
אפליקציות למשתמש  

–עם עיוורון או לקות ראייה 

היבטים תפקודיים  



מטרת המפגש   

האפליקציה

ומשמעותה התפקודית שיקומית 

עבור משתמש עם עיוורון או לקות ראייה
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נעים להכיר-מגדל אור 

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

ומכלהגילאיםבכלאנשים5,000-למעלשנהמדינהניםהייחודיהשירותיםמרצף
והאנשים,(עיוורתעודתללאאועם)ראייהלקותאועיוורוןעםהארץרחבי

.מקצועאנשי2,000-וכארגונים,שירותנותני,משפחהבני:בחייהםהמעורבים

שנה60-מלמעלההפועל,ארציתבפריסה,שירותירבמרכזהואאורמגדלמרכז
.בחייהםהמעורביםולאנשיםראייהלקותאועיוורוןעםלאנשיםשירותיםומעניק

מנהל–החברתייםוהשירותיםהרווחהמשרדבמימוןניתניםהשירותיםעיקר
.והתעשייההכלכלהומשרדהביטחוןמשרד,לאומילביטוחהמוסד,המוגבלויות
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לכל אדם עם עיוורון או לקות לאפשר
ראייה לממש את מלוא הפוטנציאל  

.הגלום בו כאדם

החזון

4
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מאפייני משתמשים  

חדות ראייה

שדה ראייה  

ע י ו ו ר ו ןלקות ראייה
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המחשה  
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קשיים עיקריים ועזרים טכנולוגים

התמצאות וניידות  קריאה/ כתיבה

אתגרים תפקודיים  
זיהוי 
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"all in one"אפליקציות -המכשיר החכם 

מצלמה

GPS

חיישנים 
...(אור, מגע)

רשמקול
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אפליקציות  

ייעודיותרגילות 

משתמש עם 

לקות ראייה
משתמש עם 

עיוורון  

ממהלך  /מלידה
החיים

כל מנעד הגיל
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יישומים מובנים 

עיוורון מוחלטיישומים למשתמשים עם 
או לקות ראייה/ו
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VOICE OVER

.תוכנת קורא מסך המבוססת על מחוות•
. גם בלי לראות את המסךבאייפוןהתוכנה מאפשרת שימוש •
מתאר את מה שמוצג על המסך באמצעות VoiceOver-ה•

הקראה
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:Siri-בשימוש 
עוזרת אישית וירטואלית המבצעת  –הסירי 

.פעולות בהתאם לבקשת המשתמש

.בבוקר9בשעה תור לרופא שיניים ביום חמישיבלוח שנהלקבוע•
?איפה אני נמצאת•
*9336-התקשרי ל•
בבוקר7:30בשעה לכל יום( שעון מעורר)קביעת השכמה •
לארוחת ערב19:00אגיע היום בשעה -WhatsAppשליחת •



16

יישומים מובנים 

לקות ראייה יישומים למשתמשים עם 
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Q. Search

Alina Yakirevitch
H

J

Alon IDF;
Q

Amit Azulay
V w X

Apple ID

Asaf Altstadter

★ ® ® ::: or*
Favorites Recents Contacts Keypad Voicemail

המלל הופך לבולט  
וגדול יותר

:תצוגה וגודל מלל
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:לאתרי אינטרנט" הקורא"מצב תצוגת 

הפצת הידע של מגדל
אור

להשתלבות  , ידע הוא בסיס להתפתחות. ידע הוא כוח
זהו מנוף לחיזוק  . ולחיזוק עצמאות בכל תחומי החיים

תפקוד עצמאי והשתלבות במעגלי חייו השונים של  
באמצעות מגוון תהליכי הפצת ידע לציבור עם . האדם

לגורמים מקצועיים  , לבני משפחה, עיוורון או לקות ראייה
מחוזק  , הקהילתי והעסקי, ומתני שירות במרחב הציבור׳

.כוחו ומחוזקת תחושת המסוגלות של האדם עצמו

,  במהלך עשרות שנות פעילות של מרכז מגדל אור
׳”חוד׳ ובעל ערך אשר פותח ע"נצבר ידע 

הפצת הידע של מגדל אור

להשתלבות ולחיזוק  , א בסיס להתפתחות1ידע ה. ידע הוא כוח

זהו מנוף לחיזוק תפקוד עצמאי  . עצמאות בכל תחומי החיים

באמצעות מגוון  . והשתלבות במעגלי חייו השונים של האדם

לבני  , תהליכי הפצת ידע לציבור עם עיוורון או לקות ראייה

,  לגורמים מקצועיים ומתני שירות במרחב הציבור׳, משפחה

מחוזק כוחו ומחוזקת תחושת המסוגלות של  , הקהילתי והעסקי

.האדם עצמו

נצבר ידע , במהלך עשרות שנות פעילות של מרכז מגדל אור

אנשי המקצוע של מגדל אור  " חוד׳ ובעל ערך אשר פותח עי"

בבסיסו נמצא הרציונל . במהלך עשייה מרובת שנים וניסיון

.השיקומי

:מה אנחנו מציעים

הדרכות פרונטליות

סדנאות חווייתיות וסיורי למידה , ימי עיון, הרצאות מקצועיות

.בקמפוסים של מגדל אור ברחבי הארץ

הדרכות מקוונות

תכונה המבטלת את 
הגרפיקה והתוספות  

ומשאירה את 
הטקסט נקי
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הטקסט משנה את 
צבעו

:היפוך צבעים
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זכוכית מגדלת 

אותו הטקסט עם מסנני צבע שונים



21

מצב הקראה

יקרא ספציפית 
את ההודעה 

ברצויה

יקריא את כל  
העמוד



!תודה
:בקרו אותנו באתר

www.migdalor.org.il
:ובמרכז הידע 

info.migdalor.org.il


