ሐይፋና ሰሜን አውራጃ
አካባቢዎች
ኡም ኤል
ፋሕም
ሔደራ
ሐይፋ
ሐይፋ(ሞዐዶን
ለክሺሺም)
ሐይፋ
(ሞዐዶን ዮም
ለክሽሽም)
ቲቬሪያ
ሚግዳል
ሃዔሜክ
ማዓሌ ዮሴፍ፣
ሞሻቭ ዐቭዶን
ማዓሎት

አድራሻ
ማርሻል ኡም ኤል ፋሔም፣ ሽኩናት
በያድ፣ ፖ.ሳ.ቁ 2165
ርኾቭ ሃጊቦሪም 55፣ ሔደራ 38380
ርኾቭ ሃጌፌን 32፣ ሐይፋ 35053
ሃሜሌኽ ሽሎሞ ፒናት ኤምጺያ። ደብዳቤ
ለመላክ፤ ሃቶሜር 32፣ ሐይፋ 34326
ሽኩናት ሐዳር፣ መርካዝ ሜኢ፣ ሐሳን
ሽኩሪ 5፣ ሐይፋ 33111

ቴሌፎን

ፋክስ

04-6314996

04-6314996

ሽኩን ዳሌት 817/1፣ ቲቬርያ 14243
ዴሬኽ ዓጽማኡት፣ ከዓሚጉር ህንፃ
አጠገብ፣ ሚግዳል ሃዔሜክ 10500
ሞሻቭ ዐቭዶን፣ ዱአር ና. ጋሊል
ሃማዓራቪ
ርኾቭ አርዚም፣ ፖ.ሳ.ቁ 59 ማዓሎት

04-6734185

04-6211766
04-8527222

04-8527223

04-8377287
04-8629638
04-8642367

04-8629638

04-6440970
04-9806440
04-9973276

24953

ሜሮም ሃጋሊል
ነሓራይም
ናጼሬት ዔሊት

ማኅበራዊ አገልግሎት ክፍል፣ሜሮም
ሃጋሊል 13910
ሻይ አግኖን 29፣ ነሓራይም 16000
ርኾቭ ሪሞን 3/አሌፍ፣ ናጼሬት 17000

ዐኮ
ዐፉላ

ትሩምፕልዶር 25፣ ዐኮ 24504
የማዘጋጃ ቤቱ የማኅበራዊ አገልግሎት
ክፍል፣ ፖ.ሳ.ቁ 2016፣ ዐፉላ 18100
ዐርአቫ
ሞዔጼት መኮሚት ዐርአቫ 24945
ቅርያት ቢያሊክ ኤፍራይም 13፣ ቅርያት ቢያሊክ 27034
ቅርያት ሐይም ርኾቭ ሃኮንግረስ 43፣ ቅርያት ሐይም
26000
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04-6919858

04-6919857

04-9920628
04-6015070
04-6478888

04-6463028

04-9912740
04-6520333

04-6520382

04-6740476

04-6744616

04-8706753

04-8708189

04-8412795

04-8711762

ሐይፋና ሰሜን አውራጃ (ካለፈው ገጽ የቀጠለ)
አካባቢዎች አድራሻ
ቅርያት ሽሞና ርኾቭ ዓዝርኤል፣ ብንያን አርቱር ፉክስ፣
ቅርያት ሽሞና 10200
ሪያና
ከሞዔጻው ጽ/ቤት አጠገብ በዋናው ጎዳና፣
ሪያና 16940
ሽፋርዓም
የማዘጋጃ ቤቱ የማኅበራዊ አገልግሎት
ክፍል፣ ፖ.ሳ.ቁ 243፣ ሽፋርዓም 20200

ቴሌፎን

ፋክስ

04-6902220

04-6902530

04-6081629
051-531698

04-6011752

04-9866050
04-9059111

04-9865435

5.2 ቤተ- መጻሕፍት

• አግልግሎቱ፦ ቤተ መጻሕፍቱ በዕብራይስጥና በሌሎች ቋንቋዎች የተጻፉ መጻሕፍትና
መጽሔቶችን፣ በብሬይል የተጻፉ (የዓይነ ስውራን ጽሑፍ) እና ካሴቶችን ያውሳል።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፦ የጽሑፍ መረጃዎችን ማግኘት፣ መማርና ማንበብ እንዲችሉ
ማድረግ ነው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ የያዘ ወይም
የማየት ችግር አለበት የሚል የሕክምና ማስረጃ የያዘ ሰው ማመልከቻ ማቅረብ ይችላል።

አግልግሎት የሚሰጡት ቤተ-መጻሕፍት ዝርዝር ከዚህ በታች ተጠቅሰዋል፤
1.

የዓይነ ስውራንና ማየት የተሳናቸው ዋና ቤተ መጻሕፍት

አድራሻ
ርኾቭ ሃሂስታድሩት 4፣ ናታንያ 42441

ቴሌፎን

ፋክስ

09-8617874
09-8620166

09-8626346

ሽሉሐት ቴል-አቪቭ፣ ርኾቭ ሞሼ ዳያን፣ ቤት ጊል
ሃዘሀቭ፣ ቴል-አቪቭ 67313

03-6315555

03-6315577

• አገልግሎቱ፦ የጽሑፍ መረጃዎችን ማግኘት፣ መማርና ማንበብ እንዲችሉ ማድረግ
ነው።
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2.

ዓሌ

አድራሻ
ሃኡኒቨርሲታ ሃዒቭሪት፣ ፖ.ሳ.ቁ 24051፣ ኢየሩሳሌም

ቴሌፎን

ፋክስ

02-5882155

02-5826166

• አገልግሎቱ፦ በካሴቶች ብቻ የተዘጋጁ ለከፍተኛ ትምህርት ሚያገለግሉ መጻሕፍት
ማዋስ ነው።

3.

መሲላ - የአካል ጉዳተኞች ለሆኑ ሰዎች አገልግሎት የሚሰጡ መጻሕፍት ተቋም

አድራሻ
ርኾቭ ኰህንማን 69 ቤት፣ ብኔ ብራክ 51544

ቴሌፎን

ፋክስ

03-5782895

03-5782895

5.3 የዕረፍት ጊዜ ማሳለፊያ (መዝናኛ)

• አገልግሎቱ፦ በአገሪቱ በሚገኙት ሆቴሎችና ማስተናገጃ ቦታዎች በዓይነቱ ልዩ የሆነ
የዕረፍት ጊዜን ይሰጣል።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፦ የዕረፍት ጊዜን ማግኘት ማስቻል።
• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያ አካባቢዎች በሚገኙ የማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ
ክፍሎች አማካኝነት።

5.4 ስፖርትና የአካል እንቅስቃሴዎች
ኑሮን በጥራት ለመምራትና ትርፍ ጊዜን በአግባቡ ለመጠቀም የሚያስችሉ ጠቃሚና ዋነኛ የሆኑ
የአካል እንቅስቃሴ ዓይነቶች ይሰጣሉ።
ከፍ ብሎ የተጠቀሰውን በተመለከተ ለዓይነ ስውራን የተመቹ አገልግሎቶች ይሰጣሉ።
በክበቦችና በመዝናኛ ቦታዎች የተለያዩ ስፖርቶችንና የአካል እንቅስቃሴዎችን የሚሠሩባቸው
የስፖርት ክፍሎች አሉ።
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ልዩ የሆኑት የስፖርቶች አገልግሎቶች ዝርዝሮች ከታች ተጠቅሰዋል፤
1. የዓይነ-ሥውራን

ቤተ-ትምህርት - የስፖርት ማዕከል
(የሰፖርት ክፍል፣ የመዋኛ ገንዳ፣
የሳውና ክፍልና የእጅ ኳስ ሜዳ)
ርኾቭ ዴጌል ርኡቬን 5፣ እየሩሳሌም
ቴሌፎን፦ 02-6599555

2. የሣር

ላይ ባውሊንግ - ይህ የስፖርት ዓይነት የሚከናወነው በእስራኤል የሣር ላይ
ባውሊንግ ማኅበር አማካኝነት ነው።
ርኾቭ ሌይቭ ያፎ 16፣ ሄርጸሊያ 46321
ቴሌፋክስ፦ 09-9565101

3. አጉዳት

ሃስፖርት (የስፖርት ማህበር)
ርኾቭ ቤት ቨጋን 11፣ ባት ያም 59416
ቴሌፎን፦ 03-6588588፣ ፋክስ፦ 03-5626425

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ አገልግሎቱን ለሚሰጠው ክፍል በቀጥታ ማቅረብ ነው።
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6. በሥራ- በሙያ መልሶ ማቋቋም
6.1 የሥራ-ሙ ያ ምርመራ

• አገልግሎቱ፦ ምርመራው የሚያጠቃልለው የሰውዬውን ስጦታ (ስብእና)፣ ችሎታ፣
ብቁነት፣ አሰተያየት፤ አጠቃላይ እንቅስቃሴንና የማየት ተግባሮችን ነው።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፦ የሙያ መልሶ ማቋቋም ፕሮግራም መገንባት ነው።
• አግልግሎቱን መቀበያ ቦታ፦
መርካዝ ሽኩም "ሚግዳል ኦር"
ቅርያት ሐይም፣ ሐይፋ 26244
ቴሌፎን፦ 04-8721345፣ ፋክስ፦ 04-8404372
ሽሩት አርጺ በትናኤ ፕኒሚያ
mig_or@netvision.net.il
መርካዝ ሽኩም ሄርጸሊያ
ርኾቭ ሖቮት ሃልቫቮት 11፣ ሃርጸሊያ46323
ቴሌፎን፦ 09-9506111፣ ፋክስ፦ 09-9586711
drlak@bezeq.int.net
መርካዝ በኤር ሼቫ
ርኾቭ ሻኡል ሃሜሌኽ 113፣ በኤር ሼቫ 84131
ቴሌፎን፦ 08-6468444፣ ፋክስ፦ 08-6468430
merkaz@shikumim.org.il
ለኅብረተሰቡ የሥልጠናው አሰጣጥ
ለዓይነ ስውርና ማየት ለተሳነው ሰው የሙያ ሥልጠናን ዓላማ አድርጎ
ተስማሚ የሆነን ዘርፍ ሁሉ ያቀፈ ነው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያ አካባቢዎች በሚገኙ የማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ
ክፍሎች ወይም ለምደባ ዋና ሃላፊ በሆነው/ችው ግለሰብ አማካኝነት ማቅረብ ይቻላል።

6.2 የሙያ ስልጠና

• አገልግሎቱ፦ ሙያዊ እውቀትን እና/ወይም ለሥራው ዓለም አስፈላጊ የሆነውን
ተስማሚ ተግባር መስጠት።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፦ በሥልጠናው ተሳታፊ (ደንበኛ) የሆነው ሰው በሥራው ዓለም
ተዋህዶ ወይም ተግባብቶ እንዲሠራ ማድረግ።
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• አገልግሎቱን መቀበያ ቦታ፦ ለኅብረተሰቡ በሚሰጠው የሥልጠና ዘርፍና በሙያዊ
መልሶ ማቋቋሚያ ማዕከሎች ይሰጣል። (ከፍ ብሎ የተጠቀሰውን አንቀጽ 6.1 ን
ተመልከት)

