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 ... מבחינת התמת) –(זהבה לסוגיהן. מטרת החוברת לספק מידע 

 

 ת מתאימות גם ללקויות מסוגים אחרים.חלק מהטכנולוגיות המוזכרות בחובר

 

בהתאמה לתוכנות וטכנולוגיות סיוע שרווחו בזמן זה. עם הזמן חלו עדכונים  2011החוברת נכתבה בשנת 

 ???ונוספו חידושים שניתן למצוא באתר "מפתחות"

 

... שם בחוברת מופיעים קישורים רבים, במקרה שחלק מהם לא יפעלו אפשר לפנות לאתר של ד"ר רחל טמיר

 יהיה אפשר למצוא עדכונים.
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 הקדמה

 החברה המודרנית נטועה עמוק בסביבה טכנולוגית ותלויה בה כמעט בכל היבט של החיים. במובן הרחב

ביותר כוללת הסביבה הטכנולוגית את התשתיות, המכשירים והטכנולוגיות מעשי ידי אדם, המשמשים אפילו 

 ), כגון: אכילה, ניידות ותקשורת. ADLבמשימות הפשוטות והשגרתיות ביותר ובתפקודי יום יום (

 

ת על מגבלה בתפקודי ), כלומר, טכנולוגיה שנועדה לפצוATאחת הבעיות היסודיות של הטכנולוגיה המסייעת (

היום יום, היא מספרם המועט יחסית של אנשים שהטכנולוגיה המסייעת עשויה להיטיב עמם, הזוכים בפועל 

וזאת עקב בעיה כלכלית. גורם נוסף העשוי להסביר את תופעת השימוש המועט בטכנולוגיה לגישה אליה 

לבין  (functionality)בין השמישות  בחברות שפע מודרניות כדוגמת החברה בישראל, הוא הפערמסייעת 

וזאת מעבר לכדאיות הכלכלית של פיתוח המוצר; הוא היעדר מודעות וידע על קיום  accessibility)הנגישות 

לומדים, מורים, מדריכים ועובדים שתפקידם לסייע  -טכנולוגיות מסייעות בקרב משתמשים פוטנציאליים 

לקיום האפשרות לשפר את יכולת התפקוד שלהם באמצעים  לאוכלוסייה זו.  לעתים הם אינם מודעים

טכנולוגיים ולעתים אינם יודעים כיצד לאתר מידע והיכן לרכוש את המוצר. מאגרי מידע מקוונים המציגים עזרים 

 מסייעים שהוקמו בכמה מדינות (וביניהן ישראל) יתרמו ללא ספק להגברת מודעות הציבור.

 

לוגיות מסייעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים ובמיוחד בעלי לקויות למידה חוברת זו מתמקדת בעיקר בטכנו

במסגרות הכשרה מקצועית לסוגיהן. מטרת החוברת לספק מידע על טכנולוגיות (בעיקר חינמיות) ועזרים 

 אחרים הרווחים בשוק ועל אופן השימוש בהם. 

 אחרים. חלק מהטכנולוגיות המוזכרות בחוברת מתאימות גם ללקויות מסוגים

החוברת נכתבה בהתאמה לתוכנות וטכנולוגיות סיוע אשר רווחו בזמן הפיתוח שלה. עם הזמן חלו עדכונים 

ונוספו חידושים שניתן למצאם בשוק. ייתכן שקישורים מסוימים בחוברת לא יפעלו, במקרים אלה אנא ידעו 

 אותנו. 

דע העצום שלה לפיתוח והוצאת חוברת זו תודה מיוחדת לד"ר רחל טמיר, מחברת חוברת זו, אשר תרמה מהי

 יחידה מסוגה בתחום. -

 בכתובת:  ד"ר רחל טמירניתן לפנות בכל הערה לכותבת 

oogle.com/site/racheltechnology/homehttps://sites.g 

שמטרתה להנגיש את ההכשרה  סדרת "מפתחות"אחד מתוך  מפתחנשתדל לעדכן חוברת זו אשר משמשת 

 כים מיוחדים.המקצועית גם לאוכלוסיות עם צר

 ד"ר זהבה בכר

 ממונה פיתוח פדגוגי טכנולוגי

 האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם, משרד התמ"ת

https://sites.google.com/site/racheltechnology/home
https://sites.google.com/site/racheltechnology/home
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/157A0945-9F8E-477F-9057-383895E7EA02/0/maftechot.pdf
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 תיאור מקרה

 

עזרת בטכנולוגיה לביצוע משימות שלא יכלה לבצע בדרך היא דוגמה ללומדת עם לקויות, הנ 25 -גילי בת ה

אחרת. היא עברה דרך ארוכה רצופה בקשיים רבים, כמתואר בהמשך, אך בסופו של דבר, בימים אלה היא 

 עומדת לסיים את לימודיה במכללה בחוג רב תחומי. 

 

שיש לה לקות למידה, בכיתה ב' נתקלה גילי לראשונה בקשיי קריאה וזכירת החומר הנלמד. אימה שיערה 

אולם מורתה טענה שבעיותיה ייעלמו ככל שתתבגר. גם בכיתה ג' טען הצוות החינוכי שאין מקום לדאגה, הכול 

יסתדר בסופו של דבר. מכיתה לכיתה עמדה גילי בפני קשיים הולכים וגדלים. בכיתה ד' היא הגיעה לרמת 

 אשר אישר שהיא ילדה עם לקות קריאה (דיסלקציה). קריאה של כיתה א'. בסוף כיתה ד' היא נשלחה לאבחון, 

 

 בשיחה עם גילי, היא מצביעה על הקשיים שבהם היא נתקלת:

 ) קושי להבחין בין מילים וצלילים דומיםpin – pen יכולת נמוכה באיות נכון של מילים, איות של אותה ;(

 ת כתיב לא פונטיות.מילה בדרכים שונות וחוסר יכולת לזהות את הגרסה הנכונה שלה; שגיאו

 הקשבה, דיבור, קריאה וכתיבה; בלבול של ב לקות אוראלית, לקות שפה כתובה או שתיהן גם יחד. קושי

 סדר האותיות במילים; חוסר יכולת לזהות מילים שנלמדו, קשיים בביטוי של מילים שונות.

 לת לזהות מילים שנלמדו קושי לזכור שמות או לשיים מילים מסוימות, בעיות במציאת מילים, חוסר יכו

 בעבר, יכולת הבנה נמוכה של חומר שנקרא וקשיים בארגון מחשבות ורעיונות.

 

יכולתה לרכוש מיומנויות בסיסיות מושפעת  ךגילי אובחנה כבעלת אינטליגנציה גבוהה מעל הממוצע, א

ת ההבנה שלה כתיבה ומתמטיקה. היא מאבדת במהירות את יכולהקריאה, המהלקויות שלה, בעיקר מלקות 

בקטעים מדעיים, טכניים ומתמטיים ועושה שגיאות חשבוניות רבות, כגון: איבוד סימנים שליליים של מספרים 

 ברי גילי, לא היו לה כלל מיומנויות כתיבה בכיתה ד'. לדבתרגילים. 

 

ים כך בכיתה ה' הוחלט בבית הספר לאפשר לגילי להשתמש בטכנולוגיות מסייעות כדי לקדם אותה בלימוד

בלה מחשב נייד הכולל מעבד תמלילים עם תוכנת הקראה ישתוכל  למצות את יכולותיה הגבוהות. גילי ק

משולבת בסריקת מסמכים מודפסים, תוכנת חיזוי מילים, מילון משוכלל ומקלדת מדברת. המחשב הכיל גם  

י קולי בשפה האנגלית יישום של מחשבון מדבר עם אפשרות לצפות בתרגילים (מחשבון סרט), תוכנת זיהו

 ותוכנת הקלטה אל יומן אלקטרוני. כמו כן נפתחה לה האפשרות של חיבור מתמיד לאינטרנט. 

 כן הענייניםולת                                                                                                                                              
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סייעה לה במהלך השנה  החונכת .לגילי הותאמה חונכת המתמחה בתחום טכנולוגיות מסייעות ללקויי למידה

הראשונה, בתדירות של פעמיים בשבוע להתמודד עם המטלות הלימודיות ועם המחשב והתוכנות החדשים 

סר. במחצית כיתה ה' התחילה גילי להתמצא בנעשה שלה. כמו כן סייעה לה בהשלמת חומר לימודי ח

בשיעורים בבית הספר. בסוף כיתה ה' היא ניגשה לראשונה למבחני סוף השנה יחד עם כל בני כיתתה ועברה 

אותם בכל המקצועות. בכיתה ו' הסתייעה גילי בחונכת בתדירות של אחת לשבוע ומדי יום השתמשה במחשב 

ם הוריה הוסיפו לגילי סיוע של מורה פרטית אחת לשבוע לתמיכה בחומר ובטכנולוגיות המסייעות שבו. ג

 . 82הלימודי. גילי סיימה בהצלחה כיתה ו' בממוצע ציונים של 

 

גילי התחילה ללמוד בחטיבת הביניים. הומלץ להוריה לשלב אותה בכיתה מקדמת אך הם התנגדו. גילי שולבה 

חשב הנייד שלה, שנרכש במיוחד עבורה לרגל כניסתה לבית בכיתה רגילה והסתייעה בשיעורי עזר רבים ובמ

 הספר החדש. בית הספר אפשר לגילי להשתמש במחשב הנייד שלה במהלך השיעורים ולהיבחן בעל פה. 

כך חלפה גילי את חטיבת הביניים ואת החטיבה העליונה. היא נגשה לבחינות בגרות מותאמות, עברה אותן 

שירותה הצבאי, נרשמה ללימודים אקדמיים במכללה דרומית. בסיוע מרכז  וקיבלה תעודת בגרות. עם סיום

 התמיכה לסטודנטים לקויי למידה היא מצליחה בלימודיה. 

 

בלימודיה במכללה גילי מסתייעת במחשב נייד באופן עצמאי בהזנת נתונים, הפעלה ועיבוד החומר הלימודי. 

תה. במהלך השיעור יש לה קושי בעיבוד החומר היא מקליטה במחשב את כל ההרצאות ומקשיבה להן בבי

הנלמד ובהקלדתו. היא אטית יותר בביצוע משימותיה בהשוואה לחבריה ללימודים. היא מתקשה לראות את 

מסך המחשב ולקרוא את הטקסטים. היא נעזרת רבות במקריא הטקסטים וכל טקסט שהיא מקבלת לקריאה 

 שלו במחשב.  בקורסים השונים היא סורקת ומאזינה להקראה

 

היא גילי לומדת למידה קולית ומתבססת עליה בכל הקורסים. היא יכולה להיעזר בספרים ובעיתונים, אך 

להבין חומרים מודפסים ולראות את הטקסט. היא מתקשה פיזית לייצר מידע בכתב ולתקשר בכתב  מתקשה

א יהיה מסוגל להפוך אותות קוליים עקב מחסור בתוכנת זיהוי קולי בעברית. ביום שתוכל לדבר אל מחשב והו

לטקסט, חייה יהיו קלים יותר ומשימותיה בכתיבה תהיינה אפשריות לביצוע. בשלב זה, נעזרת גילי בחונכת 

 נבחנת בעל פה.היא שמקלידה עבורה את משימותיה ו

 

 
  

 

 

 כן הענייניםולת                                                                                                                                              
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 מבוא: 1פרק 

 

שלא היה יכול לבצע או  לבצע משימהליחיד  יםטכנולוגיה מסייעת היא שם כולל להתקן או למערכת המאפשר

כך, טכנולוגיות מסייעות הן יישומים בסביבה טכנולוגית  בביצוע המשימה. להגביר את הקלות והביטחון

עצמאי, ללא תלות באופן חדשנית שמטרתם להקל על אוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים לחיות את חייהם 

 באחרים או עם תלות נמוכה. 

 

תר עם כלי הטכנולוגיה האלקטרונית מאפשרים לכל בני האדם לעסוק במידע בקלות רבה יותר, לתקשר טוב יו

מספר רב של אנשים ולהצליח יותר בלימודים ובתעסוקה. פוטנציאל זה מתעצם אצל אנשים עם צרכים 

מיוחדים. מחקרים מצביעים על כך שטכנולוגיות מידע, כולל האינטרנט, הן בעלות השפעה משמעותית על 

 ).   (Hasselbring & Glaser, 2000חייהם 

 

 Technology-Relatedוהשילוב של טכנולוגיות מסייעות היא  החקיקה הראשונה בתחום לקידום הפיתוח

Assistance for Individuals with Disabilities Act מאז נחקקו 1998, אשר נחקקה בארצות הברית בשנת .

 מספר לא מבוטל של חוקים העוסקים בהרחבת שילוב הטכנולוגיות המסייעות, השימוש והתמיכה בהן.  

 

נדרשו חברות תקשורת לספק  20 -אלה יועדה לאנשים עם לקויות שמיעה. במאה ה תחילת פיתוח יישומים

) עבור אנשים עם ליקויי שמיעה קשים, כולל טלטקסט והסברים TTSמערכות הממירות בין טקסט כתוב לקולי (

טקסטואליים למילים מוקראות. מערכות אלו היו הראשונות שהעמידו לרשות לקויי השמיעה טכנולוגיות 

שנה הן סיפקו פתרונות להאזנה ולהקלדה בזמן  30יעות לפני כניסת יישומים מבוססי מחשב. וכבר לפני מסי

 אמת.

  

צרכים  עם אנשים של העצמאות מידת והגדלת החיים להעשרת רב פוטנציאל ובאינטרנט במחשב שימושל

בעלי  ,עיוורים מחשבב שימוש הטכנולוגיות המסייעות מאפשרות כמעט לכל בעל מוגבלות לעשות מיוחדים.

 למידה.  ולקויי מוטוריים ליקויים לקויות חושיות אחרות, בעלי

 

טכנולוגיות מסייעות למשתמשי מחשב התחילו להתפתח בשנים האחרונות מתוך הצורך לפתיחת גישה 

 למחשבים ואינטרנט והפכו למרכיב מכריע בחיים המודרניים. בעזרת מקריאי מסך וטכנולוגיות דומות, אנשים

יה כלל. אפשרות זו פותחת ללקויי ייה יכולים להשתמש באינטרנט כמעט כאדם ללא לקות ראיעם לקויות רא

 ייניםכן הענולת                                                                                        ראייה גישה לשפע מידע זמין ומקוון.



