
חושית יישומי נגישות למשתתף עם מגבלה 
למנחהמידע 



למשתתף עם לקות חושיתzoomהעברת ידע ב יכולת חיזוק 

הלקות/הכרות עם האדם 

:  המערכת הכרות עם 
 zoomויישומי נגישות בפעולות 

למשתתף וגם למנחה

משמעויות שיח והחזקת קבוצה מקוונת  
הטרוגנית



שנה  לקידומם של  50המסייע מזה , שירותי-רבהוא מרכז מגדל אור 

תפקוד עצמאי לקראת עיוורון או עם לקויות ראייה אנשים 

.בתעסוקהשילוב ו

של  מיסודה עמותת יעדים לצפון מהווה חלק מפעילותה של המרכז 

במימון מנהל המוגבלויות במשרד            ועיקר שירותיו ניתנים , י"רשקרן 

.  לביטוח לאומי ומשרד הביטחוןהמוסד , הרווחה

לאנשים  וכן מיועדים לכלל האנשים עם תעודת עיוור השירותים 

.תעודת עיוורללא 



מקיף של שירותים  ומספק מענה , ארציתמגדל אור פועל בפריסה 

וכן בביתו של  , ירושלים ובאר שבע, אביב-תל, הניתנים בסניפים בחיפה

. האדם ובסביבתו היומיומית

אנשי 1500-וכרחבי הארץ בכל הגילים ומכל איש ואישה 3,000-מעל ל

הניתן תוך עבודה  , נהנים מדי שנה מרצף שירותים ייחודי זהמקצוע

. בה הוא חיהקהילהועם האדםעם פרטנית 



חזון
את מלוא הפוטנציאל  לממש ראייהלכל אדם עם עיוורון או לקות לאפשר 

כאדםבו הגלום 

.



מאפשרת שליטה של המנחה על  , מונגשת, מדוברת, מוכרת, קלה לשימוש 

אמצעים  מכמה לסטודנט התחברות מאפשרת , המשתמשכמעט כל ממשקי 

.  חינמית ברמת משתמש בסיס, טכנולוגים

חבילת גלישה/תלוית רשת

דינמיות רבה שינויים רבים יחסית של הגדרות יצרן   



דרך מחשב  התחברות 1.

בטלפון החכם  -התחברות באמצעות אפליקציה 2.

(id)מספר גנרי לכל מדינה והכנסה של קוד שיחה -חיוג טלפוני 3.



חושיתלקות 

?zoomבמפגש מה משמעותה 











ראייה  חדות /קטארקטראייה עם 

ירודה

השפעות על התפקוד? כיצד רואים כשלא רואים



חושיתלקות 

הטרוגניתמה משמעותה בעת כניסה לחדר שיחה כחלק מקבוצה 



המטרה  

ית/מפגש שוויוני עצמאי ומכבד לסטודנט



מה הוא מפגש נגיש למשתתף

עם לקות חושית  



 zoom–חווית שימוש נגישה ב 

חיבור והתקנה קלה  1.

נאמרהבנה בכל רגע נתון מה מוצג ומה , חשיפה קלה עד כמה שניתן למידע2.

קיום פעולות כמו כל משתתף אחר בצורה נוחה ומהירה-השתתפות שוויונית ועצמאית 3.



באיזה שלב

יש לבצע פעולות על מנת לחזק את ההשתתפות הנגישה של המשתתף



לפני  
מפגש

בזמן  
המפגש

לאחר  
המפגש

:  המטרה 

מערכת בכל שלבי המפגש במנחה שמכיר את כל יישומי ופעולות הנגישות 



לפני  
מפגש



המשתתפים עד כמה שניתן   למידת מאפייני -Hostאחריות 

מנעד רחב-ירידה בשמיעה וחרשות , לקויות ראייה, עיוורון•

אמצעים טכנולוגיים רלוונטיים/ובהפעלת מחשבzoom-פערים ביכולת שימוש ב•

מאפייני  , גודל קבוצה, יש לתת את הדעת לגבי הטרוגניות קבוצה

משתתפים



הכנת תשתית תקינה לשיחה  

רשת תקינה יציבה •

ציוד חיצוני  /ציוד מחשב •

בדיקת תקינות ציוד  •



פעולות טרום מפגש במערכת 

- zoom המלצות נגישות



Settings - מותאמותחשבון יצירת הגדרות



settings

? Waiting Room-חדר המתנה 

virtual background ?