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያ አካባቢዎች በሚገኙ የማኅበራዊ አገልግሎት ሰጪ
ክፍሎች ወይም ለምደባ ዋና ሃላፊ በሆነው/ችው ግለሰብ አማካኝነት ማቅረብ ይቻላል።

6.3 ለከፍተኛ ትምህርት ቅድመ ዝግጅት

• አገልግሎቱ፦ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ማሟላትና ለከፍተኛ ትምህርት ቅድመ
ዝግጅት ማድረግ ነው።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፦ ተሳታፊዎቹ (ደንበኞቹ) ለከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ብቁ
ሆነው ለመማር እንዲችሉ መርዳት።

• አግልግሎቱን መቀበያ ቦታ፦
መርካዝ ልሚዳ ለዒቬር

(የዓይነ ስውራን የትምህርት ማዕከል)

ሂብሩ ዩኒቨርሲቲ፣ ሃር ሃጾፊም፣ ኢየሩሳሌም
ቴሌፎን፦ 02-5882155፣ ፋክስ፦ 02-5826166
አገልግሎቱ የሚሰጠው በሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ቅድመ ዝግጅት
መስጫዎች እውቅና ባለው “ዐሌ” በተባለው ድርጅት አማካኝነት ነው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያ አካባቢዎች በሚገኙ የማኅበራዊ አገልግሎት ሰጪ
ክፍሎች ወይም ምደባ ዋና ሃላፊ በሆነው/ችው ግለሰብ አማካኝነት ማቅረብ ይቻላል።

6.4 ከፍተኛ ትምህርት

• አገልግሎቱ፦ በከፍተኛ ትምህርት ምክር ቤት (ሞዓጻ) ምርመራና ምክር በሚሰጣቸው
የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ይሰጣል።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፦ የቀለም ትምህርት ችሎታን ተጠቅሞ የከፍተኛ ትምህርት ዲግሪ
በማግኘት በሥራው መስክ መሰማራት ማስቻል።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያ አካባቢዎች በሚገኙ የማኅበራዊ አገልግሎት ሰጪ
ክፍሎች ወይም ምደባ ዋና ኃላፊ በሆነው/ችው ግለሰብ አማካኝነት ማቅረብ ይቻላል።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያ አካባቢዎች በሚገኙ የማኅበራዊ አገልግሎት ሰጪ
ክፍሎች ወይም ምደባ ዋና ኃላፊ በሆነው/ችው ግለሰብ አማካኝነት ማቅረብ ይቻላል።
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አስተያየት፤
1. በከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ገብቶ ለመማር ፍላጎት ላለው ሰው በ”ሚግዳል ኦር”
የምክር አገልግሎት ይሰጣል። እያንዳንዱ ሰው መጠቀም እንዲችል ቤተ መጻሕፍቱ
የሥራ፣ የሙያ፣ የመማሪያ ቦታዎችንና የተቋሞችን የአቀባበል ሁኔታዎች የሚገልጹ
መረጃዎችን ይሰጣል። መረጃዎቹ በኮምፒዩቴርና በብሬይል (የዓይነ ስውራን
ጽሑፍ) በጽሑፍና በካሴቶች ተቀርጸው ይገኛሉ። ለዓይነ ስውራን የተጠቀሱት
በዓይነታቸው ልዩ የሆኑት ሁኔታዎች አገልግሎቶች ይሰጣቸዋል።
2. በከፊሎቹ ዩኒቨርሲቲዎች በዓይነታቸው ልዩ የሆኑት ክፍሎች ለዓይነ ስውራንና ማየት
ለተሳናቸው ተማሪዎች መረጃዎችን እና የቴክኒክ ዕርዳታዎችን በሌሎች ተጨማሪ
እርዳታ ሰጪ ክፍሎች በመታገዝ ይሰጣሉ። የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ስሞች
ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል።
ልዩ የሆነ ዕርዳታ የሚሰጥባቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች፤
ክፍት
ዩኒቨርሲቲ
ባር-ኢላን

አድራሻ

ቴሌፎን

ፋክስ

የሒዳ ለምዑራቩት ሔቭራቲት፣ ራማት ጋን

03-5318491

03-5344622

08-6472368
08-6472367

08-6472939

02-5882155
ፖ.ሳ.ቁ 24051፣ ሃር ሃጾፊም፣
ኢየሩሳሌም 91240
ርኾቭ ክላውዝነር 16፣ ቴል-አቪቭ 61392 03-6460228

02-5826166

52100

ቤን-ጎርዮን፣
በኤር ሼቫ
ሂብሩ
ዩኒቨርሲቲ
ክፍት
ዩኒቨርሲቲ
ሐይፋ

ፖ.ሳ.ቁ 653፣ በኤር ሼቫ 84105

ብንያን ራቭ ታሕሊቲ፣ ሐይፋ ዩኒቨርሲቲ፣
ሐይፋ 31095
ቴኽንዮን
ቅርያት ሃቴኽንዮን፣ ሐይፋ 32000
ሀዳሳ ኮሌጅ፣ ርኾቭ ሃነቭኢም 37፣ ፖ.ሳ.ቁ 1114፣
መርካዝ
ኢየሩሳሌም 91010
ሄንርየታ
ሶልድ
ቴል-አቪቭ ብንያን ሚሼል፣ ማዶር ሚልጎት፣ ፖ.ሳ.ቁ
39040 ቴል-አቪቭ 69978

– 36 –

03-6460375

04-8240669

04-8240330

04-8294110

04-8230487

02-6291911
1-700701414

02-6250619

03-6408832

03-6409690

6.5 ሥራን ተግባራዊ ማድረግ

• አገልግሎቱ፦ የሥራ ቦታን ፈልጎ በማግኘትና በሥራ ቦታ በማሰማራት መርዳት
• የአገልግሎቱ ዓላማ፦ ሰውዬው በሥራ መስክ መሰማራት እንዲችል ልዩ የሆኑ

አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮቹን ልብ በማለት ደጋፊና አጋዥ አገልግሎቶችን መስጠት ነው።

• አገልግሎቱን መቀበያ ቦታ፦ በየአውራጃዎቹ በሚገኙት መሥሪያ ቤቶች ይሰጣል።
ዝርዝራቸውም እነሆ፤
ሐይፋ አውራጃ
ሐሰን ሹክሪ 5፣ ብንያን ማኢ፣ ኮማ አሌፍ፣ ሐይፋ 33111
ቴሌፎን፦ 04-8619456፣ ፋክስ፦ 04-8619163
ቴል- አቪቭ አውራጃ
ሽድሮት የሩሻላይም 22፣ ቴል-አቪቭ 68022
ቴሌፎን፦ 03-5125506፦ ፋክስ፦ 03-5125719
ኢየሩሳሌም አውራጃ
ኬሬን ሃየሶድ 9፣ ፖ.ሳ.ቁ 919፣ ኢየሩሳሌም 94226
ቴሌፎን፦ 02-6754711፣ ፋክስ፦ 02-6247193
በኤር ሼቫ አውራጃ
ርኾቭ ሻውል ሃሜሌኸ 113፣ በኤር ሼቫ 84131
ቴሌፎን፦ 08-6468412፣ ፋክስ፦ 08-6468430

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያ አካባቢዎች በሚገኙ የማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ
ክፍሎች ወይም የምደባ ዋና ኃላፊ በሆነው/ችው ሰው አማካኝነት ማቅረብ ይቻላል።

6.6 አደጋ እንዳይደርስ መከላከያ ያለው የሥራ መስክ

• አገልግሎቱ፦ ነፃ በሆነው የሥራ መስክ ተሰማርተው መሥራት ላልቻሉ ዓይነ-

ሥውራን/ማየት ለተሳናቸው ሰዎች ሥራ እንዲሠሩ መርዳት። ሰዎቹ ላለባቸው ችግር
የሥራ ሁኔታቸው ምቹዎች በሆኑት ፋብሪካዎች በመሄድና ለሠሩበት የገንዘብ ክፍያ
ሊያገኙ የሚችሉባቸውን ቦታዎች ማመላከት።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፦ የተለዩ ሁኔታዎችን አመቻችቶ ሥራን እንዲሠሩ ማድረግ።
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• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፡ አገልግሎቱን የሚያካሂዱት በተለያዩ ያገሪቱ ክፍሎች
ተሰማርተዋል።

• የማመልከቻ አቀራረብ፡ ማመልከት የሚቻለው በማኅበራዊ ኑሮ አገልግሎት
አማካይነት ነው፡

የአገልግሎት ሰጭ አውራጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ናቸው፡
ኢየሩሳሌም አውራጃ፡
ከተማ
አሽዶድ

አድራሻ
ሀሪሾኒም መንገድ 11 ፖ.ሳ.ቁ. 249፣
አሽዶድ 77102
አሽቄሎን
ዳቪድ ራዝኤል መንገድ ፖ.ሳ.ቁ.
64፣አቄሎን፣78607
ኢየሩሳሌም ኤዞር ሃታዓስያ ጊቭዓት ሻውል፣ ፖ.ሳ.ቁ.
35378 ኢየሩሳሌም 91352

ስልክ

ፋክስ

08-8523979

08-8535147

08-6724821
053-614138

08-6724821

02-6511943
050-413456

02-6528164

ስልክ

ፋክስ

08-6271949
053-500528

08-6239906

08-6811472

08-6811472

የቤርሽባና ደቡብ አውራጃ፡
ከተማ
ቤር ሸባ

አድራሻ
ይሁዳ ሀናትዛም 11፣ ፖ.ስ.ቁ. 3711፣ ቤር
ሸቫ 84131
ቅሪያት ጋት ካስሎ መንገድ 6257/2
ሬሆቭ ካስሎ 6253/2፣ ቅርያት ጋት 82000

የቴል አቪቭና የመካከለኛው አውራጃ
ከተማ
ገዴራ

ስልክ

ፋክስ

08-8593377

08-8593377

ሄርጼሊያ
ሁሎን
ናታንያ

አድራሻ
ሀራብ ዮሴፍ ጋምልኤል፣ ፖ.ሳ.ቁ. 257፣
ጌዴራ 70070
ሆቦት ሀልባቦት 11፣ ሄርጼሊያ 46323
ሃኦርጊም 8፣ ሁሎን 58855
ሃሄርኬብ 8፣ ናታንያ 42379

09-9506111

09-9586711

03-5588807

03-5048943

09-8628284
053-566355

09-8628284

ናታንያ

ማክዶላንድ 3፣ ናታንያ 42262

09-8822286
053-566355

09-8822286
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የቴል አቪቭና ማዕከላዊው አውራጃ (ቀጣይ)
ከተማ
ርሽ ሀዓይን
ረሆቮት
ራማት ጋን
ቴል አቪቭ

አድራሻ
ሽብዚ 34፣ ሮሽ ሀዓይን 40800
ጋብርኤሎቭ መንገድ፣ ፖ.ሰ.ቁ.
1477፣ ረሆቮት 76114
ሰዴ ሀናርኪሲም 43፣ ፖ.ስ.ቁ.
2171፣ ራማት ጋን 52121
ሸካን 30፣ ቴል አቪቭ 65532

