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 מכינת העיוורים ולקויי הראייה 

המכינה מיועדת לתלמידים ליקויי ראייה ועיוורים, אשר לא סיימו את בחינות הבגרות  •

 בתיכון )ללא בגרות או בגרות חסרה(, או שמעוניינים לשפר את ציוני הבגרות. 

(, עם מורה מנוסה וכל הציוד הדרוש  תלמידים 10עד התלמידים לומדים בכיתה קטנה ) •

ים בחונכים שמלווים אותם במהלך השנה ומסייעים להם לעיוורים וכבדי ראייה. התלמידים נעזר

 במקצועות הלימוד בהם הם מתקשים.

לכל תלמיד מורכבת תוכנית לימודים אישית, המותאמת ליכולתו ולפי מצב תעודת הבגרות   •

 שעימה הוא מגיע.

הלימודים מתנהלים במרכז למידה לעיוור הממוקם בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה  •

רושלים. בחינות הבגרות מתנהלות במקום. רוב תלמידי המכינה מתגוררים  במעונות העברית בי 

 הסטודנטים ובכפר הסטודנטים הסמוכים לאוניברסיטה.

במכינה הוראה פרטנית וכיתתית משולבת, במקביל לפיתוח הלמידה העצמית של התלמיד   •

נגש על ידי הספריה  בשילוב טכנולוגיות מסייעות ושימוש בעזרי ראייה.כל חומר הבגרות מו

 המוקלטת והוא נגיש לכל תלמיד בכל עת. 

כל תלמידי המכינה מקבלים טאבלט ללמידה אישית ותוכנות מיוחדות ללקויי ראייה גם  •

 למכשירים הסלולריים האישיים. בכל כיתת לימוד לוח חכם ומערכות מתקדמות ללקויי ראייה.

תלמיד מוענק ליווי ותמיכה רגשית בדגש   כל תלמיד זכאי לסיוע פרטני בלימודים. בנוסף לכל •

 על הליווי השיקומי.

  

בטלפון   מורלפרטים ניתן לפנות ל -ניתן לשלב לימודים במכינה במקביל לשירות לאומי במסגרת אלומה
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שיקום ע"י המוסד לביטוח לאומי פטורים מתשלום שכר לימודים   רוםהמאושרים לט תלמידים  

 ומקבלים סיוע במימון מעונות. 
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 מה המכינה מציעה? 

שנתית. )במקרים חריגים בלבד תאושר תכנית של שלוש  -מסלול השלמת בגרויות בתכנית חד ודו .1

ראייה ועיוורים: מתן הקלות  שנים(. המכינה מציעה השלמת בגרויות בתנאים מותאמים לתלמידים ליקויי 

 בבגרויות נעשה בפיקוח משרד החינוך. 

 מגורים במעונות הסטודנטים ופתרונות דיור אחרים. .2

 ייעוץ שיקומי לימודי וסדנאות העשרה ופעילויות חברתיות שונות במהלך שנת הלימודים. .3

 קורס פסיכומטרי בתנאים מותאמים ללקויי ראיה ועיוורים.  .4

 המשך באוניברסיטאות  הכוונה לקראת לימודי  .5

 נוהל רישום 

 תנאי הקבלה למכינה הנו כדקלמן: 

 ( 30ומעלה)עד גיל שנים ושלושה חודשים 18למועמד מלאו  •

לקות   40%למועמד תעודת עיוור או אישור על נכות מהמוסד לביטוח לאומי על רקע ראייה )מעל  •

 על רקע ראייה(. 

 !( הבחינות אינן בחינות קבלה יקה ) המועמד יעבור ראיון וכן בחינות ידע באנגלית ומתמט •

 

 . ניתן להרשם למכינה מיד עם קבלת הודעה זו

 

 : מרכז למידה לעיוורלמשלוח מכתבים

 9124001, הר הצופים, ירושלים, מיקוד 24051ת.ד                               

 

 : עודד גבעמנהל המכינה 

 odedg@savion.huji.ac.ilאי מייל: 02-5883933טלפון 

 

 02-5882155 מזכירות:

 02-5826166 : פקס      

 lcb@savion.huji.ac.ilאי מייל:

 

 קדם אקדמי(. -)לשונית   http://www.alehblind.org.il/pages/homepage.htmlאתר העמותה: 

 
 מצפים לראותכם! 
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