טכנולוגיות מסייעות –נגישות   
 
 
 

                                                                                                                                9 

ה, אנשים עם לקויות אחרות יכולים להרוויח ממגוון טכנולוגיות ימלבד טכנולוגיות ללקויי שמיעה ולקויי ראי

, רקע של שיתוק מוחיןמ הנובעיםמסייעות. טכנולוגיות ניידות וציוד רפואי צמוד מאפשר לאנשים עם קשיים 

ת עד לאחרונה. טכנולוגיות מסייעות יתה בלתי אפשרייאפשרות שה –להתנייד בצורה עצמאית  לדוגמה, 

 יותר מאשר בעבר. טוביםלקשישים לחיות חיים גם  ניידות מאפשרות

 

טכנולוגיות מסייעות יכולות לפתוח דלתות ולהסיר מחסומים עבור ילדים, בני נוער, מבוגרים וקשישים עם 

סייעות (התקני ציוד היקפי, צרכים מיוחדים. בכיתת הלימוד, במקום העבודה או בבית הפרטי, טכנולוגיות מ

רבים אחרים) מאפשרות להעצים, לשמר ולשפר את היכולות של בעלי צרכים דברים תוכנות, מכשירי הקלטה ו

בודק איות, שהוא כלי הכרחי לאנשים עם לקויות  למשל,טכנולוגיה להועיל לכל אדם, היכולה מיוחדים. כמו כן 

 . יכול לעזור לכל לומד למידה

 

 מהן מסייעותטכנולוגיות 

היא כל פריט אשר מגשר על הפער בין המשימות לבין היכולות  , כפי שכבר הוזכר,טכנולוגיה מסייעת

 ונרכששוהכישרונות של אנשים עם צרכים מיוחדים. טכנולוגיה מסייעות מוגדרת כפריט, ציוד או מערכת, בין 

אישית או שהמשתמש מתאים את  יםתאמ, מוובין שניתן להשיגם באופן חופשילשימוש  יםבאופן מסחרי, מוכנ

להעצים, לשמר או לשפר תפקודים ויכולות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים.  יםמשמשה הם,עצמו אלי

(Technology Act of 1988; PL 105-394, Sec 2, a, 3). ) ציוד זה יכול להיות ברמה טכנולוגית נמוכהlow 

tech( או ) ברמה טכנולוגית גבוההhigh tech( – מאפשר להתמודד עם מכשול באחד מתחומי  ה כל פריט

 החיים.

 

טכנולוגיה מסייעות היא בת שימוש לכל צורך תפקודי: ניידות, ישיבה ויציבה, הרחבת התקשורת, שיפור 

ה והשמיעה, שיפור של יכולות קוגניטיביות, החלפת איברים בגוף, התאמה לביצוע נהיגה, בקרה על יהראי

 מחשב, שיפור הביצועים בלמידה, בעבודה ובבית.ה לאהגישה  תסביבת חיים, התאמ

 כן הענייניםולת                                           מכשיר הגדלת טקסט  
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 יה בעלת צרכים מיוחדים יהיקף האוכלוס

 720,000 -מתוכם כ ).2010(נכון לשנת  במדינת ישראל חיים קרוב למיליון וחצי בעלי מוגבלויות שונות

מניתוח שנעשה באגודת ניצן עולה ). 2004מאוכלוסיית המדינה. (למ"ס,  18%עם לקות גופנית, שהם מבוגרים 

או  הפרעות קשב וריכוז ,בארץ סובלים מלקויות למידה 18 – 6ילדים בגילאי  190,000 – 180,000כי לפחות 

 ים, מדובר בילדים שסובלים גם מלקויות למידה וגם מהפרעות קשב).(באחוז ניכר מהמקר שניהם גם יחד

 

 או שניהם גם יחד  הפרעות קשב וריכוז ,באזורים המבוססים מגיע חלקם היחסי של בעלי לקויות הלמידה

מוגדרים כסובלים מלקויות למידה  10% - 5%ישובים הפריפריאליים רק יויותר! ב 20% -(שאובחנו בפועל) לכ

על , ד"ר איריס קלקא בשיתוף, עקב מיעוט יחסי של אבחונים (מכון המחקר סמית וזאת שב וריכוזוהפרעות ק

 ).03/2010. 18 – 6בסיס מדגם מייצג ייעודי של אוכלוסיית ההורים בארץ לילדים בגילאי 

 .למידה למידים קיבלו התאמות בשל ליקוייתהמ 26.1% -, כ2008בבחינות הבגרות שנערכו בקיץ 

 

 חקיקה בנושאהחוק וה

 Assistive Technology“  בארצות הברית, הגדיר פריט טכנולוגיות מסייעות 1988החוק הפדרלי משנת 

Device ” כ"כל פריט או חלק, ציוד או מערכת ייצור, אשר נרכש באופן מסחרי מהמדף, הותאם או שונה

  Raskindשל הפרט עם נכות" ( שיפור והרחבת המיומנויות התפקודיות  ,ומשתמשים בו לצורך הגדלה, אחזקה

Higgins, 1998 & ( באותה חוקה המושג .”Assistive Technology Service ” מוגדר כ"כל שירות המסייע

ית סיוע היא כל יבאופן ישיר לאדם עם נכות או שימוש במוצרי הטכנולוגיה המסייעת. על פי רסקינד, טכנולוג

   הלקויים.  וצות על כשרילפ מאפשרת לפרט עם לקות הלמידההטכנולוגיה 

 

מדיניות השילוב צריכה לספק לתלמיד את הידע והמיומנויות להשתמש באמצעים ובהתאמות הנדרשות עבורו. 

, לתת לכל התלמידים בכיתה את ההזדמנות להשתמש באמצעים רסקינד והיגנס מעבר לכך, יש לדעת

די לצמצם את החוסר ידיעה לגבי המכשיר הטכנולוגיים בהם משתמש התלמיד עם הצרכים המיוחדים, וזאת כ

אם תלמיד משתמש באמצעי תקשורת  הרגשי של שילוב התלמיד בכיתה. לדוגמא-ולהקל על המרכיב החברתי

חלופית כספר אלקטרוני, ניתן לעודד את התלמיד לחלוק את השימוש בספר עם חבריו לכיתה וכך הם יתוודעו 

 למכשיר ולאופן תפקודו. 

 

 The Assistive Technology Act (ATA) ofות המסייעות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים (חוק הטכנולוגיב

(1998, Public Law 105-394  מוכרז שזכותם של בעלי צרכים  1998בארצות הברית בשנת שנחקק כאמור

 יחד עםוהנות מהגשמה וצמיחה אישית, להשתתף בבחירות, לתרום לחברה ימיוחדים לחיות חיים עצמאיים, ל

 כן הענייניםולת                                      בכל תחומי החיים במדינה.  להשתלבקריירה משמעותית ו זאת לפתח
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למצוא את הדרך להשתמש באמצעים  ,החוק פותח הזדמנות לכל אדם עם צרכים מיוחדים, ללא הבחנה 

 היות נגיש בכל תחומי החיים.טכנולוגיים אשר יסייעו לו ל

 

פיתוח פרויקטים בתחום טכנולוגיות ולסיוע כספי לכל מדינה ממדינות ארה"ב לקידום בהקצאת  עוסקהחוק 

 כולל הנגשה טכנולוגית. ,שנים 10מסייעות, הכוללים תוכניות סיוע וציוד מתאים למשך עד 

 

"זכויותיהם  את  מצייןנשים עם מוגבלות. החוק חוק שוויון זכויות לא 1998במדינת ישראל נכנס לתוקף בשנת 

מושתתות על ההכרה בעקרון המוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה,   של אנשים עם

השוויון.. במטרה להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ... ולתת מענה הולם לצרכיו שמיוחדים באופן 

, פרק א'). 1998מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו ( שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות

מתן שירותים לאדם עם מוגבלות ייעשו ... במסגרת השירותים הניתנים והמיוחדים לכלל ומימוש זכויות 

הציבור, תוך ביצור ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין כאמור בחוק זה.. בתוך זמן סביר ובמרחק סביר 

 , פרק ג'). 1998( "קורות המימון העומדים לרשות הגוף הציבורימל במסגרת ושל האדם והכ ממקום מגוריו

 

 החוק כולל ארבעה חלקים עיקריים:

: לא עוד חסד, אלא זכותו של אדם עם מוגבלות לשוויון, לכבוד, להשתתפות פעילה עקרונות היסוד .א

מיה של הפרט, אלא זכותו של אדם עם בחברה בכל תחומי החיים. לא עוד יחס פטרוני והתערבות באוטונו

מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות לחייו. עוד קובע הפרק את עקרון האוניברסליות, כלומר: מימוש זכויותיו 

 של אדם עם מוגבלות ייעשה במסגרת השירותים הקיימים בחברה ולא במסגרת נפרדת.

 

י עבודה, בקידום בעבודה, בפיטורין : אסור להפלות אדם בגלל מוגבלותו בקבלה לעבודה, בתנאתעסוקה .ב

, ובלבד שהוא כשיר לתפקיד. מעביד חייב להתאים את מקום העבודה ואת דרישות התפקיד לעובד ומהוכד

אם אין בכך כדי להטיל על המעביד נטל כבד מדי. עוד זאת או למועמד לעבודה שהוא אדם עם מוגבלות, 

 עובדים, צריך להיות ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 25קובע החוק, כי בכל מקום עבודה, אשר בו מעל 

  

 : זכותו של אדם עם מוגבלות לשירותי תחבורה נגישים ומותאמים לצרכיו.תחבורה ציבורית .ג

 

: יש להקים נציבות, גוף ייעודי ועצמאי, הפועל מתוך המדינה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .ד

שים עם מוגבלות ולביצוע הוראותיו של חוק השוויון. לצד הנציב/ה, ובכספיה, לקידום זכויותיהם של אנ

 תפעל ועדה מייעצת, שרוב חבריה הם אנשים עם מוגבלויות שונות. 

לאנשים עם כל סוגי תוקן חוק השוויון והוסף לו פרק מרכזי, הקובע את החובה להנגיש  2005בחודש מרץ 

    כן הענייניםולת                                              .ן לציבורכל מקום שפתוח לציבור וכל שירות שניתהמוגבלות 
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חוק. עד כה קיימת התייחסות לנגישות לאנשים עם הבמסגרת ישירות בארץ הוגדרו  טרםטכנולוגיות מסייעות 

). על פי החוק 1998ות לאנשים עם מוגבלות (טכנולוגיות מסייעות, במסגרת חוק שוויון זכוילגם וגבלות ומ

יש לתת מענה הולם לצרכיו (של המוגבל) באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות "…

 ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו". 

 

כל סוגי בפרק הנגישות בחוק זה נכתב כי כל מקום ציבורי וכל שירות ציבורי חייבים להיות נגישים לאנשים עם 

המוגבלויות. החוק מדגיש כי הנגישות כוללת, בין היתר, "אמצעים המותאמים לאנשים עם לקויות ראייה או 

לקויות למידה, לרבות כיתוב בברייל, בתבליט או בהגדלה", "אמצעים המותאמים לאנשים עם לקויות שמיעה, 

א לחוק). 19בלות שכלית", ועוד (סעיף לרבות כיתוב, שילוט, תמלול...", "מידע בשפה המובנת לאדם עם מוג

להסדיר את התאמתם של אמצעי התקשורת  הםמפעיליו ספקי השירותיםכמו כן נקבעת חובתם של 

 האלקטרוניים לאנשים עם מוגבלות, כל עוד אין בכך נטל כבד מדי.

 

 צרכים מיוחדים במדינת ישראל עםשילוב לומדים 

יכולות ולעקוף או לפצות על המחסומים שאנשים בעלי צרכים טכנולוגיות מסייעות מאפשרות להגדיל את ה

. כך, טכנולוגיות מגוונות מיועדות ללקויות שונות בלמידה (Lewis, 1998)מיוחדים יוצרים בתהליכי למידה 

 תומשימות בחיים. עבור ילדים ומבוגרים עם לקויות בכיתות הלימוד, טכנולוגיות מסיעות הם כלים להרחב

ת, החברתיות, הקוגניטיביות והתקשורתיות. טכנולוגיות אלו מספקות את הבסיס המשמעותי היכולות הפיזיו

לשחרר  שישלפיכך, ניתן לראות את הטכנולוגיות המסייעות ככלים ואסטרטגיות  ללמידה אקדמית משותפת.

ויחסי לספק דרכים חדשות לסייע בקידום הלמידה  ובכךלכלל הלומדים בכיתה במידה שווה  בהם את השימוש

 הגומלין בין הלומד לחומר הנלמד.

 

 המואצת מצד אחר ת החקיקה מצד אחד והחדשנות הטכנולוגית ות ומתפתחו, הולכ21-עם הכניסה למאה ה

חלים שינויים בשיטות ההוראה אצל מורים ובתהליכי למידה אצל תלמידים. תלמידים בעלי לקויות למידה ו

לאוכלוסיות בעלות צרכים  1988-תשמ"חוק החינוך המיוחד משתלבים בתוך בתי הספר הרגילים בהתאם לח

היום כמעט לכל ילד שהוריו חפצים בזה להשתלב במערכת הלימוד  חוק השילוב החדש מאפשרמיוחדים. 

  .בבית הספרבגן והרגילה. 

 גדל והולך. רגילותהשנים האחרונות, אחוז הילדים עם צרכים מיוחדים המשתלבים בבתי הספר בכיתות  10-ב

, קיבלו שירותי חינוך 18 - 3מכלל הילדים עם צרכים מיוחדים בגילאים  37%ילדים,  75,000-, כ2009בשנת 

                                         במתכונת החינוך המיוחד המכונה "שילוב".  ,מיוחד בכיתות רגילות, כלומר

רעות התנהגות, מעוכבי שפה, מעוכבי קבוצה זו כללה תלמידים עם לקויות למידה, משכל גבולי, הפ

 כן הענייניםולת                                            ).2009דורנר  ת(דוח ועד  התפתחות, פיגור קל וחשד לפיגור קל
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יות הלימוד הכלליות בעלי מסוגלות קוגניטיבית להשתתף בתוכנהנם רובם של התלמידים עם צרכים מיוחדים 

בבתי הספר ולהשיג תעודות גמר ובגרות עם התאמות של אסטרטגיות למידה והיבחנות. בתי הספר מאפשרים 

 תוך פיתוח סטנדרטים ושיטות לימוד עבורם. בנגישות לכל התלמידים 

 

עלי צרכים התלמידים ב צורכיעם התפתחות מגוון אפשרויות ההוראה בבתי הספר, מנהלים ומורים מכירים את 

תלמידי מיוחדים, כלים חדשים נחקרים ונכנסים אל תוך חדר הכיתה כחלק בלתי נפרד מכלי ההוראה לכלל 

לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. חומרי למידה ופעילויות נבנים מחדש כדי לסייע לכל התלמידים בפרט הכיתה ו

וונים אשר ירחיבו את נגישות תוכניות הזקוקים להם במיוחד. בתי ספר תרים אחר כלים מג אל אלהולהגיע 

 לכל התלמידים.  יםהלימוד

 

 לימודיהם בלקויי הלמידה הממשיכים עם המבוגרים מצב 

למרבית המבוגרים בעלי צרכים מיוחדים רקע ארוך ומתיש של מלחמות הישרדות אין סופיות לאורך שנות 

שוריהם האינטלקטואלים להמשיך ללמוד לימודיהם בבית הספר. למרות שרבים מביניהם מסוגלים מבחינת כי

כישלון זה גורם להם סבל נפשי רב,  ולהתפתח, חלקם נושר כבר בתיכון ורק מעטים מגיעים ללימודים גבוהים.