ስልክ

ፋክስ

03-9380352

03-9021248

08-9466188

08-9469555

03-7527192

03-7523708

03-6823886

03-6829174

ስልክ

ፋክስ

04-9560083

04-9560083

04-6314996

04-6314996

ሐይፋና ሰሜንአውራጃ
ከተማ
አቡ ሳናይ
ኡም ኤል ፋሄም
ክፋር ካርአ
ማጅድ አል
ክሩም
ሚግዳል ሃዔሜቅ
ናጽሬት ኤሊት

አድራሻ
አቡ ሳናይ 24905
ሸክ ቢኤር፣ ፖ.ስ..ቁ 2165 30010
ክፋር ካርአ 30075
ማጅድ አል ካሩም 20190

ሳሃኒን
ዐኮ
ቅሪያት ሐይም

ፖ.ሳ.ቁ. 1573፣ናጽሬት 16115
ትሩመፑልዶር 16፣ ዐኮ 24505
ሚግዳል ኦር፣ ቅሪያት ሐይም
ሐይፋ 26244

ሀአጽማኡት 10500
ሪሞን 3/ אናጽሬት ኢሊት 1700
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04-6351671
04-9881126

04-9881126

04-6440970
04-6478888
04-6015070
04-6741511
04-9912740

04-9912740

04-8727713

04-8404372

7. የኮምፒዩተርና የቴክኖሎጂ ዕድገት
የዓይነ ስውራን አገልግሎት ዋና ዓላማ አድርጎ የወሰደው ደንበኞቹ የዘመናዊውን ሥነ-ጥበብ
( ቴክኖሎጂ) ዕውቀት በመረዳት ለትምህርትና ለሥራ አፈጻጸም መደገፊያነት ጥቅም ላይ
እንዲያውሉት ነው።
ይኸውም በኮምፒዩተር አጠቃቀም ሙሉ ጥሩ ችሎታ እንዲኖራቸው በማድረግ ነው። ብሔራዊ
የማህበራዊ ዋስትና ጉዳይ መ/ቤት (ሀሞሳድ ለቢቱዋህ ሌኡሚ) ፡ ለተማሪዎችና ለሠራተኞች
የሥራ ቦታዎችን በማፈላለግ በኮምፑዩተር ችሎታቸው ተጠቅመው ሥራ መሥራት እንዲችሉ ዕርዳታ
ያደርጋል።
ለዚህም ትምህርታዊ እገዛ ይሰጣል። ይህን ዓላማ ተግባራዊ ለማድረግ ከዚህበታች የተጠቀሱትን
አገልግሎቶች ለደንበኞቻችን አዘጋጅተናል።

7.1 የኮምፒዩተር መሣሪያዎችን ማደራጀት፡

• አገልግሎቱ፡ የአሠራሩ ዕቅድ የደንበኞችን ችግሮች መመርመርና ማወቅ ነው።

ለአገልግሎት መስጠት ከተደራጁት ልዩ ልዩ ዘዴዎች ጋር ደንበኞችን ማሰማራትና በሥራ
ቦታዎች በሚገኙት ኮምፒዩተሮች መገልገል ማስቻል ።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፡ ለደንበኞች የኮምፒዩተር አጠቃቀምን ዕውቀትና ችሎታ
በማስገኘት ለትምህርትና ለሥራ አገልግሎት ማዋል ነው።

• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፡
ማርሻ”ል የማገገሚያና የቴክኖሎጂ ማዕክል
ሚግዳል ኦር ቅርያት ሀይም፣ ሀይፋ 26244፣
ስልክ 04- 8400246
የቤር ሼቫ የማገገሚያ ማዕከል
ሻኡል ሃሜሌህ 113፣ ቤር ሼቫ 84131
ስልክ 08-6468444
ፋክስ 08-6468430

• የማመልከቻ አቀራረብ

(ሀ) የየአውራጃ ከፍተኛ ምደባ አስተባባሪዎች
(ለ) በመኖሪያ አካባቢ የሚገኙ የማኅበራዊ አገልግሎት ሰጪ ክፍሎች
(ሐ) በኢየሩሳሎም ዩኒቬርስቲ የዓይነሥውራን ትምህርት ቤት ማዕከል
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7.2 በኮምፒዩተር ስለሚሠሩ መሣሪያዎች ሥልጠና

•

አገልግሎቱ፡ በኮምፒዩተርና ልዩ ልዩ መሣሪያዎች አጠቃቀም መሠረታዊ ዕውቀትና
በአሠራር ሙሉ ችሎታና ቁጥጥር ማድረግ ጥበብን ለሠልጣኞች ማስተማር

•

የአገልግሎቱ ዓላማ፡ ለደንበኞች የሥራ ቦታ ማስገኘት፣ የትምህርት እንቅስቃሴን
ማበረታታት

•

ስለማመልከት፡ በማኅበራዊ ዋስትና ጉዳይ አገልግሎት መ/ቤት አማካኝነት ወይም
ሥራና ሠራተኛን አገናኝ መ/ቤት አማካኝነት ይሆናል።

•

አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፡

የማገገሚያ ማዕከል
ሐይፋ - ሚግዳል ሀኦር፣ ቅሪያት ሀይም፣ ሀይፋ 26244፣
ስልክ 04-8400246
ሄርጼሊያ - ሆት ሀልባቦት 11፣ ሄርጼሊያ 46323፣
ስልክ 09-9506111
ቤር ሸቫ - ሽሎም ሃሜሌህ 113፣ ቤር ሼቫ 84797፣
ስልክ 09-9506111

ማርሻ”ሊም
ኢየሩሳሌም - ሽአር ሃኢር ሕንጻ፣ ያፎ 216፣ ስልክ 02-5388955
ሽፋር ዓም - ማህበራዊ ዋስትና ጉዳይ አገልግሎት መ/ቤት፣
ፖ.ሳ.ቁ.243፣ ሽፋርዓም 20200፣ ስልክ 04-9866050
ቴል አቪቭ - ሀጌራ 28፣ ቴል ዐቪቭ 66024፣ ስልክ 03-6870798

ዩኒቬርሲቲዎች
ሐይፋ ዩኒቬርሲቲ - ለዓይነ ስውራን የትምህርት ማዕከል ራብ ታህሊቲ ሕንጻ፣
ሀይፋ 31095 ስልክ 04- 8240669
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7.3 የሥራ ቦታ / የኮምፒዩተር ትምህርት ለማግኘት

ስለሚሰጥ ድጋፍ

• አገልግሎት - ከማገገሚያ የቴክኖሎጅ ማዕከል በሚሰጠው አስተያት መሠረት

በኮምፒዩተር ዕርዳታ በሚከናወን የሥራ ቦታ ለመመደብ ድጋፍ ማድረግ (ክፍል 7.1)
ተመልከት

• የአገልግሎቱ ዓላማ - ለሠራተኞች/ተማሪዎች፣ ማየት ለተሳናቸው ተማሪዎች
በኮምፒዩተር ወይም በሌላ በሚያጎላ መነፅር መሣሪያ እየታገዙ ሥራቸውን/
ትምህርታቸውን እንዲያከናውኑ ማድረግ

• ስለአገልግሎቱ አቀባበል ለትምህርት ጉዳይ መሣሪያው በመግዛት/በትውስት የሚገኝ

• ስለማመልከት - ለሥራና ሠራተኛ አደራጅ ማዕከሎች ቀጥታ ማመልከት

(አድራሻና ስልክ በክፍል 6.5 ተመልከት)
አገልግሎቱ የሚሰጠው “ኤሊ” በሚባለው ሕዝባዊ ድርጅት አማካኝነት ነው
ስልክ 02-5882115

ለሥራ ጉዳይ - አገልግሎቱ በሁለት ዘርፎች ይሰጣል፤ በትውስት ወይም በማታ”ሽ
(በማገገሚያ አገልግሎት ቴክኖሎጂ አማካኝነት)
“ሚግዳል ኦር” በዓይነ-ሥውራን አገልግሎት አማካኝነት ነው። ወይም በብሔራዊ
የማህበራዊ ዋስትና ጉዳይ መ/ ቤት በኩል መሣሪያዎችን መግዛት ይቻላል። መሣሪያዎችን
የግል ከማድረግ ቀደም ብሎ ከግማሽ ዓመት እስከ አንድ ዓመት ድረስ በትውስት
መገልገል ይኖራል።

• ስለማመልከት፡ ለሥራና ሠራተኛ አገናኝ አስተባበሪዎች ቀጥታ ማመልከት
(አድራሻና ስልክ በክፍል 6.5 ተመልከት)

አስተያየት፡
1. መሣሪያውን የግል ስለማድረጉ ጉዳይ ደንበኞች ዋጋውን 10% የተሳትፎን ከፍያ
ይጠይቃል፡፤
2. መሣሪያውን ለመዋስ ደግሞ ለዋስትና የሚያዝ ክፍያ፣ ወይም የመዋሻ ክፍያ
ይጠይቅበታል።
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8. የቁሳቁስ ዕርዳታ
8.1 ከማህበራዊ ዋሰትና ጉዳይ መ/ቤት ስለሚሰጡ

ድጎማዎች / ክፍያዎች

የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ደብተር ያለው ሁሉ በማኅበራዊ ዋስትና ጉዳይ

መ/ቤት የተመደበለት ድጐማ መቀበል ይችላል። ይኸውም እንደ ጉዳቱ መጠን በደንቡ
መሠረት የተወሰነለትን የድጐማ ክፍያ ማለት ነው። የድጐማ ዓይነቶች ከዚህ እንደሚከተለው
ናቸው- የአካል ጉድለት ድጐማ፣ ከባድ የአካል ጉድለት ላላቸው፣ ልዩ ድጐማ ይሰጣል። አካለ
ጎደሎ ልጅ፣ የወር ገቢ ላነሳቸው፣ ለታማሚ ሽማግሌዎች፣ የነርስ አገልግሎት ይሰጣቸዋል።

• የማመልከቻ፡አቀራረብ፡ ስለተጠቀሱት ድጎማዎች ባለመብት መሆናችንን ለማረጋገጥ
ከአካባቢው የማህበራዊ ዋስትና ጉዳይ መ/ቤት ቀርቦ ማጣራት ያስፈልጋል።

8.2 እየመራ የሚወስድ ሰው አገልግሎት ድጋፍ ድጐማ
ዓይነ ስውር ሰው ሲንቀሳቀስ ልዩ የመሪ ድጋፍ/የአጃቢ እርዳታ ያስፈልገዋል። ይኸውም
ከኅብረተሰቡ ጋር በመደበኛነት በመንቀሳቀስ የዕለት ከዕለት ኑሮውን ለማሳካት እንዲችል ነው።
ሆኖም ይህ መብት ለሁሉም የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ሰው በቀጥታ
የሚሰጥ አይደለም።

