
 

 

 

 

 המפעל המקדם של מגדל אור

 

 שתקמיםמ 041 -כתעסוקה ל המספקת, תהינו מסגרת תעסוקתית מוגנהמקדם המפעל 

מהמשתקמים הינם בעלי תעודת עיוור ועשרים  יםכשמונים אחוז. חיים ונצרת עלית-בקריית

מתפקד כעסק לכל אך משרד הרווחה,  ל ידיענתמך  המפעלהינם בעלי נכויות אחרות.  יםאחוז

על פי כישוריהם והספק מתוך הכנסות המפעל מקבלים תשלום  המשתקמים .וענייןדבר 

 עבודתם.

 

 המפעל שירותי

 תחומים הבאים:ב בין השאר ,במפעל מספר מחלקות הנותנות שירותי קבלנות משנה

  מיחדוש מעבדת(refurbishו )וציוד תקשורת , ראוטריםמרכזיותם, תיקוני טלפוני.  

  כמו קבלים ואחרים אלקטרוניעבור מכשור בים אלקטרוניים רכיהלחמות של. 

 מכלולי חשמל, ציוד רפואי ועוד , כמוהרכבות של קיטים עבור לקוחות מגוונים. 

  חדרי ניתוחב יריםלמכשפעמיים -חדהכנת כיסויים. 

 נרות נשמהשל  הואריז ההרכב. 

 

עובדים מקבלים הכשרה כל ה .פדתבקרת איכות מוקכל המחלקות במפעל מנהלות מערכת 

 של צוות המפעל.מקצועי וסוציאלי מתאימה וליווי אינטנסיבי 

 

 

 לקוחות המפעל

  :ביניהםתחומים מגוונים, מלקוחות פעילים  01מעל למפעל 

  :ויורוקום בזק, וויזקום, בינתחברות תקשורת וטלפוניה. 

 חברות הרכבות: פלקסטרוניקס ו- PCB. 

 כלולי חשמל: יצרניות מAHT   ,אדאפלסט וידעפלסט.טכנולוגיות 

 ציוד לחדרי ניתוח: פרמהספט. 

 

                 

    

 

 



 

 

 

 על המפעל המקדם של מגדל אור

 

הכלים את אשר תספק לכל משתקם  ,מסגרת תעסוקתית וחברתיתחזון המפעל הוא להוות 

 ,ותאפשר לו למצות את היכולות הטמונות בו ,הדרושים להיות אדם עצמאי ובעל ערך עצמי גבוה

ה ייהן במסגרת העבודה והן בחייו האישיים. תהליכי העבודה במפעל פועלים על בסיס רא

כדי  ,גש על ההיבטים השיקומיים השוניםתוך ד ,הוליסטית של המשתקם על מכלול צרכיו

, ורותם לעזרתו את מפעל מקדםמטפח תפיסה של  המפעל לאפשר לו למצות את המיטב שבו.

לדמות תעסוקה במפעלים אחרים כל האספקטים השיקומיים הקיימים במגדל אור, במטרה 

, לחזק את היכולת העצמאית של עובדי להפוך לתחנת מעבר בחיי המשתקמיםבשוק החופשי, 

  ולשלב אותם בשוק העבודה, ככל שניתן.המפעל 

 

  הערכים

, אמוןיצירת כיבוד הזולת ו, הרגשת שייכות ,מוסר עבודההם:  המפעלפועל שעל פיהם הערכים 

חדשנות , אמץ מתמיד לשיפורשאיפה למצוינות ומ, רצון להצלחה , בנית ערך עצמי גבוה

 . ויצירתיות

 

 במרכזתמיד האדם 

אנשי הצוות וובכל הרמות בכל השלבים  עובדי המפעלמקצועי מלווה את  מערך שירות סוציאלי

התנהלות מול הרשויות, התנסות, תהליכי קליטה, אבחון, עומדים לרשותם בכל הנוגע ל

 תאמות, השמה והמשך ליווי פרטני. הכשרה, ה

 

 פעילות מעבר לשעות העבודה

 הם דוגמא לפעילויות חדר כושר ורכיבת אופניים )טנדם( , קורסי מחשבים,קורסי עברית

שהמפעל המקדם דואג לקיים. חברתיות ופעילות לשעות הפנאי, שלא במסגרת שעות העבודה, 

  ם והנאתם.לרווחתשל המשתקמים למפעל ולדאוג  תחושת השייכותאת לחזק המטרה היא 

 

 

 :דרכי התקשרות

 .1120020-111, פקס: 4111200-111‘: טל ,24244, קריית חיים 4רחוב אברהם דנינו 

  rahelt@migdalor.org.ilכתובת מייל:  |( 111) 1120077טלפון:  :  חל טגניהר מזכירת המפעל

  gabic@migdalor.co.ilכתובת מייל:  |( 111) 0411120טלפון:   גבי כהן:  המפעל מנהל

 
 עוד על מגדל אור:

http://www.migdalor.org.il/ 
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