מערער את מעמדם החברתי ולעתים אף משבש את מערכת היחסים שלהם עם ההורים והמורים ובהמשך 

 בבניית משפחתם.מפריע 

 

גדל במהירות,  ,המשתלבים בלימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה ,ם מיוחדיםאחוז המבוגרים עם צרכי

דווחה המועצה להשכלה גבוהה על  1998כאשר רובם לומדים במכללות הפרוסות ברחבי הארץ. בשנת 

 4.98% –השכיחות עלתה ל  2001סטודנטים לקויי למידה שלמדו באקדמיות. בשנת  3% - 1.5%שכיחות של 

מהסטודנטים  3.4% ,2006מתוך דוח מצב של הכנסת, שהתפרסם בשנת ספר הסטודנטים. ביחס לסך מ

) לומד במכינות קדם אקדמיות ופחות 30%לומדים במוסדות להשכלה גבוהה. אחוז גבוה בהרבה (בממוצע 

יה, רובם ימהאוכלוס 15%-) בהכשרות מקצועיות. מתוך הנחה שאנשים עם לקויות למידה מונים כ15%מכך (

  ם מגיעים לאקדמיה.אינ

 

  לומדים במוסדות להשכלה גבוהה מתקבלים בהליכי קבלה רגילים לחוגים השונים בהתאם לכישוריהם

סיוע. לאחר הזיהוי להתאמות ולוהישגיהם בבחינות הבגרות. במהלך קבלתם ללימודים, הם פונים בבקשה 

מקבלים המלצות  שם הם ויי למידה, למסגרת של מרכז תמיכה לסטודנטים לקבדרך כלל נכנסים הם והאבחון 

לחוגי הלימודה ולפקולטות השונות. בחלק מהמוסדות האקדמיים  בהתאםלהתאמות בדרכי הלמידה והבחינה 

הם מקבלים חונך, תמיכה לימודית מותאמת בחלק מהמקצועות, שיעורי עזר בתחומים שהם מתקשים בהם, 

 כן הענייניםולת               רגשית.ותמיכה טכנולוגית ות למידה סיוע בצילום וסיכום חומרי למידה, פיתוח מיומנויו
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 טכנולוגיות מסייעות ללומדים 

עיקרי השינוי הבחברה להצלחה עתידית בסביבות עבודה. ומכריע מחשבים הופכים להיות כלי מידעני חיוני 

ההתקדמות הגדולה ביותר בשימוש  ב במהלך יום הלימודים.בכיתה הוא השימוש בטכנולוגיית מחשהמתרחש 

בטכנולוגיה באה לידי ביטוי בהגדלת הנגישות בשימוש בטכנולוגיה, פיתוח תוכניות משולבות טכנולוגיה 

 הרחבת התרגול והתמיכה הטכנית של מורים ותלמידים במערכות החינוך.

מהם משתמשים במחשב  83% -ו הספרמהתלמידים משתמשים במחשב בבית  76%בארצות הברית, מעל 

 . 78% -. הגישה לאינטרנט בבתי הספר מוערכת ב(NCES, 2001) יותבבית לביצוע משימות לימוד

 

הספר שבהם יש מחשבים המשמשים את התלמידים למטרות הוראה ולמידה עלה  במדינת ישראל, שיעור בתי

הנגישות הכללית של תלמידים למחשבים  נתון המצביע על עלייה במידת – 2006-ב 96%-ל 1998-ב 85%-מ

 ).2008ספר בישראל ( משרד החינוך,  בבתי

 

כלי הטכנולוגיה האלקטרונית מאפשרים לכל בני האדם לעסוק במידע בדרכים קלות יותר, לתקשר טוב יותר 

ים עם מספר רב של אנשים ולהצליח טוב יותר בלימודים ובתעסוקה. פוטנציאל זה מתעצם אצל אנשים עם צרכ

 מיוחדים. מחקרים מראים שטכנולוגיות מידע, כולל האינטרנט, הן בעלות השפעה משמעותית על חייהם. 

Hasselbring & Glaser, 2000).( 

 

כלי טכנולוגי, המיועד לעזור לאנשים לקויי למידה להתגבר על תפקוד לקוי, מוגדר כפריט טכנולוגיה מסייעת 

(Lewis 1998). לומד למצוא את המקום בטקסט בזמן הקריאה נחשב כטכנולוגיה : סרגל שמסייע להלדוגמ

בזמן הרצאה, נחשב כטכנולוגיה  שנמסרמסייע ללומד עם קשים זיכרון לזכור את המידע הרשמקול  ,מסייעת

, רשמקוללומדים לקויי למידה. הם כוללים פריטי חומרה כמו  על ידימומלצים לשימוש  אלה םמסייעת. כלי

ית, בודק איות ומחשבון. פריטי תוכנה נפוצים כוללים קורא טקסטים,  מפענח ודוגם קול מעבד תמלילים, מאי

 .(Raskind & Higgins, 1997)התפקודי של הלומד  ךעם הקלדה. כל כלי טכנולוגי מותאם לצור
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 הקראת מסך  

 , כלים יעילים ללומדים לקויי למידה למטרות שיתופיות, חקר ותקשורתגם כלי הטכנולוגיה המסייעת הם 

מאפשרים יצירת סביבת  ה. כלים אל(Hsu, 2002)האישיים שלהם מיומנויות לובפעילויות המותאמות לצרכים 

לומדים  ל, כאמור, שכלל הלומדים ובפרטשל , כפרט להעצמת הפריון הלימודי של הלומד למידה נגישה יותר

 & Day)להביע את עצמם בדרגות ההולמות את האינטליגנציה שלהם . הכלים מאפשרים ללומדים לקויי למידה

Edwards, 1996( .  

 

 צרכים מיוחדים במדינת ישראל עםרנט על ידי מבוגרים אינטבשימוש במחשבים ו

  .לאינטרנט מחוברים מהם 70% -ל קרובו בבית מחשב יש מיוחדים צרכים עם מהאנשים בקירוב 60% -ל

 ובעלי 70.2% בערך - בגרות תעודת בעלי, 49.9% על עומד נמוכה השכלהשלהם  המחשב בעלי שיעור

  .73.1% -כ תיכונית על השכלה

 

 בקרב  19%:אלה נתונים לפיהוא  השכלה כתלוי, במחשב שימוש שעשו ,מיוחדים צרכים בעלי האנשים שיעור

 53% -כ .תיכונית על השכלה בעלי בקרב 58% -ו בגרות תעודת בעלי בקרב 52% ,נמוכה השכלה בעלי

 חיפוש לצורך וב שהשתמשו דיווחו , לאינטרנט המחובר מחשב בביתם שיש ,מיוחדים צרכים עם מהאנשים

 .מידע

 

 מתוך נתונים על מתבסס אשר, ת"התמ משרד עבור אלפסי נורית ל ידיע שבוצע מחקר מתוך נשאבו הנתונים

  .64-20 בגילאי מיוחדים צרכים עם אנשים בקרב 2006-2002 לשנים ס"הלמ ידי על שבוצע החברתי הסקר

 כי אם, מיוחדים צרכים בעלי נשיםא של לבתים והאינטרנט הביתי המחשב של חדירה שיש מראים האל נתונים

                                                             .השכלה תלוי הוא בהם השימוש ואופי השימוש רמת

, לסקר בהתאם. בגרות תעודת בידם שאין, נמוכה השכלה בעלי הם ת"התמ של הספר בבתי הלומדים רוב

 כן הענייניםולת                                                                         .נמוכה אינטרנט עם במחשבים שלהם השימוש רמת
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 : טכנולוגיות מסייעות להוראה2פרק 

 

  -בבתי הספר  הוראהתרומת הטכנולוגיות המסייעות ל

 בשילוב טכנולוגיות מסייעות  הוראהסטרטגיות א

 

 כולות המוקדמות של המורההי

ובעלי הפרעות קשב בכיתה. עליו  לקויי למידה תלמידיםלמורה השפעה מרובה ותפקיד מכריע בשילוב 

להתמודד עם מגוון רחב של תלמידים אשר בנוסף לקשייהם האובייקטיבים צברו תסכולים וכישלונות בתחום 

 הלימודי, החברתי, הרגשי או ההתנהגותי.

 

 מידה מורים מאמינים בתועלת שבהכללת לומדים לקויי למידה בתוך ולברר, אם ובאיז צורךהיה ראשית אולם 

לשנות את עמדותיהם הישנות כלפי הלומד  תםמהי מידת מוכנו. כמו כן, היה חשוב לבדוק הכיתות הרגילות

רות שבעבר אולי אף למדו במסג ,לרכוש ידע ומיומנויות חדשים על מנת לטפל בלומדים מתקשיםו החריג

  .אחרות

 

 התברר, שמרבית המורים אינם מרוצים מהעובדה שעליהם לבצע מדיניות חדשה של בית הספר, שנקבעה בלי

שיהיה עליהם  של האוכלוסייה הכוללת, וכן ותשקולם נשמע. הם חוששים שהשילוב יפגע במשימות הלימודי

דים לקויי למידה. המורים תלמי לש על מנת לטפל בצרכים הייחודיים לנטוש את האסטרטגיות הישנות להוראה

 .תהליךהחוששים מ

 

תפקידם של המורים  ;שינוי בתפיסת שיטת ההוראה ךשילוב המחשב והאינטרנט כחלק משיטת ההוראה, מצרי

הם מוצבים במרכז תהליך הלמידה ומבנים  - ל"משני" והתלמידים הם השחקנים הראשיים ךבסביבה זו הופ

בסביבה זו מנחים את הלמידה ולא פעם נעזרים   ם הסביבה. המוריםאת הידע שלהם באינטראקציות ע

  .( 2000Kosakowskiבתלמידים המיומנים יותר מבחינה טכנית (

 

כאשר עליהם להתמודד עם משימה של שילוב מחשב וטכנולוגיות מסייעות במהלך ההוראה, רובם יראו זאת 

כיתה משולבת לומדים בעלי צרכים מיוחדים כתוספת מעיקה, מציקה ומיותרת. הם יעדיפו להתמודד עם 

 בדרכים שהם רגילים לאורך השנים.
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ורים אינם מודעים לרוב כלי הטכנולוגיות המסייעות עבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. הם מכירים בנוסף, מ

 המודעים למירב האפשרויות שכלים אל אינםאת המחשב והאינטרנט ככלי לשימוש שוטף בחיי היום יום, אך 

   ים מתקשים.תלמידלהקל על לימודיהם של  היכוליםמציעים ולא לכלים נוספים זמינים 

 

שליטה בשימוש במחשב  ,בראש וראשונה ,המיומנויות הנדרשות לשילוב טכנולוגיות מסייעות בלמידה כוללות

 המורה  ובאינטרנט, יכולת התנהלות בסביבה מקוונת, היכרות טובה עם הסביבה המקוונת העומדת לרשות

ליטה בהפעלה ובערך בבית הספר (אתר בית ספרי, רשת המחשבים, סביבת למידה מובנית או פתוחה) וש

 המוסף של הטכנולוגיות המסייעות העומדות לרשותו. 

 

את אסטרטגיות ואת דרכי השימוש ומרכיבי הסביבה המקוונת בכיתה ברמת לומד כמו כן על המורה להכיר 

בכיתתו לוח חכם, עליו להכיר את דרכי יש ההוראה משלבות מערך מחשב מקוון במהלך שיעור בכיתה. אם 

סורק או מצלמה), עליו לדעת לתפעל כל אחד כבכיתה גם ציוד היקפי נוסף (בקיים ימוש בו ואם ההוראה והש

כלים המתוקשבים בהמורה צריך לשלוט כלומר,  הם מקנים.מהם ולהכיר את מגוון האפשרויות בהוראה ש

ם והטכנולוגיות המסייעות ברמת תפעול, יחד עם שילובם בהוראה בכיתה והבנת הערכים המוספים שה

 מזמנים בלמידה בכיתה הטרוגנית.

 

 במהלך הלימודים מורים  לשטכניקות עבודה 

בבתי הספר עומדות בפני המורים מספר אפשרויות לשילוב מחשבים מקוונים וטכנולוגיות מסייעות במהלך 

 השיעורים, חלקם שיעורים בכיתה או באולם הרצאות וחלקם בכיתת מחשבים. 

 

  ל המורהאצהנמצא בכיתה עם מחשב אחד  

המורה מעביר שיעור כאשר על שולחנו מונח מחשב יחיד ללא חיבור למקרן. רצוי שהמחשב יהיה נייד, כדי 

המחשב מכיל מגוון טכנולוגיות מסייעות שמותקנות ועומדות  לאפשר למורה הכנה מוקדמת של השיעור.

התלמידים בעלי צרכים  הדפים המותאמים כוללים עיצוב עבור וכן דפים מותאמים של השיעור. ולרשות

שורות ו מיוחדים (כתב מוגדל, שורות מרווחות, חלוקת פסקאות ברורה, טבלאות עם סימונים לעמודות

 י תוכנת הקראה או טקסט מוקלט מראש ומקושר. בעזרתהטקסטים  תועוד) ואפשרות להשמע

, בהתאם מן קצריםומאפשר לו להיעזר בקבצים המוכנים במחשב  לפרקי ז המתקשה המורה קורא לתלמיד

כדי  התלמידמיומן בהפעלת הטכנולוגיות המסייעות ולהפעיל אותן עבור , כאמור,. על המורה להיותלצרכיו

ליעל את השימוש בהם במהלך השיעור. כמו כן על המורה לפתוח את הקובץ המותאם לשיעור בתחילת 

 השיעור ולהשאירו על מסך המחשב לשימוש שוטף של התלמידים.
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 בכיתה חכמה 

מומלץ חיבור . או לשניהם ללוח חכם (אינטראקטיבי) ,על שולחן המורה ניצב מחשב, המחובר למקרן

לרשות המורה עומדים חומרי השיעור, מוכנים כקבצים במחשב,  מצלמה.ו לסורק, מדפסת, מערכת שמע

סביבת למידה מתוקשבת משולבת במולטימדיה (סרטונים, סימולציות ועוד), טכנולוגיות מסייעות מותקנות 

 כיתתיאת הכיתה בדיון  המורה מעביר את השיעור בצורה פרונטלית ומפעיל ומוכנות לשימוש בכל עת.

תלמידי רכי ההוראה ולהנאת כל ומשתמש בטכנולוגיות בהתאם לצהמורה תלמיד. –ובדיאלוג מורה 

 הכיתה.