•

ስለመብት – ከላይ የተጠቀሰውን ድጐማ የመቀበል መብት ያላቸው ከዚህ
እንደሚከተለው ናቸው፡
–

ጤናማው ዓይን የተባለው በመነፅር እርዳታ የማየት አቅሙ 1/60 ለማይበልጥ ብቻ
ነው።

–

አካባቢን ለማየት ጠንካራ ዓይን የተባለው ከ-10 ዲግሪ ያልበለጠ ሲሆን፣
እንዲሁም ዕድሜው- ለሴት ከ18- 60፣ ለወንድ ከ 18-65 ኣመት ለሆነ

• እየመራ የሚወስድ ሰው አገለግሎት ክፍያ መጠን፡ ከማዕከላዊየወርተኞች
ደምዎዝ መጠን 11.3%
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ክፍያው በሶስት ዓይነት የተመደበ ነው፡
ሀ. በአንቀጽ 6.1 በተገለጠው መሠረት፣ የሚሠራ/የሚማር ሰው ከሆነ ሙሉ የአጃቢ
አገልግሎት ድጋፍ አለው
ለ. ለማይሠራና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ልዩ ልዩ ቡድኖች ያልተመደበ ከሆነ
ከተመደበው ክፍያ 75% ይቀበላል
ሐ. ሥራ ለማይሠሩና ልዩ ዕርዳታ ላልተቀበሉ፣ እንዲሁም ከዚህ በፊት የመሪ አገልግሎት
ድጋፍ ሲቀበል ለነበረ ዕድሜው ሽማግሌ ከሆነ፣ 50% ይቀበላል

• የድጐማ መብት የሌላቸው
–

ዕድሜው ከ18 ዓመት በታች የሆነ ልጅ

–

65

–

የእስራኤል መከላከያ ኃይል አካለ ስንኩል፣ የጠላት ጥቃት ሰለባ የሆነ፣ የሥራ
ጉዳት የደረሰበት፣ በጡረተኞች መኖሪያ፣ በልዩ መንከባከቢያ፣ በእስር (ማረሚያ)
ቤት ወይም በአዕምሮ ዘገምተኞች ውስጥ የሚኖር ዓይነ ስውር

ዓመት ከሞላው በኋላ የታወረና 60 ዓመት ከሆናት በኋላ የታወረች

• ስለማመልከት፡ የማመልከቻ አቀራረብ በመኖሪያ አካባቢ የሚገኙ የማኅበራዊ
አገልግሎት ሰጪ ክፍሎች

8.3 የመንግሥት ግብር ሰብሳቢ መሥሪያ ቤት
ሀ የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ያለው ሠራተኛ በግብር ሰብሳቢ መሥሪያ
ቤት ድንጋጌ (9)5 መሠረት፣ ከመንግሥት ግብር ነጻ ነው።
ለ የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ላለው ልጅ ወላጅ የሆነ ግለሰብ እና በራሱ
ሥራ የሚተዳደር በግብር ሰብሳቢ መሥሪያ ቤት ድንጋጌ አንቀጽ 45 መሠረት ግብር
በሚታሰብበት ጊዜ የ2 ነጥቦች ጭማሪ (ዚኩይ) ያገኛል።

• ስለማመልከት፡ የማመልከቻ አቀራረብ የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ
በመያዝ በመኖሪያ አካባቢ ወደሚገኝ የግብር ሰብሳቢ ቢሮ በመሄድ

• አገልግሎቱን የት መቀበል ይቻላል? ከታች በተዘረዘሩት የመንግሥት ግብር መክፈያ
መሥሪያ ቤት ቅርንጫፎች ቀርቦ ማመልከት ይቻላል።
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የመንግሥት ግብር መክፈያ መ/ቤት ቅርንጫፎች፡
ከተማ
ኢየሩሳሌም 1
ኢየሩሳሌም 2
ቴል አቪቭ 1
ቴል አቪቭ 2
ቴል አቪቭ 3
ቴል አቪቭ 4
ቴል አቪቭ 5
ፓስማ”ግ
ቴል አቪቭ
ሀይፋ
ኢላት
አሽዶድ
አሽቄሎን
ቤር ሼቫ
ጉሽ ዳን
ሐዴራ
ቲቤሪያ
ክፋር ሳቫ
ናጼሬት
ናታንያ
ዐኮ
አፉላ
ፔታህ ቲቅቫ
ጽፋት
ረሆቮት
ራምሌ

አድራሻ
ያፎ መንገድ 97፣ ብንያን ክላል፣ እየሩሳሌም 91280
ሀሶሬግ መንገድ 1፣ ኢየሩሳሌም 94145
ሊነከልን መንገድ 7-9፣ ቴል አቪቭ 67134
ቤት ሮማኖ፣ ዴሬህ ያፎ 9፣ቴል አቪቭ 66842
ፔሬጽ መንገድ 3፣ ቴል አቭቭ 66853
ሚግዳል ሀሻሎም፣ አሀድ ሀአም 9፣ ቴል አቪቭ 65251
ቤት ሀዳር፣ ዴሬህ ፔታህ ቲቅቫ19፣ 66183
ሚግዳል ሀሻሎም፣ አሀድ ሀአም 9፣ቴ-አ 65251

ስልክ

ሀናማለ መንገድ 65፣ሀይፋ33032
ሀኬኒቶን ሀአዶም፣ አየሌት 88000
ሀኦርጊም መንገድ፣ሚርካዝ ሀፎሩም፣አስዶድ 77328
ሀግቡራ መንገድ 9፣ አሽቄሎን 78190
ስዴ’ ሳዛር 31፣ቤር ሸቫ 84894
ዣቡትንስኪ 43፣ ራማት ጋን 52511
ሂሌል ያፌ መንገድ 1፣ ሐዴራ 38202
አልሀዲፍ መንገድ 23፣ቲቤሪያ 14234
ቲሽርኒሆብስኪ መንገድ 14፣ ክፋር ሳቫ 44281
ፓወሎስ ሀሽሽ መነገድ 701፣ ናጼሬት 16100
ስሚላነስኪ መንገድ 6፣ናታንያ 424232
ሽሎም ሀጋሊል 1፣ ዐኮ 42660
ኢየሩሳሌም መንገድ 4፣አፉላ 18251
ሽፊግል መንገድ 6፣ ፔታህ ቲቅቫ 49361
ሀፓልማ”ህ መንገድ 99፣ ጽፋት 13215
ሮዤንስኪ መንገድ 11፣ ርሆቦት76453
ሶኮሎቭ 15፣ ራምሌ 72205

04-8563333
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02-6756111
02-6201400
03-6233333
03-5127555
03-6386060
03-5144644
03-5640111
03-5144644

08-6374127
08-8523202
08-6742222
08-6293555
03-7530333
04-6327888
04-6714141
09-7610111
04-6458080
09-8602555
04-9956555
04-9529999
03-9343062
04-6929777
08-9446644
08-9259666

8.4 ማዘጋጃ ቤት ለሚሰጣቸው አጠቃላይ አገልግሎቶች

የሚከፈል ግብር (አርኖና)

የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ያለው ሰው እስከ 90 እጅ ከ100 (90%)

የማዘጋጃ ቤት ግብር (አርኖና) አይከፍልም። ይህ ሊሆን የሚችለው የመኖሪያ ቤቱ በራሱ ስም
የተመዘገበ ሆኖ አስፈላጊ የሆኑትንና የተጠየቀውን ማስረጃዎች ይዞ ሲቀርብ ነው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ ለማዘጋጃ ቤት (ለአካባቢው ባለሥልጣን መሥሪያ ቤት)
የግብር ሰብሳቢ ክፍል ማመለከት ይቻላል።

8.5 የሬዲዮና የቴሌቪዥን ግብር (አግራት ረሹት ሃሺዱር)
የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ያለው ሰው በስሙ ለሚገኙት ሬዲዮና

ቴሌቪዥን ክፍያ ወይም ግብር ነፃ ነው። መታወቂያው ቢኖረውም በመኪና ውስጥ ላለው ሬዲዮ
ግብር ይከፈላል። ከግብሩ ነፃ መሆን የሚቻለው ዕድሜው ከ18 ዓመት በላይ የሆነውና በራሱ
የግል ቤት ሲኖር ነው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያችሁ አካባቢ ለሚገኘው የመገናኛ ብዙሃን መ/
ቤት (ረሹት ሃሽዱር) ማቅረብ ይቻላል።

• አገልግሎቱን መቀበያ ቦታ፤
ከተማ
በኤር ሼቫ
ሐይፋ
ኢየሩሳሌም
ናጸሬት
ርሾን ለጽዮን
ቴል-አቪቭ

አድራሻ
ርኾቭ ሃአቮት 44፣ ፖ.ሳ.ቁ 6000፣
በኤር ሼቫ 84158
ርኮቭ ሃነቭኢም 28፣ ፖ.ሳ.ቁ 4600፣
ሐይፋ 33104
ርኾቭ ያፎ 33፣ ፖ.ሳ.ቁ 849
እየሩሳሌም 91008
ርኾቭ ሃሾሻኒም 26፣ ፖ.ሳ.ቁ 4717፣
ናጸሬት 17000
ርኾቭ የሩሻላይም 31፣
ርሾን ለጽዮን 75325
ርኾቭ ሊሊንብሉም 41፣
ቴል-አቪቭ 61003 ፖ.ሳ.ቁ 449
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ቴሌፎን

ፋክስ

08-6233477

08-6230956

04-8671122

04-8645160

02-6246995

02-6252398

04-6563973
4/5

04-6566064

03-9673333

03-9672019

03-5672200

03-5600009

8.6 የ”ቤዜክ” (የስልክ) አገልግሎት
የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ያለው ሰው እስከ 50 እጅ ከ100 (50%)

ድረስ በመጀመሪያ ስልኩን ሲያስገባና እየተጠቀመበት ከሚከፍለው ክፍያ ቅናሽ ይደረግለታል።
ቅናሹም እስከ 300 ፔሬድ/ሲሖት (እስከ 4/2000 ዓ.ም ድረስ በነበረው የአከፋፈል ሒሳብ)
ነው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ የተጠቃሚነት መብቱን ለማግኘት ዝቅ ብሎ በተጠቀሰው

አድራሻ በጽሑፍ ብቻ በመላክ ነው።
አጋፍ ሃሽኩም፣ ሚስራድ ሃረቫሓ፣ ርኾቭ ያድ ሐሩጺም 10፣
ፖ.ሳ.ቁ 1260፣ እየሩሳሌም 91012 (ከአሁቫ ሮባስ አጠገብ)
ከማመልከቻ ደብዳቤው ጋር አብረው የሚላኩ፦ የዓይነ ስውርነት መታወቂያ ካርድ ፎቶ
ኮፒ፣ የመታወቂያ ካርድ (ትዑዳት ዘሁት) እና የስልኩን ሒሳብ የሚያሳይ ወረቀት ፎቶ
ኮፒ ናቸው።

ማሳሰቢያ፦ አንድ ሰው በኪራይ ቤት እየኖረ ስልኩ በእሱ ስም ካልሆነ የተከራየበትን ውል
ፎቶ ኮፒ አያይዞ መላክ አለበት።

8.7 የፖስታ ቤት አላላክ
የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ያለው ሰው በካሴቶች የተቀረጹም ሆኑ በብሬይል
የተጻፉ መጻሕፍት በአገር ውስጥና በውጭ አገር በነፃ የመላክ መብት አላቸው።

