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  ה"תשע, שבט' ה 

  2015,  ינואר25 

  לכבוד

  ל"מרש / ס מחלקת הרווחה"עו

  

 הנדון: עזרה לאנשים עיוורים  ע"י עמותת "אחד לאחד"

  

ל "מרש/ס" ונותן כלים לעונזקקיםעיוורים אנשים מך בות "אחד על אחד" של עמותת "גשר של אור"מיזם 

   .להקל על צורכיהם

  .ערכת הסבר למילוי טפסי הבקשהנוחיותכם הכנו ל, יהיפורמשותפת ולצורך עבודה  •

  . מול העמותהס קשר ברווחה שלכם לריכוז הבקשות אל"נשמח למינוי עו •

  

  לעיוורים ובני משפחתם, י העמותה" המסופקים ע התמיכהיסוג

 )מזגן, מקרר, מכונת כביסה(מכשירי חשמל  •

 )'וכו, ארון, מיטה ומזרון(רהיטים  •

 ביגוד והנעלה •

 טיפול שיניים •

  לילדחוג •

 מכשירי שמיעה •

 משקפיים לכבדי ראייה •

 אחר •

 . ברכישת מזון לא ניתן סיוע:הערה

  

  ?מי זכאי לתמיכה

 עיוורים בעלי תעודת עיוור לצמיתות •

 עיוורים בעלי תעודת עיוור זמנית •

  אנשים הנמצאים בעיצומו של הליך קבלת תעודת עיוור  •

  

לנוחותכם הוספנו שתי , מצורף והתהליכים מפורטים במסמך המסמכים הנדרשים לקבלת סיוע

  .דוגמאות של תהליכים וערכת טפסים לשימוש

  

  לכל שאלה והקשה–פרטי איש קשר 

  .רזיה ידין :רכזת בקשות

  . 053-8286777: מספר טלפון נייד

  . com.gmail@raziapele :ל"דוא

  .03-7520794: פקס' מס
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  "אחד על אחד" של עמותת "גשר של אור "יזם מים עלכמה מיל

  

אנשי הייטק ומרכזי , שיתוף פעולה בין יחידות צבאיותאמצעות ב  שנים15- הוקם לפני כ" גשר של אור"יזם מ

   .עיוורים ברחבי הארץ

  . מקבלי שכרללא,  בלבדמבוססת על עבודת מתנדביםמתקיימת לאורך כל השנה והפעילות 

  : ת  כוללזםמיפעילות ה

  התנדבות במרכזי עיוורים 

   אנשים עיוורים וילדיהםאימוץ וליווי  

  באמצעות קרן לנזקקים,  ממוקד למשפחות במצוקה כספיסיוע 

   טיולים משותפים  

מכל העדות  ,עיווריםהם עיוורים ולילדי משפחות לילדימושקע ומרגש אירוע בר ובת מצווה  

  . והמגזרים בכל רחבי הארץ

 בני 450- כ,  בני ובנות מצווה150- לל כוכה ,ספארי ברמת גןב 19.5.15 -ביתקיים האירוע השנה 

   . מתנדבים100 - משפחה וכ

  

  

  

  

  

 מענה מהיר  להם ולתת,עיוורים נזקקיםעיוורים ושלנו להגיע לכמה שיותר של ה" המפתח"אתם 

  .לצורכיהם

  

  

  ,בברכה                                                                                                             

  

  ר אילנה גלייטמן"ד

  מנהלת השירות לעיוור           

  

  

  :נספחים

  נוהל הגשת בקשה

  'דוגמא א

  'דוגמא ב

  טפסים למילוי

  