 

 לוח מולטימדיה במהלך שיעור 

 

  מחשבים 5-2בכיתה עם 

 מורה. -המחשבים ניצבים בצד הכיתה, כאשר השיעור המועבר הוא שיעור פרונטלי או בשילוב מחשב

 דים הזקוקים לטכנולוגיות מסייעות אל המחשבים במהלך השיעור כדי שיעזרו בהם.תלמיה המורה מפנ

הכיתה בהתאם למספר המחשבים. תלמידי בשיעורים, בהם מתקיימת למידה בקבוצות, המורה מחלק את 

 לי מסייע ללמידה של תלמידים מתקשים. כהקבוצות נעזרות במחשבים ככלי מידעי וכ

 בחדר מחשבים 

ביר את השיעור במודל של תיווך והנחייה ללמידה אישית. הלמידה פעילה עם הכנת עבודה המורה מע

אישית כחלק בלתי נפרד ממהלך השיעור. תלמידים מתקשים מסתייעים בטכנולוגיות מסייעות שנמצאות 

המורה מחלק את הלומדים לקבוצות בחדר המחשבים. הבניית הידע נעשית בעבודה  בכל המחשבים.

הצגתה לדיון בפני כל הלומדים בשלבים. תלמידים מתקשים מסתייעים בחבריהם לקבוצה שיתופית ו

 ..לכלל המשתתפיםהעומדות לרשות ובטכנולוגיות מסייעות 
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את חומרי השיעור בסביבת למידה במחשבים או להעלות לסביבת למידה מתוקשבת, להכין צריך המורה 

במהלך השיעור. כמו כן עליו לשלוט היטב בשימוש בטכנולוגיות המסייעות התלמידים  תלשם ישלח א

מקנות לתלמידים שונים. כך, תלמיד עם צורך בייעול היכולות שהן את  להביןשבמחשבים, בתפעולן ו

הקריאה יישלח על ידי המורה להאזין לטקסט מוקרא ותלמיד עם צורך בארגון יישלח לכתוב את תשובותיו 

 ..לו בהבעה ובהקלדה נכונה שתסייעבמעבד תמלילים עם אפשרות לשימוש בתוכנה לחיזוי מילים 

 

מידים, יסייע ללומדים מתקשים, יפתח לשימוש הלומדים בין התלהמורה במהלך השיעור, יסתובב 

יסביר בקצרה את הערך המוסף שלהן בהתאמה לקשיים העולים מהשטח ויקדם את  ,טכנולוגיות מסייעות

 הלומדים ככיתה ואת הלומדים בכיתה כפרטים.

 

 שיעור בחדר מחשבים   

 

  ,לומד מחשב ניידלבכיתה ללא מחשבים 

בהתאם , במחשב שלו הנמצאותונטלי. הלומד נעזר בטכנולוגיות המסייעות השיעור מתנהל כשיעור פר

 לצרכיו. 
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 ת מסייעותאסטרטגיות הוראה משולבות טכנולוגיו

 

תחומים ממוקדים  7-מאפשרות הקלה ותמיכה בה ,אסטרטגיות ההוראה משולבות בטכנולוגיות מסייעות

 :ואלה התחומים במהלך השיעורים בכיתה ,למידהו בצורכי הוראה

  התארגנות 

 רישום הערות במהלך השיעור 

  סיוע לכתיבה 

 יצירתיות 

 גישה לחומרי עזר 

 סיוע קוגניטיבי 

 דהעריכת חומרי למי 

)Michael M. Behrmann 1995 ( 

 

  התארגנות

לארגן את מחשבותיו, ללמוד בסיוע תרשימי זרימה, ניתוח משימה  תלמידמאפשרת לאסטרטגיית הוראה ה

לימודית, רעיונות ופלט של חשיבתו. אסטרטגיית הוראה זו משתמשת במארגנים גרפיים ויזואליים כדי לסייע 

של מדרגה פתרונות באמצעות יישום אסטרטגיית הוראה זו אפשרית ללומדים בפיתוח ובניית רעיונות. 

טכנולוגיה גבוהה כמעבד תמלילים ותוכנות ייחודיות למטרה זו. לטכנולוגיה נמוכה כתרשים זרימה מודפס ועד 

 לנושא הלימוד ומוסיף קטגוריות מידע. התאםאת רעיונותיו בהלומד בדרך זו ממקד 

 

  רישום הערות במהלך השיעור

טרטגיית הוראה בסיסית המאפשרת למורה לספק ללומד תרשים של המבנה הרעיוני של השיעור, אס

אפשרות של הכתבה קולית אל  תכשהלומד משלים במהלכו את עיקרי הנלמד. טכנולוגיה גבוהה מסייעת כולל

הקלטה של מהלך השיעור למען למכשיר הקלטה, הכתבה קולית אל מחשב במקום כתיבת הערות ועד 

 ידים עם לקויות קשב וריכוז.תלמ

 

  סיוע לכתיבה

מעבד תמלילים הוא היישום החשוב ביותר בתחום הטכנולוגיות המסייעות עבור לומדים עם לקויות למידה. 

דים להקליד את רעיונותיהם למחשב ללא המחסומים העומדים בפניהם תלמיתוכנת עיבוד המילה מאפשרת ל

שגיאות כתיב, דקדוק ופיסוק וארגון החומר הנכתב. תהליך  נכלליםבה מחסומי הכתיבבשימוש בנייר ועיפרון. 
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נקי, המאפשר קריאה ברורה ומגוון ו בשל קבלת תוצר בהיר תיקון ומשפר את המוטיבציה ללמידהועריכה 

בנוסף, בודקי האיור והדקדוק, המילונים ותוכנות התזאורוס (מילים נרדפות)  אפשרויות כתיבה להרחבה.

נמצאות בתוך מעבד התמלילים או עומדות לרשות הלומד  האפשרויות אל הכתיבה. תמסייעות לשיפור טכניק

 כתוכנות נפרדות במחשב.

 

פקודות המאקרו של מעבד התמלילים. תכונה זו מאפשרת היא השימוש באפשרות נוספת לסיוע בכתיבה 

מסייעת לטכניקת הכתיבה. פקודות השוב ושוב, אפשרות  וניתן להשתמש בשנרשמות בקובץ ההקשות 

ות חוזרות מחרוזכתיבת כתיבת טקסטים עם מילים "קשות" בתחום מקצועי, עבור עבור בעיקר  יעילותהמאקרו 

ונשנות של מילים או עבור עיצוב פסקאות ועמודים. פקודות המאקרו מאפשרות גם חיסכון זמן עבור תלמידים 

 המתקשים בהקלדה.

 

מתפקדת באופן דומה לפקודות מאקרו. כאשר לומד מתקשה להיזכר במילה או החיזוי מילים היא תוכנת עזר 

הוא  . וכךל מילים בהתאם לאותיות הראשונות שהוא מקלידבאיות שלה, התוכנה מציעה לו מספר אפשרויות ש

 שהתכוון אליה. המילהמתוך הרשימה את  יכול לבחור

 

כחלק מאסטרטגיית ההוראה לשיפור הכתיבה, מורים יכולים להשתמש ביכולות העריכה של מעבד התמלילים 

בודתו של זה ולהעיר את עזה תהליך הכתיבה ואם המחשב מחובר לרשת, יכולים התלמידים לקרוא  עתב

מחיקות רבות, ניירות  :כגון ,בעיות תאו מונע ההערות לשיפור. יש להדגיש שעריכה בעזרת המחשב גם מפחית

העותק ושינויים קלים  יש רק צורך לבצעקרועים, כתב יד דל וכן את הצורך המתמיד לשכתב את הטקסט, כי 

 הסופי מסודר וקריא. 

 

עתים קרובות בעקבות העצמת יכולותיהם בתחום ההוצאה לאור של החומר דים גדלה לימתלהמוטיבציה של ה

מגוון גופנים וסגנונות זמינים מאפשר לתלמידים לדוגמה,  ;הכתוב ושילוב ידידותי של מולטימדיה במחשב

ם לכתיבתם, להדגיש תכונות חשובות, להוסיף תמונות גרפיות, ציורים, ואפילו וידאו ושמע כדי לספק מלהתאי

ות נוספים או להדגיש את הקיימים. מולטימדיה לעתים קרובות נותנת לתלמיד את האמצעים ואת רעיונ

 המוטיבציה כדי ליצור רעיונות חדשים ומורכבים יותר. 
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  יצירתיות

 או שניהם. האסטרטגיית הוראה לעידוד היצירתיות יכולה לשלב כלי טכנולוגיות מסייעות של חומרה, תוכנ

יליון כגאו לוח דיגיטלי מחובר למחשב, תוכנה מידע  תטיקלל, עט גרפי Ipadמחשב כף יד או  ן:וגכ ,חומרה

ללימוד לך השיעור אפשרויות נוספות מאפשרים לשלב במה  - אלקטרוני, מסד נתונים, יישום גרפי מקוון

 רועים. ימתמטיקה או מקצועות אחרים המחייבים חישוב, סיווג וניבוי א

 

 גישה לחומרי עזר 

דים רבים נדרשים במהלך לימודיהם להתמודד עם תחום המידענות, הכולל איסוף מידע, ביצוע אנליזה, תלמי

 אך  לומד עם לקויות למידה מתקשה בביצוע משימה זומטלה או עבודת גמר.  תכתיב לשםסינון וסינתיזה שלו 

רת והמולטימדיה מספקות כלי למידה חדש ללומד. מחשב מקוון מעביר את הלומד ואפשרויות התקש

מוצא שפע מידע אלקטרוני. אוטוסטראדת המידע וא מהסביבה הפיזית שלו לסביבה הוירטואלית שבה ה

יה ופרסומים באינטרנט. עם ייות אלקטרוניות, הפניות לספראנציקלופדשברשת האינטרנט מאפשרת לו גישה ל

זאת, חוויות אלה צריכות להיות מובנות, כי הדרך להשגת מידע איכותי ואמין היא מורכבת וקל מאד להיות 

 מוסח או לאבד הזדמנויות מתאימות.

 

של  שונהגה כלים מבוססי מולטימדיה הן דרך נוספת המאפשרת למידע להיות נגיש ללומד. שימוש בהצ

היא יעילה במיוחד  ,בעזרת מולטימדיה ,טקסט, דיבור, גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו בתוכנות ייעודיות לכך

 להוראה בכיתה הטרוגנית.

 

), טקסטואלית CompuPalsמקימים יחד סביבת למידה פתוחה קולית ( שבה תלמידיםהלמידה המשותפת, 

שת אינטרנט, לעתים יחד עם המורה, מניעה אותם לבצע למידה , בר(Wiki) (קומונה), משולבת מולטימדיה

 יעילה יותר, ליצור טקסטים ולצבור ניסיון נוסף וחוויתי בכתב.
  

 

  סיוע קוגניטיבי

בהדרכות ותרגולים, פתרון בעיות  תלמידשימוש בטכנולוגיות מסייעות המאפשרות למורה להנחות את ה

דים ובייחוד ללומדים לקויי למידה. המורה מכין את קטעי ההדרכה וסימולציות, מקדמות ומסייעות לכלל הלומ

לפי צרכיו, לאחר שלמד  הצופה בקטעים אל תלמידומעלה אותם לאתר הקורס או מכין דיסק ומחלק ללומדים. ה

 לכל חומרי הקורס.  או שניהם גם יחד סרט ,משלבות מולטימדיה, קול האת השיעור בכיתה. תוכנות אל
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קטעי  המחשתי, הקראה של -תרגולים מגוונים, שנכתבו עבור תרגול החומר הנלמד, עם דגש על הצד הויזואלי

להתמודד עם חומרי הלמידה בדרכים נוספות, שאינן  תלמידמאפשרים ל ,הטקסט ומשוב על ביצוע התרגול

 מבוססות על חומרים מודפסים וספרים.

 

ספרים מוקראים מאפשרים ללומד בעל סגנון למידה שמיעתי להקשיב לחומר המודפס, לחזור עליו ולזכור אותו 

בולט לגבי שימוש בחומרים בשפה זרה, עבור כלל הלומדים זה ה. צורך בדרכו שלו, ללא צורך בסיוע בקריא

 בכיתה.

 

      

 תוך שימוש בכלי פתוח להוראה של קריאת טקסטיםבשיעור בכיתה חכמה 

 

  עריכת חומרי למידה

אסטרטגיית הוראה המשלבת את הצורך ליצור חומרי הדרכה מותאמים לצרכים המגוונים של הלומדים, עם 

משמשים לפיתוח ושינוי ה עוצמה. כלים אל יאפשרית בעזרת כלי מולטימדיה בעל ,ומדים לקויי למידהדגש על ל

 הכלים אל .ליקוייהםמחשב, כדי שלומדים מתקשים יוכלו להשתמש בהם לפיצוי על  יחומרי הוראה מבוסס

), Story Boardי התוכני (), העורך הגרפPower Pointהנפוצים שבהם הם המצגת ( .קלים לשימוש וידידותיים

ואחרים. מורה יכול להכין את השיעור באחת מתוכנות אלה ולבקש מהתלמידים  Smart Art)עורך התרשימים (

הוראה כזו יכולה להפוך את הלמידה ליעילה יותר ובוודאי למוחשית יותר להרחיב, להוסיף ולהציג בכיתה. 

 יות בלתי אפשרית. לתלמידים שעבורם למידת מושגים מופשטים עלולה לה

 

שינוי בדרכי  ,בראש וראשונה ,מהמורהיום הלימודים דורש  במהלךשילוב טכנולוגיות מסייעות בלמידה כללית, 

ההוראה שלו. עליו לשאול את עצמו מספר שאלות לפני שהוא פונה לשילוב טכנולוגיות בחדר הכיתה עבור 

 דים עם קשיי למידה:תלמי

  תוך הגנה על זכויות תלמידים הזקוקים לשירותי בת מדיניות בית הספר כמורה מוכן ליישם א אניהאם

  כן הענייניםולת                                                                        חינוך מיוחד, כגון טכנולוגיות מסייעות? 
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  מתוך הבנה ששילוב  ילהעצים את רמת מיומנויות המחשב של כמורה מוכן להקדיש זמן כדי אניהאם

 מיםלהתמודד עם יישועל מנת טכנולוגיות מסייעות בכיתה דורש רמת מיומנות גבוהה במחשבים 

 במהלך השיעור?ים טכנולוגי

 כדי לשלב טכנולוגיות מסייעות כחלק בלתי נפרד  יכמורה מוכן לשנות את דרכי ההוראה של ניהאם א

 יתה?מההוראה בכ

 

 

 : טכנולוגיות מסייעות ללמידה3פרק 

 

 למידהאסטרטגיות  -בבתי הספר  ללמידהתרומת הטכנולוגיות המסייעות 

 בשילוב טכנולוגיות מסייעות

 ;עזר במגוון רחב של טכנולוגיות מסייעות להתמודדות עם מטלות הלמידהילומדים עם לקויות יכולים לה

עושר  ולאחרים, אפשריות במידה מסוימת. הטכנולוגיות אל ללאלביצוע יות אינן אפשרלחלקם המטלות 

 להגיע לפתרונות המתאימים לו:למצוא מענה לצרכיו ומאפשר לכל לומד  המוצג בחוברת זוהחומרה והתוכנה 

 

 נגישות לטקסטים. מבחר גדול ומגוון של טכנולוגיות הוא ל לומדהצורך הבסיסי של כל  - נגישות לטקסטים

 וא את הדרך להתמודדות עם מטלות הקריאה והכתיבה.מאפשר לסטודנט למצ

 

 רשת ועליו לתמצת אותם, להתמקד בעיקר, בטקסטים יכולים להיות זמינים ללומד  - עיבוד מידע לידע

לסכם או לערוך אותם כדי שיהיו זמינים ללמידה. כלים טכנולוגיים ייחודים עומדים לרשותו ומאפשרים לו 

 פיכת המידע לידע.לעבור  משלב הקריאה אל שלב ה

 

 ד למצוא תלמיאפשרויות של נגישות לטקסטים בשפה האנגלית מאפשר ל גווןמ - נגישות לשפה האנגלית

 את הפתרון המתאים לו ביותר בקריאה וכתיבה באנגלית.