• አፈጻጸም፦ በብሬይል (የዓይነ ስውሮች ጽሑፍ) የተጻፈ ማቴሪያል ሲሆን፣ በፖስታው
ላይ “ብሬይል” ብሎ መጻፍ ያስፈልጋል። የሚላከው ማቴሪያል ካሴት ከሆነ ደግሞ
በእሽጉ ላይ “ሖሜር ለዒቬሪም” ብሎ መጻፍ ያስፈልጋል።

8.8 የሕዝብ መጓጓዣ
ሀ. በከተማ መስመሮች ከክፍያ ነፃ ነው።
ለ. በአገር አቋራጭ መስመሮች ዓይነ ስውሩም ሆነ እሱን የሚመራው ሰው ለመጓጓዣ
ከሚከፈለው ገንዘብ 50 እጅ ከ100 (50%) ነፃ ናቸው።
ሐ.በባቡር ዓይነ ስውሩ በነፃ የሚጓዝ ሲሆን፣ እሱን የሚመራው ሰው ደግሞ ለመጓጓዣ
ከሚከፈለው ገንዘብ 50 እጅ ከ100 (50%) ነፃ ቅናሽ አለው። በከተማ ውስጥ
በሚደረገው ጉዞ የሚመራው ሰው ሙሉውን ክፍያ መክፈል አለበት።
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ማሳሰቢያ፤
በሕዝብ መጓጓዣ ድርጅቶች የሚጠቃለሉት የሚከተሉት ናቸው፦ ኤጌድ፣ ዳን፣ ሃሔቭራ
ሃዒሮኒት በኤር ሼቫ፣ ጊሜል.ቢ. ቱርስ ናጸሬት በዓም፣ ነሲኦት ቨታያሩት ናጸሬት በዓም፣
ሃሔቭራ ሃምዑሔዴት ለሽሩተይ ኦቶቡሲም ናጸሬት በዓም፣ ናቲቭ ኤክስፕሬስ፣ ሱፐር-ባስ፣
ሜትሮፖሊን ኮንኮርስ፣ ሆርን ኤት ሌይቦቪች፣ ካቪም፣ ማርጋሊት፣ ሔቬል ኤላት፣ ካቭ 20፣
ቢታር ቱር እና ትራንስፖርት (መጓጓዣ) ሚኒስቴር ባወጣው ጨረታ አሸናፊ የሆኑት ተጨማሪ
ድርጅቶች።

• አፈጻጸም፦ ወደ ተሽከርካሪው በምትገባበት ጊዜ የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት
መታወቂያ ህን አሳይ።

8.9 የመንጃ ፈቃድ ግብር (ክፍያ)
የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ው 100 እጅ ከ100ው (100%) የሆነ መሆኑን
የሚልጽ የሕክምና ማስረጃ ላለው ሰው ክላውዶ ወይም ቴስት ሲያደርግ ለሚከፍለው ክፍያ ቅናሽ
ይደረግለታል። ይህም የሚሆነው ተሽከርካሪው በራሱ ስም የተመዘገበ ሲሆን ነው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ የአካል ጉዳተኛ መሆኑን የሚያስረዳ የሕክምና ማስረጃውን
አክሎ በመያዝ በቀጥታ በመኖሪያ አካባቢው ወደሚገኘው የመጓጓዣ መ/ቤት ሄዶ
ማመልከት ይችላል።

8.10 መኖሪያ ቤት
የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ኖሮት ከብሔራዊ ዋስትና አገልግሎት መ/ቤት
(ከቢቱዋኽ ሌኡሚ መ/ቤት) የአካል ጉዳተኝነት ክፍያ የሚቀበል ከሆነ፣ የመኖሪያ ቤትን
በተመለከተ የቤትና ግንባታ ሚኒስቴር ጽ/ቤት ባወጣው መመዘኛ መሠረት ሲገዛም ሆነ ሲከራይ
ቅናሽ ይደረግለታል።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያ አካባቢያችሁ ካለው ለቤት መግዣ ብድር

ከሚሰጡት ባንክ ቅርንጫፎች (ሃባንኪም ለማሽካንታኦት) በመሄድ ማመልከት ይቻላል።

8.11 የመሬት ይዞታ መመዝገቢያ መ/ቤት (ታቦ) ክፍያ
የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ኖሮት 100 እጅ ከመቶው (100%) የአካል
ጉዳተኛ ከሆነ፣ በራሱ ስም የመኖሪያ ቤት ገዝቶ ውል ሲፈራረም ብቻ ዜሮ ነጥብ አምስት እጅ
ከመቶው (0.5%) ቅናሽ ይደረግለታል።
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ማሳሰቢያ፤
1. የአገር

ውስጥ ግብር ሰብሳቢ መ/ቤት ሃላፊ (ነጺቩት ማስ ሃክናሳ) ሰውዬው በቢቱዋኽ
ሌኡሚ አማካኝነት በድጋሚ የዓይን ምርመራ እንዲያደርግ ያስገድደዋል።

2. ይህ

የመግዛት መብት የሚያገለግለው ለሁለት ጊዜ ግዢ ብቻ ነው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በቀጥታ ለአገር ውስጥ ገቢ መ/ቤት፣ ለመሬት ገማች ክፍል
ማቅረብ ይቻላል። ፖ.ሳ.ቁ 1170፣ ኢየሩሳሌም 91010፣ ቴሌፎን፦ 02-6559260

8.12 የተከፈለ ግብርን በከፊል ማስመለስ
የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ያለው ሰው የቤት ዕቃዎችንና ለግል ጉዳይ
የሚውሉትን ነገሮችን በሚገዛበት ጊዜ፣ የማኅበራዊ ጉዳይ መ/ቤት ዋናው ሥራ አስኪያጅ
ባወጣው መመሪያ (ቁጥር 6.4) መሠረት ከገዛበት ገንዘብ ከፊሉ ይመለስለታል።

• መብትን ማስጠበቅ፦ የማስረጃ ወረቀቱን ከተቀበለ በኋላ በዓመቱ መጨረሻ የተሰጠውን
መብት መጠቀም ይችላል።

ሀ. በተሰጠው መብት መሠረት ከፍ ብለው ስለተጠቀሱት ዝርዝር ጉዳዮች ማለትም፣
የሚመለስለትን የገንዘብ መጠን ከመግዛቱ በፊት ጠይቆ ማስረጃዎችን ማግኘትና
መረዳት ያስፈልጋል።
መረጃ ለመቀበል ዝቅ ብሎ በተጻፈው አድራሻ ያመልክቱ፤

ሃመርካዝ ለዒቬር በእስራኤል
(በእስራኤል የዓይነ ስውራን ማዕከል)

“ማዶር ለሄሕዜር ማስ”
(ግብር ማስመለሻ ክፍል)
ርኾቭ ዳቪድ ሐኻሚ 10፣ ቴል-አቪቭ 66038
ቴሌፎን፦ 03-7915530፣ ፋክስ፦ 03-7915543
ለ. መረጃውን ከተቀበሉና ዕቃውን ከገዙ በኋላ፣ ከታች የተዘረዘሩትን መረጃዎች
(ደረሰኞች) ለዓይነ ስውራን ማዕከሉ ገንዘብ ወይም ግብር መላሽ ክፍል መስጠት
አለብዎት።
1.

የተገዛውን ዕቃ ዝርዝር ሁኔታ የሚገልጽ ዋናውን ደረሰኝ (ፎቶ ኮፒና ቅጂ
አንቀበልም)

2.

የተገዛው ዕቃ ወይም መሣሪያ ለሌላ ሰው የማይተላለፍ መሆኑን የሚገልጽ ማስረጃ
(ውል)
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3.

የዓይነ ስውርነት መታወቂያ ፎቶ ኮፒ፤

4.

ከመታወቂያ ካርዱ (ትዑዳት ሃዘኹት) የትውልድ ዘመንና የቤተሰብ ሁኔታን
(ማጻቭ ምሽፓህቲ) የተጻፈበትን ገጽ ፎቶ ኮፒ፤

ሐ. ገደቦች
1.

አንድ ወንድ ወይም አንዲት ሴት ዕድሜያቸው 65 እና ከ65 በላይ ሆኖ የዓይነ
ስውርነት መታወቂያ ካርድ ከተሰጣቸው፣ አምስት ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ
ለሚገዟቸው የቤት ዕቃዎች ገንዘብ አይመለስላቸውም።
እና ከ75 ዓመት ዕድሜ በላይ የሆናቸው ሽማግሌዎች/ ባልቴቶች የዓይነ
ስውርነት መታወቂያ ካርድ ቢኖራቸውም ስለሚገዙት ዕቃ አስፈላጊ መሆን
በአካባቢያቸው ከሚገኘው የማኅበራዊ ጉዳይ መ/ቤት የማኅበራዊ ጉዳይ ሠራተኛ
ደብዳቤ ይዘው መምጣት አለባቸው።

2. 75

3.

በአንድ ዓመት ውስጥ የገቢ ግብር ገንዘብ የሚመለስባቸው የዕቃዎች ዝርዝር፦
ማቀዝቀዣ (መካሬር)፣ የማብሰያ ጋዝ ወይም የልብስ ማጠቢያ መሳሪያ
(መኾናት ክቪሳ) ናቸው።

መ. የዕቃዎች ዝርዝር
1.

የቤት ዕቃ፦ ማቀዝቀዣ (መካሬር)፣ ፣ መኾናት ክቪሳ፣ የማብሰያ ጋዝ
(ታኑር አፍያ)፣ ማሞቂያ (ታኑር ሒሙም)፣ ኪራይም ለቢሹል
(የጋዝ ወይም የኤሌክትሪክ)፣ የኤሌክትሪካ መፍጫ (መዐርቤል ሐሽማል)፣
ሾኤቭ አቫክ፣ ስቴሪዮ፣ የዕቃ ማጠቢያ (ሜዲያሕ ኪሊም)፣ የልብስ ማድረቂያ
መሳሪያ (መያቤሽ ክቪሳ)፣ ማይክሮዌቭ (ሚክሮጋል)

2.

ለግል መጠቀሚያ ዕቃዎች፦ የኤሌክትሮኒክ መሣሪያዎች፣ ቴሌቪዥን፣ የሙዚቃ
መሣሪያዎች።

8.13 አዲስ ገቢዎች
አዲስ ገቢዎች በመጀመሪያ ለማስተናገጃ በሚሰጣቸው ገንዘብ (ሳል ሃክሊታ) መሠረታዊ
ወይም አስፈላጊ ዕቃዎችን ይገዛሉ። ስለሆነም ለዓይነ ስውራን የሚሰጠውን አገልግሎት
ማለትም ለሚገዟቸው አስፈላጊ የቤት ዕቃዎች (መካሬር፣ መኾናት ክቪሳ፣ የማብሰያ ጋዝ
(ታኑር አፍያ) ወደ እስራኤል ከመጡ ጀምሮ አምስት ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ ገንዘብ
አይመለስላቸውም። አዲስ ገቢዎች ከፍ ብሎ ከተጠቀሰው ውጭ የተገለጹትን ዝርዝር ጉዳዮች
የማግኘት መብት አላቸው።
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8.14 ጆሯቸው የማይሰማ (ደንቆሮዎች) የሆኑ ዓይነ ስውራን
አንድ ዓይነ ስውርና ደንቆሮ የሆነ ሰው ለትርጉም አገልግሎት የሚውሉ ሰዓቶች የመቀበል
መብት አለው። አስተርጓሚው ሰው በዚህ ሙያ የሰለጠነ ነው።

• ባለ መብት የሚሆነው ሰው፤
1.

