
ה  /הטלפון החכם לילד

עם לקות ראייה או עיוורון  



מטרת המפגש  

חשיפת משמעות ושימושי טלפון חכם 

לילד ולסביבתו  



?במה תעסוק ההדרכה 

:  מושגים בסיסים 
הפעלהמערכות 

מכשיר שיקולים בחירת 

אפליקציות

יישומי נגישות מובנים 

שירותי תמך  



השירותים מיועדים לכלל האנשים עם תעודת עיוור וכן  
.לאנשים ללא תעודת עיוור ולאנשים שמעורבים בחייהם

הפועל לקידומם של  , שירותי-מרכז רב

. אנשים עם לקויות ראייה או עיוורון לקראת תפקוד עצמאי ושילוב בתעסוקה

.י"המרכז מהווה חלק מפעילותה של עמותת יעדים לצפון מיסודה של קרן רש

פריסה ארציתסל שירותים רחבשנות פעילות60



חדות ראייה

שדה ראייה מצומצם

צבעים וניגודיות

בראייה" חורים"

ע י ו ו ר ו ןלקות ראייה



-ה עם עיוורון ולקויות ראייה /הילד
קשיים עיקריים ועזרים טכנולוגים

תנועה והתמצאותעריכה/ כתיבהזיהוי/ קריאה



מצלמה

GPS

רשמקול

חיישנים 
...(אור, מגע)

ה עם עיוורון ולקויות ראייה /הילד
"all in one"אפליקציות -המכשיר החכם 



Google

Apple

מערכות הפעלה  



אנדרואיד אייפון

תפעול כללי

יציבות

אבטחה

מערכת מובנית ולרב נוחה
(הדרכה, חיווי, כתיבה)לתפעול 

העברת קבצים נוחה  
usbבאמצעות 

כל הרכיבים הם חלק 
אינטגרלי מהמערכת

חשוף לווירוסים(במידה ולא נפרץ)חסין 

לא תמיד יש תוויותלא ניתן לשנות תוויותיכולת התאמה

,  עברית לא מובנית
אפליקציות לא בהכרח  

מותאמות

ללא  / עם)תלוי מכשיר 
ואפליקציה( כפתור פיזי

(iTunes)קושי בהעברת קבצים  העברת קבצים

?  או אנדרואיד אייפון



מחיר

?אילו מכשירים יש לבני הבית

גודל המכשיר

צורך בהעברת חומרים למחשב

כפתורים פיזיים

?(מק)מחשב תואם ( או מתוכננת רכישת)האם יש 

רזולוציית המכשיר/ חדות

גווני אפור, היפוך צבעים/צבעי נגטיב: צבעים

שיקולים נוספים בבחירת מכשיר 

בבית הספראייפדהכרות עם 



יישומי נגישות מובנים



:תצוגה וגודל מלל

המלל הופך

לבולט וגדול יותר



:היפוך צבעים

הטקסט משנה

את צבעו  



Voice overמנוע דיבור

https://www.youtube.com/watch?v=glyQFwv9ULk&ab_channel=%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=glyQFwv9ULk&ab_channel=%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8


תוכן                  או   הקראההקראת 1.

.2Siriאוbip it    

אחורית  הקשה 3.

קיצורים  4.

נוספותהנגשות



זכוכית מגדלת

האפליקציה מאפשרת הגדלה של הדף  

הוספת מסנני צבעים ושימוש בפנס  , המצולם

להגברת התאורה



אפליקציות  

ייעודיותרגילות  



life360

: מטרת האפליקציה 

האפליקציה מאפשרת לבני המשפחה לדעת היכן כל אחד 

נמצא בכל רגע נתון ולעזור בהתמצאות מרחוק



אוטובוס קרוב

אפליקציית ניווט

מעדכנת מתי יגיע האוטובוס הבא. 1

מאפשרת לתכנן מסלול ליעד רצוי. 2



אפליקציות  
ייעודיות  



Cash reader

אפליקציה לזיהוי שטרות



envision

,  באמצעות האפליקציה ניתן לקרוא מסמכים

,לזהות צבעים



קל-קרא 

אפליקציית הספרייה לעיוורים מאפשרת לשמוע  

לשמוע פסקול של סרטים ולקרוא  , ספרים קוליים

מגזינים שונים



BE MY EYES

אפליקציה הנעזרת במצלמה אחורית ומתקשרת למתנדב  

פנוי אשר יעזור לתאר את אשר רואה



ישנה אפשרות להגיש למרכז לעיוור  

:בקשה להחזר

50%

ח"ש1500עד לגובה של 

?החלטתם לרכוש 



שירותי תמך  





מסוגלותתחושתושיפורעצמאילתפקודואסטרטגיותטכניקותלימוד

וניידותהתמצאות•

עצמיטיפול•

הביתתחזוקתמטבחעבודות•

(בשעוניםשימוש,כסףזיהוי,כתיבהקריאה,ברייל)תקשורת•

ומחשביםחכמיםטלפונים-טכנולוגיה•

פנאי•

חירוםלשעתהערכות•

גם לנושאי תעודת עיוור וגם לציבור ללא תעודות עיוור מתקיים בסביבות חייו של האדם

הדרכה שיקומית 



מותאמתתמיכההמספק,בעולםמסוגוראשון,חדשנימיזם•

התמיכה.ולמעסיקיהםראייהלקותעםטכנולוגיהלמשתמשי

:כוללתבמוקד

לגלישהוכן,סלולרייםוטלפוניםטאבלטים,למחשביםתמיכה•

אינטרנטבאתרי

אינטרנטאתרילהנגשתוייעוץנגישותבדיקות•

למבקשים,עבודהבמקומותמחשביישומישלנגישותבדיקות•

ועיוורוןראיהלקויותעםאנשיםלהעסיק

כי המוקד מקדם את  , פנימיממשתמשי המוקד ציינו בסקר84%

מהפונים 70%-וכ, איכות החיים של אנשים עם לקויות ראייה בישראל

ציינו כי הוא תרם במידה רבה לשיפור איכות הביצועים שלהם  

.בעבודה

* 9366מוקד טכנולוגי 
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