  

 מערכת השעות האקדמית, בחובות של מטלות ומבחנים, זקוק כל לומד זמני כדי לעמוד ב - התארגנות

 צורך בסיסי זה.עבור במשאבים. הטכנולוגיה מציעה מגוון כלים ו להתארגנות בזמן

 

 דרך דרכי אינטרנט, לרשת המידענות והקשר של התלמידהרחבת הנגישות ל - נגישות למידע מקוון ,

 כן הענייניםולת                                        .התאמת האתרים ללומדלהתמחות בטיפול במידע המקוון ועד 
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 שיפור הקשב והריכוז בעזרת חומרה ותוכנה. - קשב וריכוז 

  

 טכנולוגיות לתמיכה בזיכרון. - זכירה 

 

 לו  המאפשרתל לכתוב מטלה לימודית בעזרת טכנולוגיה ועם לקות כתיבה יכ תלמיד - לקות כתיבה

 בתוכנה מיוחדת. לטקסט ולהכתיב את הטקסט למחשב בהכתבה קולית ולהמיר אות

 עם לקות מתמטית יכול להשתמש במחשבון עם זיכרון פנימי כדי לשמור את תלמיד  – לקות מתמטית

 תוצאות התרגול שביצע.

 

 את  םעם לקות קריאה יכול להפיק תועלת רבה מטכנולוגיה מסייעת שתקריא בקול רתלמיד  - לקות קריאה

 .בכיתההקטע שעליו להכין לקראת השיעור 

 

 :קשיי בתחום הלימודי, הטכנולוגיות המרכזיות מסייעות ללומדים אשר צריכים להתמודד עם, לסיכום

 קשב וריכוז 

 התארגנות וזיכרון 

 מתמטיקה 

 קריאה 

 כתיבה 

 .שפה זרה 

 

 סיווג סוגי הטכנולוגיות השונים

 פריטי הטכנולוגיה המסייעת במספר דרכים: ם שלטיפוסיהן את מגוון יניתן למי

 התחכום הנדרשת לייצור הפריטא. מיון לפי רמת 

מחזיק ספר, תומך ישיבה,  , לדוגמה:מתקן, מכשיר או התקן שאינו אלקטרוני – )low tech ( נמוכה טכנולוגיה

 עם קנייתם. ,בדרך כלל ,מוכנים לשימוש האלפריטים מעמד למחשב נייד ואחרים. 

 כן הענייניםולת                                                     זכוכית מגדלת לקריאה 
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 סימון לשיפור הריכוז בקריאה 

 

אנשים עם הרוב שימושי עבור  ,התקן, מכשיר או התקן מורכב יותר – )medium tech( בינונית טכנולוגיה

שים מוגדלים, מסך מגע ואחרים. מתגים כתחליף לעכבר, מקלדת עם מקלדוגמה: חוסר עצמאות פונקציונלית, 

 . לקוחלכל  תאישי להתאים (לשנות מעט או לכוונן) ,צריך בדרך כללאלה  פריטים

 

 הגדלת טקסט מודפס אל מסך דיגיטלי 

 

מקריא  כגון:תמיכה במספר תפקודים, להתקן מתוחכם יותר המשמש   - )high tech( גבוהה טכנולוגיה

כל משתמש  יש לעצב ולייצר במיוחד עבור  ה, ואחרים. פריטים אלטקסטים, מקלדת מדברת, מנבא מילים

 .הםשימוש באופן או שהמשתמש צריך ללמוד את ה בנפרד

 

 

 כן הענייניםולת                                                                                                                                                                              
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  שפת הסימנים מוצגת ישירות מבית המתרגמת

 

 ב. מיון לפי אופי הנגישות ללמידה שהפריט מאפשר

 ,יים לכולםכלים טכנולוגהנגשת אמצעים המאפשרים הטכנולוגיה "כדי לעשות טכנולוגיה".  אלשיפור הנגישות 

 .עודמתאמים, תוכנה להגדלת מסך ו ,ציוד ארגונומי, מקלדות מיוחדות, זרועות כגון:

 

 מגוון אמצעים להנגשת הטכנולוגיה  

 כן הענייניםולת       מדפסת ברייל ממסך 
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  מסך מגע  

 

 

אמצעים המאפשרים לכלים טכנולוגיים   - ולוגיה""כדי לעשות טכנ הטכנולוגיה בעזרתשיפור הנגישות 

תוכנה לזיהוי קולי,  , לדוגמה,לימודים מקצועיים עם התמודדות הלומדיםעל מתקדמים לשפר, ליעל ולהקל 

 תוכנה לשיפור הזיכרון, מילון מדבר ואחרים. 

  

 מקריא מסך מחשב  

 

את  הכירמורה להלבית הספר, חייב  זקוק לטכנולוגיה מסייעת, משיג אותה ומביא אותההד תלמיכאשר 

ד איבוד זמן יקר בשיעורים ולמורה תלמילגרום ל ההיישום שלה ואת דרכי השימוש בה. אי שליטה בכלי עלול

את מגוון הטכנולוגיות המסייעות  ,ברמת ידע ,רוב המכריע של המורים חייב להכירה קשיים בהעברת השיעור.

 ולדעת להשתמש בחלקן הנפוץ.

 

התחלת השימוש בפועל בטכנולוגיות מסייעות על ידי הלומד. כל עיכוב ברכישה לחס לזמן הרכישה ויש להתיי

מקטין את זמן הלמידה, את יכולת ההתמודדות עם חומר הלימוד ודרישות  ,שילוב הטכנולוגיה בלימודיםבאו 

 ד להמשיך בלימודים.תלמיהקורס ואת ההתלהבות והמוטיבציה של ה

 

כן הענייניםולת                                                                                                               



טכנולוגיות מסייעות –נגישות   
 
 
 

                                                                                                                                29 

 התאמת טכנולוגיות מסייעות ללומד

 :אלהלהתאים טכנולוגיות ללומד, יש לענות על שאלות על מנת 

 ?מהם צורכי הלומד 

 פני הלומד?בהניצבים  ם האתגריםמה 

 אילו מיומנויות לימודיות צריך הלומד להתמודד? עם 

 יוהחוזקות של הלומד? טכנולוגיות מסייעות מנצלות את יכולות הלומד כדי לסייע לו לפצות על לקויות מהן. 

  הלומדמהם תחומי ההתעניינות? 

  ?מהי רמת המיומנויות והניסיון של הלומד בשימוש בטכנולוגיה 

 וטכנולוגיות מסייעות להאם העם לקויות למידה בכלי הטכנולוגיה המסייעת?  הלומדצבים משתמש באילו מ 

 בשעות הפנאי.או טוב יותר בבית, בעבודה, בחברה 

 

המתאימות הטכנולוגיות חשוב להיעזר במומחה בתחום הטכנולוגיות המסייעות כדי להתאים ללומד את 

 .לצרכיו

 

 דים תלמיכנולוגיות מסייעות בקרב כיצד אפשר להרחיב את השימוש בט

מספיק להטיל את האחריות על  אין זהלשלב טכנולוגיות מסייעות במהלך הלמידה בבתי הספר,  במטרה

 :ביניהן ,דרכיםמספר טכנולוגיה בבדים בשימוש במחשב והתלמייש להעצים את  המורה.

  עם מחשב וטכנולוגיות  ובבשילתמחה בתחום החינוך המיוחד מאיש מקצוע ה  - מחשבמינוי אוריין

הלומדים בשימוש את לייעץ, לסייע, לתמוך וללוות  כדיבעל מיומנות וניסיון רב עליו להיות  .מסייעות

 מאידך. ,טכנולוגיות ותפעולןהלמורים בהתאמת  לסייעו מחד ,חדשניותהבטכנולוגיות 

  חשב.מהדים בשימושי תלמיוהמיומנויות של ה הידע  העשרה והעמקת -העמקת הידע 

 במטרה לעקוף את מגבלותיו בבית הספר.לתלמיד מותאם אישיתבניית פתרון תקשוב  - התאמה אישית , 

  המודעות, הידע והמיומנות של הצוותים החינוכיים, החונכים, בני המשפחה  הגברת -תמיכה רשת

 והגורמים השונים הבאים במגע עם הלומד, לשימוש באמצעים טכנולוגיים.

 תחומי החיים. בכלכה וסיוע לניצול יעיל של האמצעים הממוחשבים הדר - ניצול יעיל 

 

 מחסומים בשימוש בטכנולוגיות מסייעות בכיתה

טכנולוגיות מסייעות מספקות כלים המאפשרים התאמות שמטרתן הסרת מחסומים של חוסר עצמאות והגדרה 

 כן הענייניםולת                                עצמית אצל לומדים עם לקויות. אולם כלים אלה טרם הפכו לנחלת הכלל.
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 ,Michael L. Wehmeyer 1998)גבוה ה םמחירבחוסר זמינות ובלעובדה זו מתמקדות  יותעיקרההסיבות  

National Survey of the Use of Assistive Technology by Adults With Mental Retardation. Mental 

Retardation: February 1998, Vol. 36, No. 1, pp. 44-51..( 

 

. אם בו לתמוךו בעבודתולו לומד בעל הקשיים איך להשתמש בטכנולוגיות המסייעות ה אתיש צורך ללמד 

, הוא לא ינצל אותן במלואן ולא יזכה הבטכנולוגיות אל לגבי השימושההבנה ואת המיומנות  חסרלומד ה

 לאורך זמן, הן עלולות להיות לו לטורח והוא יוותר על השימוש בהן.ו ן מביאות.לתועלת הרבה שה

 

 

 - כלי טכנולוגיות מסייעות: 4פרק 

 טכנולוגיות מסייעות מיקרוסופט

 כלים ועזרים הנותנים את המענה המעשי לביצוע ההתאמות

 

כחלק בלתי נפרד עות מובנות מגוון טכנולוגיות מסייב ות שימושעבודה אופיס מאפשרהמערכת חלונות וסביבת 

על הנגישות והתייעלות בעבודה במחשב  מקלותללומדים בעלי צרכים מיוחדים. חלקן  ,המתוכנות אל

 כנות נגישות לנוחות המשתמשים. ותמאפשרות באינטרנט ואחרות ו

 

ריאות הטכנולוגיות המסייעות של חלונות כוללות כלים להתאמת התצוגה על המסך, מידת הנראות ומידת הק

חלופות חזותיות  או אפשרויות להפיכת צלילים במחשב לקלים יותר לשמיעה או לזיהוי ;לעיני המשתמש ושל

, עומדות לרשות המשתמש אפשרויות כמו כןלצלילים. בנוסף, קיים מגוון של אפשרויות להפיכת דיבור לטקסט. 

אשף נגישות מאפשר התאמה  .להפיכת לוח המקשים של המקלדת והעכבר למהירים וקלים יותר לשימוש

עומדת הכל משתמש קיימת התאמה שמורה שמית של המערכת לאישית של כלי שירות והגדרות, כך ש

 לרשותו בכל עת.

 

הצפייה בפריטים  המקלים כאמור עלהטכנולוגיות המסייעות של אופיס כוללות כלים חזקים ושימושיים רבים 

יכול ת לוח המקשים של המקלדת ובעזרת העכבר. בנוסף, המופיעים על המסך והתאמת הגישה אליהם בעזר

 את היעילות בעבודה עם מסמכים. ותומשפר ותצלילים ודיבור המסייעשונות של המשתמש לבחור באפשרויות 

 כן הענייניםולת                                                                                                                                  
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דפדפן אקספלורר מעמיד לרשות המשתמשים כלים המשפרים את התצוגה והנראות של הפריטים המופיעים 

אפשרויות ההופכות את לוח המקשים של המקלדת ואת  ;הוספת צלילים ודיבור לגלישהאפשרות  ;על המסך

 עבודה באינטרנט.ה תתר וקלים יותר לשימוש, להקלהעכבר למהירים יו

 

בהתאם זאת העומדות לרשות המשתמש,  ,בטכנולוגיות המסייעותהקיימים הבדלים משמעותיים ליש לשים לב 

 הלגרסת חלונות המותקנת במחשב שלו ולגרסת אופיס ודפדפן אקספלורר שברשותו. עדכוני גרסאות אל

 ככל שהגרסאות חדשות יותר.פורשים מגוון גדל והולך של כלים, 

 

דים. ניתן להפעיל את אשף הנגישות יחיהאשף קובע את התצורה של כלי שירות והגדרות עבור משתמשים 

 ות באמצעות לוח הבקרהמסוימאו לבצע שינויים בהגדרות שונים בכל עת כדי לבצע שינויים 

 

 הוראהכלי טכנולוגיות מסייעות ל

ום הערות במהלך השיעור, סיוע לכתיבה, יצירתיות, גישה לחומרי עזר, סיוע אלה כוללים: התארגנות, רישכלים 

בסעיף "אסטרטגיות הוראה משולבות טכנולוגיות מסייעות  פורטוקוגנטיבי, עריכת חומרי למידה. הכלים 

 ).21 - 18(עמודים 

 

 למידהטכנולוגיות מסייעות לכלי 

 קריאה

או קורא מסך. הקראת הטקסט יכולה לכלול  text to speech, reading softwareתוכנת הקראה נקראת גם 

אותיות, מילים, משפטים, קטעים או טקסט מלא, לפי בחירת המשתמש. התוכנה מקריאה את הטקסט 

בעברית או באנגלית ובמקביל, ניתן לעקוב אחר קצב הקריאה באמצעות סמן העוקב אחר המילים הנקראות. 