ማንኛውም ሰው የመስማት ችሎታው ዝቅ ያለ ሆኖ በደህናው ጆሮው 50 ዲቢ (dB)
ከሆነና የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ካለው፣ በዓመት ለትርጉም
አገልግሎት የሚውሉ 32 ሰዓቶች ይሰጠዋል።
2. ማንኛውም ሰው የመስማት ችሎታው ዝቅ ያለ ሆኖ በደህናው ጆሮው 70 ዲቢ (dB)
ከሆነና የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ካለው፣ በዓመት ለትርጉም
አገልግሎት የሚውሉ 61 ሰዓቶች ይሰጠዋል።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በማኅበራዊ ጉዳይ አገልግሎት አማካኝነት ለአገር አቀፍ
ክሊኒካኢት ቲክሾሬት ማመልከት ይቻላል።

ማሳሰቢያ፤
1. በዚህ ጉዳይ ላይ ስታመለክቱ ሁልጊዜ የመታወቂያ ቁጥራችሁን ጻፉ።
2. ደንቆሮና ዓይነ ስውር ለሆኑ ሰዎች የጋራ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ሲኖሩ ምልክቶችን
ገልባጭ በሆነ መሣሪያ ወይም በአንድ አስተርጓሚ መረዳት ይቻላል።

8.15 (ሀ) ራስን መልሶ ለማቋቋም መሣሪያዎችን ሲገዙ

የሚሰጥ የማገዣ ገንዘብ

የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ያለው ሰው ራሱን ለመርዳት የሚያግዙ

መሣሪያዎችን ሲገዛ በክፍያው ቅናሽ ይደረግለታል።
የመሣሪያዎች ስም ዝርዝር፦ ለመምራት የሚያገለግል ዱላ (ማኬል ላቫን)፣ የብሬይል
መጻፊያ መሣሪያ፣ የኤሌክትሮኒክ ማተሚያ (ማድፔሴት)፣ ልዩ የሆኑ መነጽሮች (ቴሌስኮፖች፣
ማይክሮስኮፖች)፣ ሬዲዮ ከቴሌቪዥን ሞገድ ጋር፣ የመቀስቀሻ ሰዓት፣ ልዩ መጫዎቻዎች፣ ልዩ
የሆኑ የቴሌፎን የሚናገር የኪስ ኮምፒዩተር፣ ልዩ የሆኑ የትምህርት መሣሪያዎች፣ እንግሊዝኛእንግሊዝኛ የሚናገር መዝገበ ቃላት እና ሌሎችም።
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የሚረዱ መሣሪያዎችን ዝርዝር ለመቀበል ከዚህ በታች በተሰጠው አድራሻ
አመልክቱ፤

ሃመርካዝ ለዒቬር በእስራኤል
(በእስራኤል የዓይነ ስውራን ማዕከል)

“ማዶር ለማክሽር ዔዘር”
(ረዳት መሣሪያ ክፍል)

ርኾቭ ዳቪድ ሐኻሚ 10፣ ቴል-አቪቭ 66038
ቴሌፎን፦ 03-7915532፣ ፋክስ፦ 03-7915542
የእንግዳ መቀበያ ሰዓት፦ ዕሁድ፣ ሐሙስ - 14፡30-8፡30 ሰዓት
ማክሰኞ - 16፡30-8፡30

8.15 (ለ) እገዛ የሚያደርጉ መሣሪያዎችን ለመግዛት የጤና

ሚኒስቴር እርዳታ

• አግልግሎቱ፦ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንደ ሰው ሠራሽ ዓይን፣ ለማየት የሚረዱ

መሣሪያዎች - ቴሌስኮፕና ማይክሮስኮፕ፣ መነጽር ማድረግ ለማይችሉ ልጆች ዓይን
ውስጥ
የሚገባ ሌንስ (ዐዳሾት ማጋ) ሲገዙ በክፍያው እርዳታ ያደርጋል።

• ተጠቃሚዎቹ ሰዎች፦ እስከ 18 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ልጆች።
• ተሳትፎ፦ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከወሰነው ዋጋ ከ75 እጅ ከ100 (75%)
በላይ አይከፍልም።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በቀጥታ ወደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽ/ቤት፣ የረጂም ጊዜ
በሽታዎችን ተመልካች ክፍል ማመልከቻውን ማቅረብ ይቻላል።

8.16 ብዙ ልጆች ያሏቸው ቤተሰቦች

• አገልግሎቱ፦ ቢያንስ አራት ልጆች ያሉት አንድ ቤተሰብ ከተዘረዘሩት መሣሪያዎች

ውስጥ በዓመት አንድ ጊዜ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ለአንድ መሣሪያ መግዣ ከሚወጣው
ገንዘብ ዕርዳታ ያደርጋል። መሣሪያዎቹ- መካሬር፣ መኾናት ክቪሳ፣ የማብሰያ ጋዝ
(ታኑር አፍያ) ናቸው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያ አካባቢያችሁ በሚገኘው የማኅበራዊ ጉዳይ ጽ/

ቤት የመቀበል መብታችሁን እንዲያረጋግጡላችሁ አድርጉ። መብቱን ከተቀበላችሁ በኋላ
ለመርካዝ ለዒቬር በእስራኤል “ለማዶር ሄሕዜር ማስ” ርኾቭ ሓኻም 10፣ ቴል-አቪቭ
66038 አመልክቱ።
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8.17 ሁለቱም ዓይነ ስውሮች የሆኑ ወላጆች (ሁለቱም የዓይነ
ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ያላቸው)

• አገልግሎቱ፦ ሁለቱም ዓይነ ስውሮች የሆኑ ወላጆች የሚከተሉትን አገልግሎቶች

ለመቀበል መብት አላቸው፤ በቤት አስተዳደር እርዳታ፣ ልጆችን በመንከባከብና
በትምህርታቸው እርዳታ የሚያደርግላቸው ሰው ይሰጣቸዋል። ይህ አገልግሎት የሚሰጠው
በማኅበራዊ ጉዳይ መ/ቤት ሆኖ ለዚህ ጉዳይ ከተዘጋጀው በጀት ነው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያ አካባቢያችሁ በሚገኘው የማኅበራዊ ጉዳይ ጽ/
ቤት።

8.18 የጥርስ ሕክምና

• አገልግሎቱ፦ ሃአጉዳ ለማዓን ሃዒቬር የተባለው ድርጅት፣ ሄርጸሊያ በሚገኘው የጥርስ

ሕክምና ክሊኒክ ለዓይነ ስውሮችና ቤተሰቦቻቸው አገልግሎት ይሰጣሉ። የሚከፍሉት ክፍያ
ዝቅ ያለ ነው።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ ለአጉዳ ለማዓን ሃዒቬር።
የክሊኒኩ አድራሻ
ርኾቭ ረቪቪም 8፣ ሄርጸሊያ 46240
ቴሌፎን 09-9582777፣ ፋክስ፦ 09-9517718
ማሳሰቢያ፤
የዓይነ ስውራን ማዕከልና፣ የዓይነ ስውራን ቤተ-ትምህርትና አጉዳ መኮሚት ለማዓን ሃዒቬር
የጥርስ ሕክምናውን ክፍያ ስጦታና ብድር በመተባበር ይሰጣሉ።

• የማመልከቻ አቀራረብ፦ ከፍ ብለው ለተጠቀሱት ክፍሎች።
8.19 ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቅናሽ

• አገልግሎቱ፦
1.

የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኖ የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ያለው
በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ገብተው የሚማሩ ከሆነ ለተምህርት የሚያወጡትን ወጪ
ይከፍሉላቸዋል።
የማመልከቻ አቀራረብ፦ በመኖሪያ አካባቢያችሁ በሚገኘው የማኅበራዊ ጉዳይ
ጽ/ቤት።
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2.

በዩኒቨርሲቲ ለመማር ክፍያ የሚረዳ ገንዘብ (ሚልጋ)
የማመልከቻ አቀራረብ፦ በምትማሩበት ቦታ ለዩኒቨርሲቲው ዲን (ዲካን)
ቢሮ ማመልከት ይቻላል።

8.20 በውሃ አጠቃቀም ፍጆታ ስለሚደረግ ቅናሽ

• አገልግሎት ፡ መሪ ውሻ ያለው፣ የኢየሩሳሌም ኗሪ፣ ለውሃ ፍጆታ ቅናሽ የማግኘት

መብት አለው። ይኸውም በቤተሰብ ከ5 ሰውና ከዚያም በላይ ሲሆን፣ ነው። መሪ ውሻ
እንደ አንድ ነፍስ የይቆጠራል።

• የማመልከቻ አቀራረብ፡ ለማዘጋጃ ቤት ውሃ ክፍል ቀጥታ ማመልከት
8.21 ለአካል ጉዳተኛ የሚሰጥ የመኪና ማቆሚያ ልዩ ፈቃድ
በትራንስፖርት አገልግሎት የፈቃድ ክፍል በኮምፒዩተር የተመዘገበ ልዩ ፈቃድ መቀበል ይቻላል፣
ይኸውም መኪናው በዓይነ-ሥውሩ /ማየት ለተሳነው ስም የተመዘገበ ከሆነ ብቻ ነው።
ከ-1.1.2003 ጀምሮ የተሰጠው ልዩ ፈቃድ ይሰረዛል፡ ይህን ፈቃድ የያዙ አካለ ስንኩላን ሁሉ
ወደ ትራንስፖርት አገልግሎት መ/ቤት እየቀረቡ ፈቃዳቸውን ማሳደስ አለባቸው። ስታመለክቱ
የሚከተሉትን ሰነዶች ይዛችሁ መቅረብ አለባችሁ። በእጃችሁ ያለውን ፈቃድ፣ የአካል ጉድለት
ማስረጃ፣ የመኪና ባለቤትነት ማስረጃና መታወቂያ ደብተር ናቸው።

8.22 የመኪና ማቆሚያ ልዩ ምልክት
በየከተማው ባለው ደንብ መሠረት የመኪና ማቆሚያ ፈቃድ ከማዘጋጃ ቤት ማውጣት
ያስፈልጋል። በመኖሪያና በሥራ ቦታ አካባቢ ይህን ቋሚ ፈቃድ ማውጣት ይቻላል።
መኪናው በዓይነ-ሥውሩ ስም የተመዘገበ ከሆነ፣ ከመንጃ ፈቃድ ክፍል የአካለ ስንኩል ዓርማ/
ምልክትና እንደዚሁም የዓይነ ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ካለው የትራፊክ ምልክቱ
በግል ይዘጋጅለታል።
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8.23 የመሪ ውሻ መንከባከቢያ ወጭ
የዓይነ ስውራን አገልግሎት ፣ በዓይነ-ሥውራን ድርጅት አማካይነት፣ ለመሪ ውሾች መንከባከቢያ
የሚውል ወጭ ይደግፋል።