Screen sharing -מניעת שיתוף מסך של משתתפים ימנע שיתוף לא נשלט, פ העדפת מנחה"ע

?audioיצירת קובץ 

? סיסמא התחברות 

Remote control– אפשרות לשליטה של מנחה על מחשב משתתף?



zoomאישי בפתיחת חשבון . 1

(קבוע מקודד סיסמא)שליחה של לינק מקוצר . 2

Personal Room

קישור רנדומלי  



הכנת חומרים נגישים  : נגישות דיגיטלית 

:  פ עקרונות נגישות התוכן "המשתתף עלצרכי הצגת חומרים מותאמים 

מניעת עומס חזותי•

גופן גודל •

•contrast

לגרפיקה  מילולי תיאור •

מצגות נגישות •







הכנת משתתף

יצירת וודאות לגבי מועד ולוחות זמנים •

(משתתףסידור מסך , jawsקיצורי מקשים , zoomמקשים קיצורי )עזר שליחה או קישור לחומר •

.  להתחברות רגועה ונוחה–" זמן התחברות רחב"הגדרת •

9366*תמיכה  למוקד חיבור •



הכנת סביבת המנחה

מרצדלא לבוש 

מיקום מצלמה

סנוור, תאורה

לא עמוסה בגירויים, סביבה שקטה



מפגש



?מה הם צרכיו של המשתתף עם הלקות החושית במפגש 





צרכים מרכזיים   -עיוורון עם משתתף . 2מרכזייםצרכים -משתתף עם לקות ראייה . 1

"משתתף"ביצוע פעולות 

ממשק עם קורא מסך+ קולי חיווי 

קולימניעת עומס 

הבנת הוראות ותקשורת מול מנחה ומשתתפים

הגדלה

חזותי  סנוור ומניעת עומס מניעת 

Contract    והדגשות

חיווי קולי ומניעת עומס קולי  

הבנת הוראות ותקשורת מול מנחה ומשתתפים

פעולות משתתף  

ופעולות מנחה  



משתתף עם חרשות  
משתתף עם ירידה בשמיעה

שיח  –סביבה שקטה •

חיבור למערכות הגברה•

הבנת הוראות ותקשורת מול מנחה ומשתתפים

מידע מוצג, תמלולים, כתוביות-חשיפה לטקסט •

מחייב קשר עין–קריאת שפתיים •

ומשתתפיםהבנת הוראות ותקשורת מול מנחה •

תלוי פעולות  

משתתף  

ופעולות מנחה  





.שונהנדרש קצב . קבוצה הטרוגנית . חשש מול המנחה, סביבה מקוונת-שיחה לחדר חווית כניסה 

–תחילת שיחה 
התמקמות ליצירת שיח שוויוני ומכבד

דגש על לקויי ראיה ועיוורון -בצד המשתתפים מיקום מצלמה ומיקרופון 

?שיתוף קבוצה 



ראייה  



(  Alt + v)פתיחת וסגירת מצלמה  

(Alt +A)פתיחת וסגירת מיקרופון  

(  Alt + y)הרמת יד

Gallery Views(Alt + f1)

Participants(Alt + u)

ShareAlt + s

(  Alt + h)אט  'צ

(Alt + Q)התנתקות משיחה  

zoomקיצורי מקשים -נגישות מקלדת



י המשתתף"המשתתף עמסך ארגון : מניעת עומס חזותי 

יישומים מרכזיים למשתתף4

gallery view ברגע נתוןחלונות המשתתפים הצגת כל

speaker view   בכל רגע נתון הדוברהווידאו של הצגת חלונית

pin viewקיבוע חלונית הווידיאו והצגת המשתתף אשר אפשרות זו הופעלה עבורו

side by sideאפשרות להצגה חלונית הווידאו לצד חלונית הצגת המסמכים

shareרק למצב 



Gallery view 



  :  Speaker viewמצלמה נפתחת בכל רגע נתון כל הדובר



Pin video



Pin videoPin video



shareאו משתתף מבצע hostברגע ש

View Options ----side by side mode

side by side mode



Zoom Ratio –

הגדלה



+windowsזכוכית מגדלת  

כיוון  

רמת  

סנוור

על שולחן העבודה  סמן העכבר העמדת 

לחיצה על כפתור ימין

כניסה להגדרות תצוגה ובחירה רמת התאורה של מסך המחשב  

היפוך  

צבעים

alt + shift + prt scr

?  האם ברצונך להפעיל חדות גבוהה –אישור 

ישמע צליל גבוה וקצר  

י מערכת ההפעלה  "המתנה לביצוע ההיפוך ע

alt: לביטול וחזרה למצב ברירת מחדל  + shift + prt scr

צבע וחדות  "

"  גבוהה

"  נוחות הגישה"כניסה למסך : windows + u:  שימוש ב

"  מסנני צבע"קטגוריית 

הפעלה הגדרה לפי נוחות אישית  



דגשים לארגון מסך משתתף

לצורת המסך אחריות המשתתף הדגשת 1.

דינמיות בהתאם להצגת החומרים  –על חשיבות השימוש בכל האפשרויות בכל רגע נתון דגש . 2



Hostפעולות 

לחיזוק נגישות מסך למשתתף עם לקות ראייה



Spotlight 

video

קיבוע  

המצלמה  

על  

משתתף או  

מנחה



מה ההבדל בין  

pin video 

לבין  

spotlight video



Annotate  

סימון מסך





2

משתתף עם עיוורון  



חוויית משתמש בקורא מסך

לא / כן ? בבריילהאם משתמש 



חוויית משתמש בקורא מסך

?(או אחר)NVDAאו JAWSבקורא מסך מסוג האם משתמש 

מתקדמות כמו תכונות 

כניסה  "השתקת התראות 

"ויציאה לשיחה

קיצורי מקלדת ייעודיים  

לצד קיצורי מקלדת של  

משתמשי זום

אחרות ניתן להשתיק  התראות 

מומלץ  zoomשל בהגדרות 

מסךעבור משתמשים בקורא 



חוויית משתתף המשתמש בקורא מסך

:פאנל הפעולות

altעל המשתמש ללחוץ , שיופיע באופן קבוע על המסךכדי 1.