הטקסט ואף את קול הדובר (בחירה בין קול של אישה, גבר  תהקראהמשתמש יכול לבחור את קצב ומהירות 

גם לעקוב אחר ייצוגו החזותי, משחררת את הלומד עם לקות  בזמןאו ילד). היכולת להקשיב לטקסט ובו 

 ). 2006טקסט (שרייבר ושוורץ, , המשפט, ההלמידה מהצורך בפענוח המילה

 

ועל ידי כך  ותוהטקסט על המסך ובמקביל לשמוע אלהביט ולקרוא את  תלמידתוכנת ההקראה מאפשרת ל

הקריאה. הוא יכול לשלוט על קצב הקריאה ועל הטונציה של הקול, לחזור ושטף קצב ואת  תוהבנאת לשפר 

 הטקסט המוצג לפניו.מלעצור ולהקשיב רק לחלק או  קדםלהתחלה, להת

 כן הענייניםולת                                                                                                                                  



טכנולוגיות מסייעות –נגישות   
 
 
 

                                                                                                                                32 

הדבר משחרר את הלומד מתלות באדם שיקריא טקסטים או וידידותיות וקלות לשימוש  ,התוכנות הן נגישות

 בחינות. 

 

לתחום זה בשפת לועזיות רבות. כיום, פיתוח איכות בהשוואה תחום תוכנות ההקראה העבריות לוקה בחסר 

 הקול נמצא בראשית דרכו וטרם הושגה פריצת דרך בהתאמת קול התוכנות הקיימות לקול אנושי.

 

      הקראה בעזרת תוכנת קורא מסך 

 

 קיימות שלוש טכנולוגיות מרכזיות לשימוש הלומדים:

 ) תוכנת קורא מסךTTS –  Text To Speech צג המחשב) מאפשרת למשתמש להציג טקסט מוקלד על 

.  בזמןבו  ,או שניהם גם יחד . התוצאה מתקבלת כפלט קול או על גבי צג בריילWindowsבסביבת העבודה 

 באמצעות סמן העכבר.  ,כתוב במחשבההתוכנה מאפשרת לשמוע כל טקסט מסומן 

 ) תוכנת קורא מסךTTS –  Text To Speechלהציג טקסט מודפס על גבי הסורק,  ) מאפשרת למשתמש

. התוצאה מתקבלת כפלט קול או על גבי צג ברייל Windowsלקבל אותו על צג המחשב בסביבת העבודה 

באמצעות סמן  ,. התוכנה מאפשרת לשמוע כל טקסט מסומן שכתוב במחשבבזמןבו  ,או שניהם גם יחד

 העכבר. 

  הנייר והשמעתו לאחר ביצוע הסריקה. קיימים  מאפשר סריקת טקסט מודפס עלהמכשיר קורא טקסטים

  .קלי משקל כאלה מכשירים ניידים

 

 כתיבה בשפה העברית

דים עם לקויות למידה למיתהטכנולוגיה המסייעת הנפוצה לסיוע בכתיבה היא מעבד התמלילים במחשב. 

איות של מילים מתקשים לארגן את כתיבתם, לקרוא את החומר הכתוב ידנית מתוך מחברתם ולהיזכר בדרך ה

 גם  לטקסט כתוב. חלקם יהםמחשבותאת לתרגם את הידע וה לומדים אלמתקשים שיש ברצונם לכתוב. בנוסף 

                                                                                         בעלי כתב יד לא קריא ושגיאות כתיב רבות. 
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ללא ומחדש בכל פעם מעבד התמלילים מאפשר להם לעבוד על טקסט מוכן כקובץ בלי הצורך להקלידו   

כתב יד לא ברור ולא מאורגן. מחיקה, שינוי, הדגשה ועיצוב הטקסט ללא הגבלה מאפשר להם ההתמודדות עם 

 לעבוד על טקסט עד לקבלת התוצר המוגמר לשביעות רצונם.

 

חיפוש והחלפת  גון:כ ,במסגרת מעבד התמלילים עומדות לרשות הלומדים אפשרויות נוספות תומכות כתיבה

 ;הוספת מספרי עמודים ושליטה על שולי הדף ;למילים נרדפות הצעה ;התרעה על שגיאות כתיב ;מילים

 האפשרות לצפות ,ובכל זמן ,הוספת הערות במהלך הכתיבה (הקלדה) והערות שוליים לנוחות הקוראים

 בטקסט הכתוב לפני הדפסתו והפצתו.  

 

ות מאקרו ליצור תבניות טקסט לשימוש חוזר במסמכים דומים והכנסת פקוד :מעבד התמלילים מאפשר גם

 ;על חלקים לא רציפים מתוך הטקסט לעבוד ;לפעולות קבועות וחוזרות במהלך הקלדה ועריכת הטקסט

 מותתור ה. יכולות אלהעבודהמחדש עם שמירת גרסאות בכל שלב של  ולעבדחלקים ממקום למקום  להעביר

ה שלהם להצלחה את המוטיבצי ותארגון הטקסט ומעלבעיצוב ובכתיבה, בטחון העצמי של הלומדים ילב

לפיכך יש להעצים את מיומנות השימוש של הלומדים והמורים כאחד בשימוש בתוכנת מעבד  בלימודים.

 ה.אמצעותבעבודה ברבה תועלת תופק ללא למידת התוכנה, לא כי  התמלילים

 

 ללמידה  ipad-שימוש ב

            

 כתיבה     ה להקראההקלדת תזכורות                              האזנ      

 

דים הזקוקים לטקסטים מודפסים, ספרים וחוברות לימוד, לשם עריכתם לצורכיהם, ישתמשו בתוכנות תלמי

 תמלילים.ה) כדי להמיר אותם לטקסטים דיגיטליים עבור מעבד OCR )Optical character recognitionזיהוי 

 

אפשרות למציאת איות של מילה על ידי הקלדת  ון:גכ ,על הכתיבה קיימות מספר טכנולוגיות מסייעות הלהקל

מהן ניתן לבחור את המילה המתאימה במהלך שאות תחילית או מספר אותיות וקבלת רשימת אפשרויות 

  .כלי מקוון לביצוע תקצירים של טקסטים ארוכים ;ענוח ראשי תיבות של מילים בעבריתיפ ;מילון מקוון ;הכתיבה
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יוע בס יש חשיבות רבההקלדה עיוורת  תלימדלנייר. לכן על הקלדה במקלדת מהירה ונוחה יותר מכתיבה בעט 

וורת ניתן להיעזר במגוון יהקלדה ע ללמידתדים הזקוקים למעבד התמלילים ככלי הכרחי בלימודיהם. תלמיל

 וירטואלי באתר.באופן תוכנות הנמכרות בחנויות או ללמוד 

 

 לשיפור תוצאות ההקלדה מומלץ להיעזר בתוכנת מקלדת מדברת, המקריאה כל אות המוקלדת על המסך.

להקליד ישירות מתוך  כוליםבעלי מסך מגע י המסך מאפשרת להקליד בעזרת העכבר.מקלדת וירטואלית על 

 המסך על גבי מקלדת וירטואלית.

 

תוכנה בדים הזקוקים לניקוד טקסטים נעזרים בתוכנה המנקדת את הטקסטים במעבד התמלילים או תלמי

  .המאפשרת לנקד בעזרת המקלדת

 

 שפה זרה )אנגלית(

 קריאה

. Text To Speech)של כלי הקראה ( גדולת טקסטים באנגלית מתאפשרת בעזרת מגוון התמודדות עם קריא

כל הכלים מאפשרים האזנה למילים, משפטים, פסקאות וטקסטים שלמים לבחירת המשתמש. כמו כן יש 

 פשרות להקליט את קול ההקראה ולהאזין לו מאוחר יותר. א

 באתר את הטקסט, לבחור קול מתאים ולהאזין.תוכנת מקריא באנגלית זמינה באינטרנט, יש להדביק 

המשולבות במבחר שפות, כולל עברית, יש לרכוש ולהתקין  התוכנות הקראה רבות זמינות להורדה חינם ואל

 במחשב.

מגוון מילונים לשם כך קיים גם כאשר הלומד מאזין לטקסט, עליו להתמודד עם מילים לא מוכרות באנגלית. 

 המתרגמים מילה, משפט וטקסט שלם ומילונים כתוכנה המותקנת במחשב. לרשותו,  העומדבאינטרנט 
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 כתיבה

 טכנולוגיות מסייעות לכתיבה באנגלית כוללות שני כלים מרכזיים:

 כתיבה עצמה, "הזכרת" (ניבוי) איות של מילים ותיקון שגיאות כתיב ודקדוק.הכלי הראשון מסייע ב

הופך את  ,המחשב, כשהמחשב מקליד את הנאמר, כלומר להכלי השני מאפשר למתקשים בהקלדה לדבר א

 שימוש בעכבר.ולמחשב  ביצועגם הוראות  כוללקולם לטקסט. כלי זה 

 

 מתמטיקה

 פי חשבון קשה עד לא אפשרי ללומדים בעלי צרכים מיוחדים.הארגון המתמטי של הכתיבה הידנית בד

 WORDתרגילים ופתרונם במעבד תמלילים מתאפשרת בעזרת יישום מובנה בתוך מעבד תמלילים  תהקלד

לשליטה מלאה  כדי להגיעיישום פשוט וידידותי, הדורש תרגול של שעה זהו  .Word Equation Editor בשם

 .Math Typeיותר משמשת התוכנה הייחודית  נוסחאות מורכבות תלהקלד בו.

 

בהחלט להשתמש במחשבון מותאם מומלץ ביצוע חישובים מהירים אפשרי בעזרת מגוון המחשבונים הקיימים. 

מחשבון המקריא את הספרות והפעולות  ;תרגילה תמחשבון עם סרט המאפשר צפייה בתוצא  - רכי הלומדולצ

חישובי  :כגון ,מחשבון גרפי המסוגל לבצע חישובים מורכבים ;מחשבון עם ספרות מוגדלות ;הקשהבעת ה

מטריצות, הצגת פונקציות מורכבות בצורה גראפית, גזירת פונקציות, אינטגרלים וכדומה. המחשבון מסייע 

 בעיקר במקצועות החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי וכמו כן במקצועות החשמל והאלקטרוניקה.

 

 התארגנות וזיכרון

מערכת השעות, חומרי הלמידה,  - התארגנות הלומד במהלך הלימודיםלגוון כלי טכנולוגיות מסייעות מקיים 

 כולל כל ציוד או תוכנה המאפשרים ניהול יומן ומעקב אחרי ביצוע.  ,משימות ומבחנים

התארגנות. , לרוב ללא שימוש בתחום העוד, יומן דיגיטלי וניידטלפון  - אצל כל לומדנמצא ציוד טכנולוגי זמין 

חשוב להשמיש אפשרות זו למען הלומד בעל הצרכים המיוחדים כדי לסייע לו להתארגן בדרך המהירה, 

 הזמינה והקלה ביותר בתקופת לימודיו. 

, הנמצאת בכל OUTLOOKתוכנות המאפשרות התארגנות רחבה ומגוון פעילויות נוספות, כוללות את תוכנת 

 יהול זמן.מערכת אופיס או לחילופין תוכנות לנ
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 .ים ברשמקול מנהלים או דיגיטלימהלך השיעור תהשיעורים והמתרחש בהם אפשרי על ידי הקלט כירתסיוע בז

מהלך השיעור יחד עם הקלטה במחברת הדיגיטלית החדשנית של מיקרוסופט, יישום  אפשר גם להסריט את

 .2007הנמצא במערכת אופיס, החל מגרסה 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 דרכים לסיכום השיעור: הקלדה, כתיבה במחברת דיגיטלית, הקלטה שלוש 

 

 קשב וריכוז

 טכנולוגיות מסייעות אפשריים לשיפור הקשב והריכוז:בני סיוע ווישני כ

 סיוע מקומי 

 טיפול ממוקד. 

כולל תוכנה למיקוד קשב במהלך עבודה מול מסך מחשב כשהמסך מוחשך ורק אזור  מקומיסיוע טכנולוגי 

ספה ממקד את קשב הלומד לסביבת עבודה עם שאיפה להורדת מסיחים סביבתיים. הומצב זה  .הלמידה מואר

של מסך מגע מאפשרת ללומד לעבוד בסביבה צרה בלי צורך להשתמש בציוד היקפי כמקלדת ועכבר. כל 

 הלמידה מתבצעת על המסך בלבד.

 בזמןבנוירופידבק, בסיוע אדם מקצועי וציוד ייחודי לכך, משפר את רמת הקשב של הלומד כש ממוקדטיפול 

 התהליך הוא לומד לשלוט בקשב שלו לצרכיו. 
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 מקורות להשגת טכנולוגיות מסייעות: 5פרק 

 

 יפור יכולות הלמידה מגוון טכנולוגיות מסייעות לשטבלת ריכוז של 

 

 טכנולוגיות מסייעות ללמידה תחוםשיפור היכולת ב
רוט יפ

 בעמוד

נגישות לעבודה במחשב 

 מקוון

 מערכת חלונות -מיקרוסופט 

 תצוגה ומידת קריאות                    

 צלילים ודיבור                    

 לוח מקשים ועכבר                    

 נגישות וכלי שירות                    

 מערכת אופיס -מיקרוסופט 

 תצוגה ומידת קריאות                    

 לוח מקשים ועכבר                    

 צלילים ודיבור                    

 דפדפן אקספלורר -מיקרוסופט 

 תצוגה ומידת קריאות                    

 לוח מקשים ועכבר                    

 

 

 JAWSתוכנת קורא מסך  קריאה

 ReadIT 6.0תוכנת הקראה 

 Soloמכשיר הקראה 

 COBRAמנוע הדיבור של  –קולן 

 Easy Tutorמקריא טקסטים 

 ALMOG PROמכשיר להקראת טקסטים 

 קולן מלינגו

 Word Speakerדיבורית 

 

 

 תוכנה לחיזוי מילים – 2גריד  כתיבה (עברית)

 ABBYY Fine Readerתוכנת סריקה 
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 עברית OCRתוכנת  –ליגטורה 

 מילון עברי עברי –ויקי מילון 

 מילון הקיצורים המקיף

 הכנת תקצירים

 Sense Langלימוד הקלדה עיוורת  

 לימוד הקלדה עיוורת סנופי

 לימוד הקלדה עיוורת -בעשר אצבעות 

 TypingMasterתרגול כישורי הקלדה עיוורת 

Typing Test 

 מעבד תמלילים 

 Talking Keyboard -מדברת מקלדת 

 מקלדת וירטואלית על המסך

 מקלדת עברית משופרת כולל ניקוד

 מקלדת וירטואלית הכוללת ניקוד עברי 

 מקלדת רב שפתית על המסך

 

 at&t  הקראת טקסט בתוך אתר באינטרנט שפה זרה (אנגלית)