ለዓይነ ስውራን የሚያገልግሉ መሪ ውሾች ድርጅት
ዳቪድ ሀሕሚ ማንገድ 10፣ ቴል አቪቭ 66038፣
ስልክ 03-5371065፣ ፋክስ 03-5371066

8.24 ለዓይነ ስውራን /ማየት ለተሳናቸው፣ ለልጆቻቸው

የትምህርት ክፍያ/ ወጭ ቅናሽን በተመለከተ

ቅናሽ የሚደረገው በአካለ ስንኩልነት ሳይሆን በወር ገቢ ማነስ ምክንያት ከሆነ ብቻ ነው፤
በመዋዕለ ሕጻናት
በማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ሥር ላሉ መዋዕለ ሕጻናት፣ ቅናሽ የሚደረገው የወላጆች ገቢ
ከተመረመረ በኋላ ነው። የሚደረገው ቅናሽ በትምህርት ሚኒስቴር ማስታወቂያ በየዓመቱ
ሠንጠረዥ ይገለጣል። የባለመብትነት ጉዳይን ለመመርመር ወደ ማዘጋጃ ቤቶች ቀርቦ ማጣራት
ይቻላል፡
መደበኛ ትምህርትን (ከ- 5- 16 ዕድሜና) ከ17 - 18 ዓመት ዕድሜን
በተመለከተ
በነዚህ የዕድሜ ክልሎች ለትምህርት የማስከፈል ግዴታ የለም። ነገር ግን መደበኛ ክፍያንና
የማዘጋጃ ቤት ክፍያን በተመለከተ፣ ትምህርት ሚ/ር በክኔሴት የትምህርት ኮሚቴ ውሳኔ መሠረት
የሚደረግ ቅናሽ የለም። ፍጹም ለሌላቸው ወላጆች ግን ትምህርት ሚኒስቴር ይደጉማቸዋል።
ወላጆች ለማዘጋጃ ቤታቸው ሲያመለክቱ፣ ማዘጋጃ ቤት ደግሞ ለትምህርት ሚኒስቴር ሲያቀርብ
ትምህርት ሚኒስቴር ከ300-400 ሸቄል የዓመት ክፍያ ይረዳል።

• የማመልከቻ አቀራረብ፡ በማዕከላዊው ባለሥልጣን ለኢኮኖሚ ክፍልና
(ስልክ 03-6918296 ) ለትምህርት ክፍል (03-6957904 )
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9. ልዩ ተቋሞችና ፕሮግራሞች
9.1 የደንቆሮና የዓይነ ስውር ማዕከል

• አገልግሎቱ፡ የደንቆሮና የዓይነ ስውር ሁለገብ ማዕከል፣ ማዕከሉ

የሚያጠቃልለው፡ማህበራዊ አገልግሎት፣ማሕበራዊ ክበብ፣ የድራማ ክበብ፣ ለአዲስ
ገቢዎች የዕብራይስጥ ትምህርት ናቸው።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፡ ለዚህ ተገልጋይ ህብረተተሰብ ልዩ ልዩ ድጋፍ ለማቅረብና ከዕለት
ዕለት በሚገጥማቸው ችግሮች ሁኔታ መበረታታት እንዲኖራቸው ለመርዳት ነው

• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፡
የደንቆሮና የዓይነ ስውር ማዕከል
የቤት ዳቪድ ማዕከል ድርጅት
ሽድሮት ያድ ለባኒም፣ ያድ ኤሊያሁ፣ ፖ፣ሳ.ቁ. 9259፣ ቴል አቪቭ 61092
ስልክ 03-7390092, 03-6316361 ፣ፋክስ 03-6316419

• የማመልከቻ አቀራረብ፡ ለደንቆሮና የዓይነ ስውር ማዕከል ቀጥታ ማመልከት
9.2 በጽፋት የዓይነሥውራን መንከባከቢያ ማዕከል

• አገልግሎቱ፡ ማገገሚያና የትምህርት አገልግሎትን ለልጆችና ለትልቆችም ይሰጣል።
የሚሰጡት ዋና አገልግሎቶች፡ ለልጆች በእረፍት ጊዜያቸው ወቅት መዝናኛን
ትምህርት፣ ለአዲስ ዓይነ-ሥውራን የማገገሚያ አገልግሎት፣ ከሚግዳል ኦርና
ከማህበራዊኢ ክበብ ገር በሜባበር።

• የአገልግሎቱ ዓላማ፡ የዓይነ ስውራን
• አገልግሎቱ የሚሰጥበት ቦታ፡

ኑሮ ለመሻሻል እንዲቻል ነው

የዓይነ ስውራን ማጠናከሪያ ማዕከል
ሄርጼል መንገድ 15  'א፣ጽፋት 13111፣ ቴሌፋክስ፡ 04-6920445/6
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10. በእስራኤል የዓይነ ስውራን ማዕከል
የእስራኤል የዓይነ ስውራን ማዕከል ለዓይነ ስውራን መረዳጃ የተቋቋሙት ድርጅቶችና
“ሸሸት” የተባለው መርጃ ድርጅትም የበላይ ድርጅታዊ አካል ነው። ድርጅቱ ዓይነ ስውራንን
በአጠቃላይ የሚወክል ተጠሪ ነው። በዚህ እንቅስቃሴው የዓይነ ስውር/ማየት የተሳናቸውን
ሰዎች ሁኔታ ሪፖርት በመከታተል መሻሻል የሚደረግበትን መንገድ ያፈላልጋል ።
ማዕከሉ ብዙውን ጊዜ የሚያተኩረው ለዓይነ ስውራን ጥብቅና በመቆም ከሕግ አውጭዎችና
ከሕግ አስፈጻሚዎች ጋር በመተባባር መሥራት ነው።
ከዚህም ጋር ማዕከሉ ሌሎች እንቅስቃሴዎችን በቀጥታ ያከናውናል፡ ለምሳሌ-

• የተከፈለ ግብርን ማስመለስ
• ድጋፍ ሰጭ መሣሪያዎችን ማደራጀት - በቅናሽ ዋጋ መሸጥን/ማዋስን
• የኅብረት ሽርሽርን ማዘጋጀት
• ለአዛውንቶች ብቻ የሚሆኑ ቴሌቪዥኖችን ማዋስ ( ታማ”ስ)
• ለተማሪዎች ቴሌቪዥኖችን ማዋስ ( ታማ”ስ )
• የማኅበራዊ ጉዳይ አገልግሎት ማቅረብ - ማኅበራዊ አገልግሎት ሠራተኞች ለዓይነሥውራን የሚበጅ ልዩ አገልግሎቶችን እንዲያዘጋጁና እንዲረዱ (የአቅመ ደካማ
ሽማግሌዎችን መንከባከቢያ ቤትም ) ይጨምራል።

• የገንዘብ ዕርዳታንና ብድርንም ያዘጋጃል- ስለብድርና ዕርዳታ ለማዕከሉ በቀጥታ
ማመልከት ይቻላል

ማስታወቂያዎች፡
የተለያዩ ማስታዎቂያዎችን ያሰራጫል፣ ለምሳሌ፡
– “ ኦሮን “ – በጎላ ሁኔታ የተጻፈ በመዳሰስ የሚነበብ ጽሑፍ
– “ ማሽኬፍ” – ስለ ዓይነሥውር ጉዳይ የሚዘግብ ጋዜጣን ማሰባሰብ
– “ ዛርኦን “ – ስለ ዓይነ-ስውራን ዓመታዊ ሪፖርት
ስለ ትርፍ ጊዜ አጠቃቀም – ማዕከሉ የመግብያ ዋጋ ቅናሽ ካርዶችን በማፈላለግ ዓይነሥውሮች ልዩ ልዩ ትዕይንቶችን እንዲመለከቱ/እንዲሳተፉ ያደርጋል።
ስለ መረዳጃ ገንዘብ አሰባሰብ – ማዕከሉ “ ብርሃን ለዓይነ ስውር “ በሚል ተልዕኮ የገቢ
ስብሰባ ለማድረግ ያደራጃል፣ ያከናውናል።
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በእስራኤል የዓይነ ስውራን ማዕከል እንደ ባለሙያ አካል ሆኖ፣ ልዩ ልዩ የዓይነ ስውራን
ድርጅቶችን በማስተባበርና በማቀናበር፣ በተለያየ አቅጣጫ ድጋፍ እንዲሰጡ በማድረግ
ይመራል፡ ይኸውም፡

• ለልጆችና ለወላጆች የመዝናኛ ድግሶችን ያዘጋጃል
• ባለሙያዎች በዓለም አቀፍ ጉባኤዎች እንዲሳተፉ ድጋፍ ያደርጋል
• ለ“ አሀ”ሺ “ ድርጅት ድጋፍ - የትምህርት ሠራተኞች ድርጅት ለዓይነ ስውራን/ማየት
ለተሳናቸው ሰዎች የማገገሚያ አገልግሎት ለማድረግ በተሳትፎ ይሠራል።

• በጽፋት በሚገኘው የማገገሚያ አዳሪ ት/ቤት ተሳታፊ ለሆኑት ልዩ ድጋፍን ይሰጣል
• አገር አቀፍ የዓይነ ስውራን አገልግሎት መስፋፊያ እንቅስቃሴ ጋር በኅብረት ይሠራል
• ማየት ለተሳናቸው እርዳታ ለማድረግ ለሚሰማሩ ቡድኖች ማስተናገጃ ቦታ ያዘጋጃል።
በእስራኤል የዓይነ ስውራን ማዕከል
ዳቪድ ሀሕሚ 10፣ ቴል አ ቪቭ 66038
ድረ ገጽ www.blinds.co.il
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11. ድርጅቶች
• የዓይነ ስውራን ድርጅቶች
በአንዳንድ ከተሞች የሚገኙ ድርጅቶች ለዓይነ ስውሮችና/ማየት ለተሳናቸው ሰዎች ልዩ
ልዩ ድጋፎችን ያበረክታሉ። እነዚህ ድርጅቶች የሚንቀሳቀሱት በበጎ አድራጊነት ብቻ ነው።
የአገልግሎቱ መጠን የሚወሰነው እያንዳንዱ ድርጅት ካለው የበጀት አቅም ጋር ተመጣጥኖ
ነው። የየድርጅቶች ተጠሪዎች በእስራኤል አገር አቀፍ የዓይነሥውሮች ድርጅታዊ ማዕከልና
ከ”ሸሸት” ድርጅትጋር ትስስር በማድረግ ለጉዳተኞች እርዳታ ይሰጣሉ።
የድርጅቶች ዝርዝር ከዚህ በታች ተገልጧል
ኢየሩሳሌም አውራጃ
ከተማ
አሽዶድ
አሽቄሎን
ቤት ሼሜሽ
ኢየሩሳሌም