לאחר שלוחץ  , stop video alt v: המשתמש ישמע, דוגמא לחיווי קולי של מצב המצלמה2.

".התראהvideo stopped"ישמע 



JAWSקיצורי מקשים לפעולות 

+ ALT+ Windowsאט'בצהודעות\ידהרמת\החדראתעוזבמשתתף:קוליותהתראותביטול s

מושתקותהיוההתראותכאשרגם,האחרונהההתראהשלשמיעה

+ ALT +Windowsהחדראתעזבאונכנסמשהוהאםתדאוכך A

Insert+ Tabפעילותאוכבויותההתראותהאםלוודאמאפשר

ALT+Rלאאופעילההשיחההקלטתהאםלדעתמאפשר

האחרוניםאטים'הצ10עדלשמעמאפשר,Control+0עדControl+1עללחיצה

Control+1 מ Control+0 

עד

Insert +Hמקלדתלקיצוריעזרהתפריט



3 .

פעולות חירום במפגש



 :של משתתף  shareמצבנטרול 

view option 

“stop participants sharing”



המשתתף שליטה על ממשק 

מתאפשרת שליטה על תוכן הקובץ  

View options 

request remote Control



שמיעה



שמיעה וחרשותלקות –עקרונות בסיס 

תאורת מנחה  , וגירוייםנקייה מרעשים סביבה , חשיבות הציוד התקין ואיכותי•

קריאת שפתיים אינה הנגשה  –דיבור ברור ומשמעותי , פה גלוי, מרכז תמונה–מתודיקה בהדרכה מול מצלמה •

. אלה תמיכה בתקשורת

בקבוצה וניהול השיח למניעת עומס שמיעתי  שליטה •

(Bluetooth, מגבר/מתאם,לולאת השראה)י שימוש בטכנולוגיה מסייעת "האם מתחבר ע–מידע מהמשתתף •



כתוביות מובנות 

Closed captioning



close
captions



דגשים  -תמלול ושפת סימנים 

...בחירת הפלטפורמה הנכונה

תאפליקציית תמלול בזמן אמ

שפת סימנים  איכותי לתמלול או איש מקצוע בחירת 



Spotlight 

video

קיבוע  

המצלמה  

על  

משתתף או  

מנחה



...לסיכום 



תקשורת מותאמת  

"  מפה מנטלית"חיזוק יצירת •

חומרים, משתתפים, פעולות-תיווך מילולי •

"את זה", "כאן", " שם"-מניעת שימוש במושגים כמו •



1 מעבר על ממשק המערכת ברמה הוויזואלית ליצירת מפה מנטלית  •

2

קוביות הסידור האישיות לפי העדפת משתתף ללא יכולת לשליטה -הסבר על סידור מבנה מסך אישי •
(  קוביות סידור חלוניות, gallery view ,pin view)י מנחה "ע

3

עזרה במיקום מול  , בקשה לפתיחה–הסבר על השליטה על המיקרופונים והמצלמות כאמצעי בסיס •

.וודא כי כתוביות נראות למי שצריך, מצלמה ומיקרופון

5

סגירת מצלמה , הרמת יד: מעבר על קיצורי מקשים עיקריים עם המשתפים לחיזוק ביטחון והשתתפות •
ומיקרופון

מבנה מפגש מומלץ  



לאחר  
מפגש



: למשתתפים הפצה 

.1Audio  המפגש

סרטונים, טקסטים, מצגות-פ מדיניות ארגון "עשהוצגו החומרים 2.

לוודא נגישות דיגיטלית–במידה ומופץ אתר או קישור לאתר 3.



עם  למשתמשי טכנולוגיה תמיכה מותאמת המספק , ראשון מסוגו בעולם, חדשנימיזם 

:התמיכה במוקד כוללת. לקות ראייה ולמעסיקיהם

וכן לגלישה באתרי אינטרנט, סלולרייםוטלפונים טאבלטים, למחשביםתמיכה •

אתרי אינטרנט  להנגשתבדיקות נגישות וייעוץ •

למבקשים להעסיק אנשים עם  , בדיקות נגישות של יישומי מחשב במקומות עבודה•

ועיוורוןלקויות ראיה 

כי המוקד מקדם את איכות החיים של אנשים עם  , פנימיממשתמשי המוקד ציינו בסקר84%

ציינו כי הוא תרם במידה רבה לשיפור איכות מהפונים 70%-וכ, לקויות ראייה בישראל

.בעבודההביצועים שלהם 

2017לשנת של משרד הרווחה " קרן אור"ופרס , העולמיZero Projectזוכה פרס * 

* מוקד טכנולוגי 





!תודה
f