וך אתר באינטרנט הקראת טקסט בת

readthewords 

 ReadPleaseתוכנת הקראה 

 NaturalReaderתוכנת הקראה 

 Speak Text תוכנת הקראה

 TalkItתוכנת הקראה  

 מילון גוגל

 מילון מורפיקס

 תוכנת תרגום בבילון

 תוכנת תרגום תרגומטיק

 תוסף תרגום למייקרוסופט אופיס

 WordQמנבא מילים 

 SpellCheck    בודק איות  

תוכנה לבדיקת הקלדה עם הקראה, איות 
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 Gingerודקדוק 

תוכנה לתרגום עם בדיקת איות ודקדוק 

WhiteSmoke   

 e-speakingהקלדה קולית 

 Dragonהקלדה קולית 

 

 Wordהקלדה מתמטית של תרגילים  מתמטיקה

Equation Editor 

 MathTypeהקלדה מתמטית מורחב 

 מחשבונים "אמיתיים"

 מחשבונים על המסך

 

 

 יומן דיגיטלי זמין בתוך ציוד טכנולוגי נפוץ התארגנות

   outlook –שימוש במארגן יומי זמין בכל מחשב

 אתר ניהול יומן מקוון  

 תלמידון

 

 

 דיגיטלי רשמקולהקלטה של ההרצאות בעזרת  זיכרון

 mp3mymp3כנת הקלטה בעזרת תו

 Audacityהקלטה ועיבוד קול בעזרת תוכנת 

   one noteהמחברת הדיגיטלית 

תרשימים לסיכום החומר הנלמד בעזרת 

SmartArt 

התאמת מסך שולחן העבודה בעזרת 

 קונפבולטור

 

 

 JR Screen Rulerסרגל  קשב וריכוז

 Power Cursorמיקוד קשב על המסך  

 מסך מגע

 -BrainGames יכוז טיפול בהפרעות קשב ור

Israel 
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 SharperBrainטיפול בהפרעות קשב 

 אימון קשב, ריכוז וזיכרון אטנגו

 Gab-Stopperאיתור וזיהוי הפרעות רעש 

 

 

 

 טכנולוגיות מסייעות מיקרוסופט לשיפור הנגישות לעבודה במחשב מקוון

 .2003ולאופיס  XPכלי הטכנולוגיות המסייעות המתואר בפרק זה מתייחס למערכת חלונות הערה: מגוון 

 תוספות.עוד , כוללים את כל הכלים ו2010, 2007מערכת חלונות מגרסה מתקדמת יותר ואופיס 

 

 טכנולוגיות מסייעות מובנות במערכת חלונות 

 תצוגה ומידת קריאות

 גבי מסך המחשב.  ראות של פריטים עלשרויות להגברת מידת הנ  של אפ גדולמערכת חלונות כוללת מגוון 

 ות:האפשרויות כולל

   ראות או הקטנתם לקבלת שטח מסך גדול יותרהגדלת הסמלים להגברת הנ 

השתמש בסמלים  -אפקטים  –כרטיסיית מראה  –תצוגה   -לוח הבקרה  –הגדרות  –: התחל ביצוע

 .גדולים
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 רזולוציית המסך להגדלת האובייקטים על המסך 

בחר בערך של רזולוציית מסך  -רזולוציית מסך  -הגדרות  –תצוגה  –לוח בקרה  -הגדרות  –: התחל ביצוע

 ידי הזזת חץ המחוון. על

 

 לטים לעין עם חדות גבוההבחירת שילובי צבעים בו 

 השתמש בחדות גבוהה. -תצוגה  –אפשרויות נגישות  –לוח הבקרה  -הגדרות  –: התחל ביצוע
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 הסחת דעת למניעתאמת קצב הבהוב הסמן הפיכת סמן העכבר לקל יותר לאיתור, הת 

ידי -על קצב ההבהוב את םהתא -תצוגה  –אפשרויות נגישות  –לוח הבקרה  -הגדרות  –: התחל ביצוע

ידי  עלהסמן  צורתאת  םהתא .יותר, שמאלה לקבלת קצב מהיר יותר הזזת המחוון ימינה לקבלת קצב אטי

 .קבלת סמן רחב יותרשמאלה ל ,הזזת המחוון ימינה לקבלת סמן צר יותר

 

 

   ראות טובה יותר.הגדלת חלק מהמסך על ידי זכוכית מגדלת לקבלת נ 

 זכוכית מגדלת. –נגישות  –עזרים  –כל התוכניות  –: התחל ביצוע
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 צלילים ודיבור

מערכת חלונות כוללת אפשרויות להפיכת צלילים במחשב לקלים יותר לשמיעה או לזיהוי; לחלופין, קיימות 

 חלופות חזותיות לצלילים. בנוסף, קיים מגוון אפשרויות להפיכת דיבור לטקסט. 

 על עוצמת הצלילים במחשב שליטה 

 -עוצמה  -מאפייני צלילים והתקני שמע  -צלילים והתקני שמע  –לוח הבקרה   -הגדרות  –: התחלביצוע

 עוצמת התקן. ידי הזזת המחוון את עוצמת הצלילים על םהתא

 

  במהלך העבודה בו התאמת צלילים של המחשב לאירועי מערכת מסוימים, להקלה על זיהוי הקורה 

 -צלילים  –מאפייני צלילים והתקני שמע  -צלילים והתקני שמע  –לוח הבקרה   -הגדרות  –: התחל צועבי

 בחר בערכת הצלילים הרצויה.
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 םהצגת כיתובים עבור דיבור וצלילי 

 הצגת צליל. -צליל –נגישות  –עזרים  –כל התוכניות  –: התחל ביצוע

 

 הצגת התראות חזותיות עבור צלילי מערכת 

 .השתמש בזקיף צליל בחר בתיבת הסימון -צליל –נגישות  –עזרים  –כל התוכניות  –: התחל ביצוע

 

 קבלת רמז צליל או רמז חזותי בעת הפעלה או ביטול של תכונות הנגישות 

השמע צליל בעת  בחר בתיבת הסימון -דיווח  –כללי  –נגישות  –עזרים  –כל התוכניות  –: התחל ועביצ

 הפעלה או ביטול של תכונה.

 

 שמיעת אפשרויות פקודה וטקסט בחלון המוקראים בקול 

במהירות  ,דיבור. במקום זה יש אפשרות לשלוט במאפייני הקול –לוח הבקרה   - הגדרות –: התחל ביצוע

בקולות טקסט לדיבור, בקצב  לבחוראפשר  , לדוגמה:טקסט לדיבור הסבתשרויות אחרות עבור ובאפ

 .כפלט הדיבור ובהתקן שמע מועדף

 מאפייני דיבור. -בחירת קול  על ידיבחירת קול 
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 ידי הזזת החץ במחוון בחר את מהירות הקול על -מאפייני דיבור  –מהירות קול  ל ידיבחירה בקצב הקול ע

                                                                                                                  מהירות קול.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כן הענייניםולת                                                                                                 



טכנולוגיות מסייעות –נגישות   
 
 
 

                                                                                                                                46 

 לוח מקשים ועכבר

 . שימוש מהיר וקל יותרובעכבר מאפשרים שימוש במקלדת השינויים קלים של הגדרות 

 אפשרויות עכבר 

 שליטה על מהירות הלחיצה בהקלקות העכבר 

בחר את  -מהירות עכבר כפולה  –לחצנים  –מאפייני עכבר  –לוח הבקרה   - הגדרות  –: התחל ביצוע

הירות שמאלה כדי להגביר את המ מהירותה ידי הזזת חץ מחוון מהירות הלחיצה הכפולה הרצויה על

 וימינה כדי להאט.
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 .להחזיק את לחצן העכבר לחוץבלי  מאפשרת לסמן או לגרור נעילת לחיצה

 הפעל נעילת לחיצה. –נעילת לחיצה  –מאפייני עכבר  –לוח הבקרה   - הגדרות  –: התחל ביצוע
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 שליטה על מהירות התנועה של סמן העכבר על המסך 

בחר במהירות  -תנועה  –אפשרויות מצביע  –מאפייני עכבר  –לוח הבקרה    - הגדרות –: התחל ביצוע

 מהירה. או מהירות אטיתלכיוון  ידי הזזת חץ המחוון מצביע עלה
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 במהלךדו שיח ה תהמחדל בתיב תמאפשרת הצמדת סמן העכבר ללחצן ברירהתכונה  - הצמד אל 

 עבודהה

העבר את המצביע באופן  בחר בתיבת הסימון -מאפייני עכבר  –לוח הבקרה   -הגדרות   –: התחל ביצוע

  .שיח-בתיבת דו אוטומטי אל לחצן ברירת המחדל
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  הבהובהקביעת האפשרות של הבהוב סמן העכבר וקצב מהירות 

קצב הבהוב סמן  –מהירות  –מאפייני לוח מקשים  –לוח מקשים  –לוח הבקרה   -הגדרות  –: התחל ביצוע

 ידי הזזת המחוון.-את הקצב על םהתא -
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 הוספת עקבות של תנועת סמן העכבר על המסך 

בחר  -הצג עקבות מצביע  –אפשרויות מצביע  –בר מאפייני עכ –לוח הבקרה   -הגדרות  –: התחל ביצוע

 .ידי הזזת החץ על גבי המחוון באורך עקבות המצביע על
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 הסתרת סמן העכבר במהלך הקלדה

הסתר את המצביע בזמן  –אפשרויות מצביע  -מאפייני עכבר  –לוח הבקרה  -הגדרות  –: התחל ביצוע

 הקלדה.
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 גילוי מיקומו של סמן העכבר על המסך 

הצג את מיקום המצביע  –אפשרויות מצביע  - מאפייני עכבר –לוח הבקרה   - הגדרות –: התחל ביצוע

 .CTRL כאשר אני לוחץ על מקש 
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 למשתמשים איטרים 

 .הימני ולחצן העכבר השמאלי להחלפה בין פעולות לחצן העכבר

החלף בין הלחצן  -תצורת לחצנים  –לחצנים  – מאפייני עכבר –וח הבקרה ל  - הגדרות –: התחל ביצוע

 הראשי ללחצן המשני.
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 החלפת גודל וצבע סמן העכבר 

 בחר מתוך מגוון אפשרויות. –ערכה  –מצביעים  – מאפייני עכבר –לוח הבקרה   - הגדרות –: התחל ביצוע
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 אפשרויות לוח מקשים )מקלדת(

 קביעת מהירות קבלת התו המוקלד על המסך 

חזרה על תו  –מהירות  –מאפייני לוח המקשים  –לוח המקשים  –לוח הבקרה   -הגדרות  –: התחל ביצוע

בחץ  שהשתמ . לפני חזרה כדי לבחור ערך של השהיה יה לפני חזרההשה השתמש בחץ המחוון של  -

 .כדי לבחור קצב חזרה קצב חזרה המחוון של
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 (אפשרות של הקשה על מקש אחד במקום צירוף מקשים) התאמת מקשים דביקים 

 הגדרות. –השתמש במקשים דביקים  –לוח מקשים  –נגישות  –לוח הבקרה   -הגדרות  –: התחל ביצוע
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 סינון של הקשות חטופות או חוזרות והאטת קצב חזרת ההקשות 

 הגדרות. –השתמש במקשי סינון  –לוח מקשים  –נגישות  –לוח הבקרה   -הגדרות  –: התחל ביצוע
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 הוספת צלילים בעת הקשה על מקשים מסוימים 

 –השתמש במקשים דו מצביים  –לוח מקשים  –נגישות  –לוח הבקרה   -הגדרות  –: התחל ביצוע

 הגדרות.
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  (מקשי החלק הימני של המקלדת)  סמן העכבר באמצעות המקלדת הנומריתאפשרות של הזזת 

 הגדרות. –השתמש במקשי עכבר  –עכבר  –לוח הבקרה   -הגדרות  –: התחל ביצוע

 

 

 

 נגישות וכלי שירות

אשף הנגישות יכול לעזור למשתמשים להגדיר במהירות ובקלות קבוצות של אפשרויות נגישות העונות על 

ל במיקום אחד. אשף הנגישות מציג בפני המשתמש שאלות אודות ו, שמיעה ותנועת ידיים , הכ רכי ראייהוצ

האשף את התצורה של כלי שירות והגדרות קובע לאחר מכן, בהתבסס על התשובות,  ,רכי הנגישות שלווצ

 עבור כל משתמש בנפרד. 

דות באמצעות יחישינויים בהגדרות ניתן להפעיל שוב את אשף הנגישות בכל עת כדי לבצע שינויים או לבצע 

 לוח הבקרה. 
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 :ערכת חלונות כוללתאפשרויות הנגישות של מ

 ( זכוכית מגדלתMagnifier) מידת הקריאות של מסך המחשב על ידי יצירת חלון נפרד המציג  להגברת

חלק מוגדל של המסך. ניתן לשנות את מיקום זכוכית המגדלת, את גודל החלון שהיא מגדילה, לקבוע את 

 רמת ההגדלה ולהפוך את הצבעים שלה על המסך.

 זכוכית המגדלת. –נגישות  –עזרים  –וכניות כל הת –: התחל ביצוע

 

   

 

 ( הקראתNarratorתווים שהוקלדו על המסך ) כולל תוכן החלון הפעיל, אפשרויות תפריט או טקסט ,

רועים יוים במהלך ההקלדה, להכריז על אועובד בשפה עברית). ניתן להגדיר הקראה של ת אינושהוקלד (

 לות עכבר ולשלוט בקול הנשמע.המתרחשים על המסך, להודיע על פעו

 הקראה.   –נגישות  –עזרים  –כל התוכניות  –: התחל ביצוע
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 ניתן לבחור את פריסת לוח . מאפשרת להקליד נתונים באמצעות העכבר או במסך מגע מקלדת על מסך המחשב

 .צליל לחיצה, מצב סמן עכבר ומצב הקלדה להוסיףהמקשים, את הגופן שיתקבל בשימוש במקלדת זו, 

 

 :םנתוני לוח מקשים על המסך כולל שלושה מצבי הקלדה בהם ניתן להשתמש לצורך הקלדת

  .טקסט להקלדתבמקשים על המסך  לבחירה - לחיצה מצב

אזורים בהם יש אפשרות להקליד תווי  וסימוןשוטף  לוח המקשים על המסך באופן לסריקת - סריקה מצב

  .ידי שימוש בהתקן קלט באמצעות מתג על ידי הקשה על מקש ישיר או לוח מקשים על

מראש באמצעות עכבר או  מקש למשך זמן מוגדרכאשר המשתמש מצביע על   - הצבת סמן עכבר מצב

 .תג'ויסטיק, התו הנבחר מוקלד אוטומטי

 לוח מקשים על המסך. –נגישות  –עזרים  –כל התוכניות  –: התחל ביצוע

 

    

 

 

 טכנולוגיות מסייעות מובנות בכל יישומי מערכת אופיס

 תצוגה ומידת קריאות

 ע על המסך לקריא יותר ולשפר את מידת הבהירות כדי להפוך את המיד שליטה על גודל התצורה

 והחדות.