አድራሻ
ፖ. ሳ. ቁ. 249፣አሽዶድ 77102
ፖ.ሳ .ቁ 78100
ማህበራዊ አገልግሎት ክፍል፣ፖ ሳ ቁ 5፣ቤት
ሸሜሽ 99100
ያሚን አቦት 7፣ ቅሪያት ሞሸ፣ እየሩሳሌም

ስልክ

ፋክስ

08-8523979

08-8535147

08-6724821

08-6724821

02-9909919
02-9913312

02-9913312

02-6540306

02-6540307

02-6283421
የአረቦች ዓይነ-ሥውራን ድርጅት፣ሃጋይ
መንገድ 25፣ ሃዒር ሃአቲካ
ፖ ሳ ቁ 19178፣ ሃር ሃጾፊም፣ ኢየሩሳሌም 02-6282289

02-6283421

95421

ምስራቅ
ኢየሩሳሌም
ኢርጉን
ሃሉተራኒም
ቅርያት ጋት

02-6282628

91240

ሆቭ አዶላም 40፣ ቅርያት ጋት
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08-6600335
056-550880

08-6813590

የቤር ሼቫና ደቡብ አውራጃ
ከተማ
ኦፋቂም

አድራሻ
ፖ.ሳ.ቁ106፣ ኦፋቂም 80300

ቤር ሸቫ
ዲሞና

ሃኮቴል ሓማአራቢ 36፣ ቤር ሼቫ 84730
ስዴ ይጋል አሎን 36/14፣
ፖ.ሳ.ቁ 890፣ ዲሞና 86000
ማህበራዊ አገልግሎት ክፍል፣ፖ.ሳ.ቁ. 1፣
የሩሃም 80500
ሃዞን ኢሺ 5፣ ነቲቮት 80200

የሩሃም
ነቲቮት

ስልክ

ፋክስ

08-9926638
052-765165
08-6233818

08-6233818

08-6555420

08-6553853

08-6580697

08-6580577

08-9945431

08-9930142

ቴል አቪቭና ማዕከላዊ አውራጃ
ከተማ
ባተ-ያም

አድራሻ
ስልክ
ፖ.ሳ.ቁ 3772፣ ሃልፈር 15 ג׳, ባት-ያም 03-5068512

ፋክስ
03-5063743

59137

ገዴራ
ሄርጼሊያ
ሁሎን

ፖ.ሳ.ቁ 257፣ ሃርብ ዮሴፍ ጋምሊል፣
ገዴራ 70700
ሆቤሬት ሃልባቦት 11፣ሃርጼሊያ 46323
ሃኦርጊም 4፣ኤዞር ሃተአስያ፣ ሁሎን

08-8591164

08-8591164

09-9506111

09-9586711

03-5588807

03-5588808

ፖ.ሳ.ቁ 2272፣ናታንያ 42122
ይሁዳ ሓሌቪ 120፣ሮሽ ሃአይን 40800

09-8614744

09-8614744

03-9383060

03-9383060

ሞሸ ፓሪድ 2፣ ፖ.ሳ.ቁ 1477፣ ረሆቮት

08-9475151

08-9475154

08-9223021

08-9237453

03-7527192

03-7523707

03-6823886

03-6829174

58855

ናታንያ
ሮሽ ሃአይን፣
ሌብ ኦር
ረሆቮት

76114

ራምሌ
ራማት ጋን
ቴል አቪቭ

ፖ.ሳ.ቁ 244፣ ራምሌ 72102
ስዴ ሃናርኪሲም 43፣ ፖ.ስ.ቁ 9911፣
ራማት ጋን 52199
ሹካን 30፣ ቴል አቪቭ 66556
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ሐይፋና የሰሜን አውራጃ
ከተማ
ኡም
አልፋሔም
ሐዴራ
ሐይፋ
ቲቤሪያ
ክፋር ካና
ሚግዳል
ሃኤሜቅ
ማአሎት
ናሃሮያ

አድራሻ
አጎዳት ታሃ የዓይነ-ስውራን ድርጅት፣
ፖ.ስ.ቁ 37፣ ኡም አል ፋሄም 30010
ሄርጼል 30፣ፖ.ስ.ቁ 262፣ ሃዴራ 38421
ሃርጼሊያ 11፣ ሀይፋ 33302
ማህበራዊ አገልግት ክፍል፣ፖ.ሳ.ቁ 508፣
ቲቤሪያ 14243
ፖ.ስ.ቁ 1856፣ ክፋር ካና 16930
ማህበራዊ አገልግት ክፍል፣ፖ.ሳ.ቁ 270፣
ሚግዳል ሃኤሜቅ 10600
ፖ.ሳ.ቁ 59፣ ማአሎት 24952
ፖ.ሳ.ቁ 373፣ ናሃርያ 22443

ስልክ

ፋክስ

04-6312430

04-6312430

ፖ.ሳ.ቁ 2145፣ ዓኮ 24504
ፖ.ሳ.ቁ 1012፣ ቅሪያት ሽሞና 10250

04-9912740

04-6341991
04-8525831

04-8515506

04-6791966

04-6722731

04-6516990

04-6517857

04-6541232

04-6440623

04-9973276

04-9973276

04-9922681
04-9920638

04-9825534

ዓኮ
ቅሪያት
ሽሞና
ራያና

ፖ.ሳ.ቁ 650፣ ራያና 16940

04-6081629
053-224229

04-6011752

ሽፋርዓም

ፖ.ሳ.ቁ 67፣ ሽፋርዓም 20200

04-9865704
053-474639

04-9865104
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04-8902220

• የዓይነ ስውራን ድርጅት “ ሸሸት “
“ ሸሸት ” በአገር አቀፉ የዓይነ ስውራን ድርጅት አንዱ አካል ነው። ይህ ድርጅት በአገር
አቀፍና በአውራጃ ደረጃም ቅርንጫፎች አሉት። ድርጅቱ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው የዓይነ
ስውርነት/የማየት ጉዳት መታወቂያ ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው።
የድርጅቱ አድራሻ (ዋናው መ/ቤት)

“ ሸሸት” ድርጅት
ዳቪድ ሀሕሚ 10፣ ቴል አቪቭ 66035
ስልክ፡ ፣03- 5205539 ፋክስ 03-5205541

• “ ሀግሻማ “
“ ሃግሻማ “ ይህ ድርጅት ዋና እንቅስቃሴው በሰሜኑ ክፍል ነው። “ሀግሻማ” የድርጅቱ
ተልእኮ የዓይነ ስውሮችን መብቶችና ማህበራዊ ጥቅማቸውን ለማስከበር ጥብቅና የቆመ
ነው፡
የድርጅቱ አድራሻ

“ሃግሻማ
ፖ.ስ.ቁ. 46628፣ ሐይፋ 31465
የእጅ ስልክ፡ 053-253714፣ ፋክስ፡ 04-8444469

• “ ኦፌቅ ለየላዴይ ኑ “
“ኦፌቅ ለይላዲም” ዓይነ ስውር/ማየት የተሳናቸው ልጆች ላላቸው ወላጆች ለልጆቻቸውና
ለወላጆቹም የትምህርት መስጠት እንክብካቤ እንዲደረግ የሚረዳ ነው።
አገር አቀፍ ዓመታዊ ጉባኤ በማዘጋጀት መልእክቶቹን ያሰራጫል።
ዋና እንቅስቃሴውም ወላጆችንና መ/ቤቶችን ማነጋገር ነው።
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የድርጅቱ አድራሻ

“ ኦፌቅ ለየላዴይ ኑ “
ዴጌል ርኡቤን 8፣ ፖ.ስ.ቁ 925
ስልክ 02-6599553 ፋክስ 02-6599508
ኢ-ሜይል ofek@ofek-liyadenu.org.il

• በአርማ ራኦ ስም የዓይነ ስውሮች ድርጅት
አንዳንድ ድጋፍ ሰጭ መሣሪያዎችን እንዲደራጁ የገንዘብ ዕርዳታ ያደርጋል። ልዩ ልዩ
አስፈላጊ ነገሮችንም እንዲደራጁ ይረዳል። ብዙውን ጊዜ ልልጆችና ለተማሪዎች በኮምፑተር
የሚሠሩ መሣሪያዎችን የያዘ ነው።
የድርጅቱ አድራሻ

በኦርማ ስም የሚጠራው የዓይነ ስውሮች ድርጅት
“ቤት በክፋር“ ቢታን አህሮን፣ ባት ኼን 40294

– 63 –

12. የአገር አቀፍ የማኅበራዊ ዋስትና ጉዳይ መ/

ቤት ቅርንጫፎች
ከተማ

አድራሻ

ስልክ

ዋናው መሥሪያ ቤት
ኢየሩሳሌም

ሰዴ ቫይጽማን 13, ኢየሩሳሌም 95437

02-6709211

የአውራጃ ቅርንጫፎች
አሽቄሎን
ሃናሲ 101፣ ፖ.ስ.ቁ 9023፣
አሽቄሎን 78190
ቤር ሼቫ
ዎልፍሶን 6፣ ቤር ሼቫ 84105
ሄርጼሊያ
ሽዴ ቤንጎሪዎን 22፣ ሄርጽሊያ 46290
(ሁለተኛ ቅርንጫፍ)
ሐዴራ
ሂለል ያፌ 7፣ሃዴራ 38361
ሐይፋ
ስዴ ሃማግኒም 47፣ ሐይፋ 33265
ቲቨሪያ
ዚኤቢ አለ ሃዲፍ፣ ቲቤሪያ 14243
ያፎ
ሓትኩማ 30፣ ያፎ 68163
ኢየሩሳሌም
ሽሞን ቤን ሸጣህ 4፣ ኢየሩሳሌም 94147
ክፋር ሳባ
ቨይጽማን 39፣ ክፋር ሳባ 44351
ንሃርያ
ቫይጽመን 42፣ ንሃሪያ 22380
ናጼሬት
ፓውሎስ ሀሽሽ 114፣ ናጽሬት 16000
ናታንያ
ሽዴ ቫይጽማን 22፣ ናታንያ 42251
አፉላ
ምናሄም 2፣ አፉላ18100
ፔታህ ቲቅቫ
ሃአልያ ሃሽኒያ 5፣ ፔታህ ቲቅቫ 49360
ቅራዮት
አሀ ”ይ ኢላት 50፣ 26260
ሪሾን ለጺዮን
ጃቦትኒስኪ 16፣ ሪሾን ለጽዮን 75229
ረሆቮት
ሬመዝ 64፣ ረሆቮት 76449
ራምሌ
ዳኒ ማስ 11፣ ራምሌ 72401
ራማት ጋን
ሀሃሽሞናይም 15፣ ራማት ጋን 52482
ስዴ ማስሪቅ 15፣ ቴል አቪቭ 64351

– 64 –

08-6741111
08-9369696
09-9594444
04-6328111
04- 8544111
04-6738111
03-5127222
02-6755555
09-7479888
04-9528111
04-6509911
09-8602777
04-6529222
03-9391818
08-8467500
03-9681010
08-9345919
08-9777444
03-9777444
03-6971234