 בסרגל רגיל  :  שינוי  ביצוע

 .הגדלה –בחירה בתצוגה 
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 דף יחיד, דף כפול, פריסת הדפסה, רוחב דף, דפים מרובים, גודל פריסת קריאה אפשרות לבחירה של :

 מסמכים.המגבירה את קריאות  עוד,דף ו

 .מרחק מתצוגה –: תצוגה ביצוע

 

 

        

 לוח מקשים ועכבר

  וקלותשימוש בקיצורי מקשים לביצוע משימות מסוימות ביתר מהירות 

תכונות ופקודות רבות זמינות ישירות מלוח המקשים באמצעות קיצורי מקשים (הקשה על שני מקשים או 

 לתלמיד השימוש בקיצורי מקשים יכול לסייע .). לחילופין ניתן להשתמש במקשי קיצורבזמן-בו יותר

 להשלים משימות מסוימות ביתר מהירות וקלות. 

 

זמינות ישירות מלוח המקשים באמצעות קיצורי מקשים (הקשה על  ופיסא תכונות ופקודות רבות בתוכניות

 . בזמן בו שני מקשים או יותר

 

לכתובת:  יש להיכנסכדי להכיר את מקשי הקיצור, 

http://www.microsoft.com/israel/enable/products/keyboard/windowsxp.mspx  

 

גופן, ערך טקסט אוטומטי, סגנון או  ,יש אפשרות להקצות קיצורי מקשים מותאמים אישית לפקודה, מאקרו

 סימן בו מרבים להשתמש. 

 

 לכתובת: יש להיכנסלמידע נוסף 

http://office.microsoft.com/he-il/word-help/HA010370106.aspx                            כן הענייניםולת 

http://www.microsoft.com/israel/enable/products/keyboard/windowsxp.mspx
http://www.microsoft.com/israel/enable/products/keyboard/windowsxp.mspx
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 במיקומים  כדי להציב את הפקודות השימושיות ביותר התאמה אישית של סרגלי כלים ותפריטים

שהגישה אליהם נוחה. כך ניתן ליצור סרגל כלים המכיל רק את הלחצנים והתפריטים המשמשים בתכיפות 

 לחצן סרגל כלים או פקודת תפריט מותאמת אישית. הרבה יותר או ליצור 

 

 לכתובת: יש להיכנסלמידע נוסף, 

 http://office.microsoft.com/he-il/help/CH010117846.aspx 

 

 ידי  על (פקודות מאקרו). הדבר נעשה הפיכת משימות לאוטומטיות על ידי הפחתת מספר ההקשות

ע פעולות וציאוטומטי. אפשרות זו מסייעת לב עצמן באופןקביעה שהתוכניות יבצעו משימות החוזרות על 

  :אלה

 העתקת המראה והסגנון של טקסט ממקטע אחד לאחר -

 תיקון רישיות ואיות בעת ההקלדה -

  עיצוב סימני פיסוק, סימנים אחרים ורשימות בעת ההקלדה -

 

 לכתובת: יש להיכנסלמידע נוסף, 

 http://office.microsoft.com/he-il/excel-help/CH006252837.aspx 

 

 צלילים ודיבור 

 ,המותקנת בכל יישומי אופיס מאפשרת לבצע הקלדה קולית (המחשב מקליד את  תוכנת זיהוי דיבור

 המילים שהמשתמש קורא במיקרופון). 

 להפעלת האפשרות יש צורך בהתקנה מותאמת אישית ותרגול של זיהוי דיבור. 

 

 לכתובת: יש להיכנסלמידע נוסף, 

 http://office.microsoft.com/he-il/outlook-help/CH006356455.aspx 

 

  תוכנת הקראהNarratorכולל הכרזה על אירועים  ,שיח ועוד דו , לקריאה בקול של פקודות תפריט, אפשרויות תיבת

 (פעיל באנגלית בלבד).  במסך וקריאת תווים שהוקלדו

 

 לכתובת: יש להיכנסלמידע נוסף, 

http://windows.microsoft.com/he-IL/windows7/Hear-text-read-aloud-with-Narrator 
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 רדפדפן אקספלור

 תצוגה ומידת קריאות

 בהתאמתפריטים על מסך המחשב או בראיית על המשתמש באינטרנט  להקלהמגוון אפשרויות קיים 

 האפשרויות כוללות: החזותיות. יוהעדפות

 

 בדפי אינטרנט המוצגים על המסך הגדלה או הקטנה של הגופן 

 ך.אים ביותר לצרכיבחר בגודל הטקסט המת --גודל טקסט  >–בחירה בתצוגה  על ידי ביצוע:

 

 

 

 התאמת גודל התצוגה של מסך האינטרנט המוצג על הצג 

 בחר בגודל התצוגה המתאים לך. -> גודל תצוגה –: על ידי בחירה בתצוגה ביצוע
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 גופנים או גדלי גופנים המוגדרים בדפי אינטרנט התעלמות מצבעים, סגנונות

עיצוב.  –נגישות  –אפשרויות אינטרנט  –בחירה בכלים  ל ידי: עביצוע  

.דפי אינטרנטהתעלם מצבעים המוגדרים ב בחירה בתיבת הסימון:  

 .בדפי אינטרנט התעלם מסגנונות גופנים המוגדרים בחירה בתיבת הסימון:

:בחירה בתיבת הסימון .התעלם מגדלי גופנים המוגדרים בדפי אינטרנט    

 

 

 

 

 בסגנון גופן לדפי אינטרנט שלא הוגדר עבורם גופן טקסט בחירה 

בחר בגופן דפי אינטרנט או בגופן  >–ים גופנ >–אפשרויות אינטרנט  >–בחירה בכלים  ל ידי: עביצוע

 טקסט רגיל הרצוי.
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 של דפי אינטרנט. עבחירה בצבעי טקסט ורק 

השתמש  נקה את תיבת הסימון:  -> צבעים –כללי  –> אפשרויות אינטרנט –: על ידי בחירה בכלים ביצוע

פעולה זו מביאה   בחר בצבע הרצוי. -צבעים בסיסיים  צבע, תחת בתיבת הדו שיח -Windows בצבעי 

   .מופיעה ובה לוח צבעים  -צבע  -תיבת הדו שיח רקע,  או טקסט בחר בלחצן ורקע. טקסט להפעלת לחצני

 

 או                   

 

 

 קישורים בחירת צבעי 

אתר  או בלחצן אתר שביקרת בחר בלחצן –צבעים  >–אפשרויות אינטרנט  >–בחירה בכלים  ל ידי: עביצוע

  - יסייםצבעים בס תחת, צבע שיח מופיעה ובה לוח צבעים. בתיבת הדו  -צבע  - שיח תיבת הדו. שלא ביקרת

   .בחר בצבע הרצוי

               או     
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 שהמצביע מרחף מעליו ורבחירה בצבעים עבור קיש 

פעולה זו מביאה  .השתמש בצבע ריחוף >–צבעים  >–אפשרויות אינטרנט  >–בחירה בכלים  ל ידי: עביצוע

מופיעה ובה לוח   -צבע – שיח תיבת הדו  .בעת ריחוף מעל בחר בלחצן .בעת ריחוף מעל להפעלת לחצן

  .בחר בצבע הרצוי - צבעים בסיסיים  -תחת  ,צבעים

 

                           או       
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 צעות גיליון סגנונות מותאם אישיתבאמ עיצוב דפי אינטרנט. 

ליון יג תחת ,נגישות שיח בתיבת הדו .נגישות >–אפשרויות אינטרנט  >--בחירה בכלים  דייל : עביצוע

 .עיון בחר בלחצן. עצב מסמכים באמצעות גיליון הסגנונות שלי  -בחר בתיבת הסימון  :של המשתמש הסגנונות

 ליון סגנונות. ינווט אל ג 
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 באופן קבוע הרחבת טקסט חלופי של תמונות. 

 הפעל או בטל את ההגדרה: -נגישות  >–מתקדם  >–אפשרויות אינטרנט  >--בחירה בכלים  דייל : עביצוע

  .ניקוי של תיבת הסימון שלצדה ידי בחירה או על הרחב תמיד טקסט חלופי של תמונות
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 האפשרות "הפעל הנפשה בדפי אינטרנט" הפעלה או ביטול של

הפעל או בטל את  -הגדרות: מולטימדיה  >–מתקדם  >–אפשרויות אינטרנט  >--בחירה בכלים  דייל : עביצוע

 .תיבת הסימון המופיעה לצדה ידי בחירה או ניקוי של על בדפי אינטרנטהפעל הנפשה  ההגדרה

 

 

 

 

 מאפשרות גלישה באינטרנט ללא הפרעה של מוזיקה ווידאו בדפי אתריםפעולות ה  

, הצג תמונות , הפעלה או ביטול האפשרותהפעל סרטי וידאו בדפי אינטרנט הפעלה או ביטול האפשרות

השמע צלילים בדפי , הפעלה או ביטול האפשרות תמונות וצבעי רקעהדפס הפעלה או ביטול האפשרות 

 .אינטרנט
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 ים ועכברלוח מקש

כדי להקל את הגלישה באינטרנט יש מספר אפשרויות ההופכות את לוח המקשים והעכבר למהירים יותר 

 וקלים יותר לשימוש.

 לחצנים בסרגל הכלים שינוי הגודל של סמלי 

 בגודל המתאים. בחר –> אפשרויות סמל –> התאמה אישית –> סרגלי כלים –: על ידי בחירה בתצוגה ביצוע

 

 

 

 בסרגל הכלים או הסרה של לחצנים הוספה 

 התאמה אישית.  >–סרגלי כלים  >–בחירה בתצוגה  דייל : עביצוע

  .הוסף - על ץלח .להוסיף ךבחר בלחצן סרגל הכלים שברצונ  -לחצנים זמינים - ברשימה :להוספת לחצן

  -חר באפשרותב .להסיר ךבחר בלחצן סרגל הכלים שברצונ - לחצני סרגל כלים  -ברשימה :להסרת לחצן

  .הסר
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 באופן אוטומטי השלמת כתובות אינטרנט 

הגדרות השלמה > –השלמה אוטומטית  >–תוכן >–אפשרויות אינטרנט  >–ה בכלים בחיר דייל : עביצוע

 .אוטומטית

הפעל (או בטל)  - אוטומטית עבור השתמש בהשלמה  -תחת – הגדרות השלמה אוטומטית - שיח בתיבת הדו

  .הסימון ידי בחירת (או ניקוי) תיבת על – כתובות אינטרנט  -את האפשרות

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כן הענייניםולת                                                                                                                   



טכנולוגיות מסייעות –נגישות   
 
 
 

                                                                                                                                74 

 טכנולוגיות מסייעות בהתאמה לצורכי הלומדים

 

 קריאה

 JAWSתוכנת קורא מסך 

מחשב במאפשרת לאדם לעבוד  JAWSתוכנת  כנת קורא מסך המובילה בעולם.תו אהי JAWSקורא מסך 

 .או שניהם גם יחד צג ברייל ,באופן עצמאי לחלוטין באמצעות חיווי קולי אישי

  :אלהניתן לבצע את הפעולות ה תוכנה זובאמצעות 

  .ארגון המחשב ותחזוקתו 

  עיבוד תמלילים באמצעות תוכנתWord  .וכתבן 

 ט באופן חופשי (כולל מילוי טפסים). גלישה באינטרנ 

  עבודה עם דואר אלקטרוניOutlook Express, MS Outlook, Gmail, LotusNote . 

  עבודה עם לוחות אלקטרונים כגוןExcel . 

  שימוש בתוכנות מסרים מיידים כגוןSkype, Messenger, ICQ . 

 .עריכת מוזיקה באמצעות תוכנות מקצועיות 

  ,כגון: אנגלית, עברית, ערבית, רוסית, צרפתית ועוד. תמיכה בשפות רבות 

  של זיכרון המחשב.  מזעריניצול 

  .תמיכה בצגי ברייל רבים 

  ית עבור כל משתמש. מירביכולת התאמה 

 

 Let's Talk דייל התאמה לשפה העברית ושווק ע

 תל אביב 34דרך ההגנה כתובת: 

 03-5714131 טלפון:

 http://www.ltalk.netאתר: 

 Support@Ltalk.net "ל: דוא
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 ReadIT 6.2תוכנת הקראה 

  ,:אלהאת הפעולות ה ,את מסךוסף להקרנ ,ניתן לבצע ReadIT 6.0באמצעות תוכנת 

 ,תווים, מילים או שניהם.  הקראה בזמן הקלדה 

 הטקסט.  אפשרות ניקוד של 

 קשיי קריאה ודיסלקציה.  מילים בזמן הקראתם למטרת מעקב. יעיל במיוחד למשתמשים בעלי אפשרות הארת 

 ) אפשרות עצירה זמנית של ההקראהPause(.  

 רמט אפשרות לשמירת טקסט כקובץ שמע בפוMP3   ! 

 .אפשרות שינוי של תכונות דיבור   

 אנגלי . / טקסט אנגלי וטקסט משולב עברי   

 .תפעול התוכנה בעזרת העכבר ובעזרת המקלדת 

  .זיהוי ראשי תיבות 

  ספרות יחידות. הקראה נכונה של מספרים במקום 

  .הקראת סיכומי מספרים 

 לנקבה.  הבחנה בין זכר 

  .התאמת הקול לקהל היעד 

 .שליטה על מהירות דיבור   

 .שליטה של טון הדיבור    
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 Soloמכשיר הקראה 

מכשיר לקריאת טקסט, המסוגל לקרוא בקלות וביעילות כמעט כל טקסט מודפס: ספרים, עיתונים, דואר, זהו 

 תכונותיו:בין  תוויות, חשבוניות, הוראות על מוצרי מזון ואפילו נייר מקומט.

 קורא חומר מודפס 

 וביעילות, מתחיל לקרוא באופן אוטומטי ברגע בו מניחים עליו מסמך. קורא במהירות 

 מהירות הקריאה על ידי תנועות ידיים.אפשר לשלוט ב 

 לשלט רחוק ולחבר אפשר. 

 צגההטקסט יופיע על גבי  ואז למחשב ולחבר אפשר.   

 

 Let's Talkווק של יפיתוח וש

 תל אביב 34דרך ההגנה כתובת: 

 03-5714131טלפון: 

 http://www.ltalk.netר: את

 Support@Ltalk.net דוא"ל: 

 

 

 EA –ואיזי טוטור   COBRA –מנוע הדיבור של תוכנות קוברה  –קולן 

  תוכנת קולן, כוללת בנוסף להקראת מסך:

 תיתוכנת הגדלה מובנ.  

 עברית, אנגלית, ערבית (אופציונלי), רוסית (אופציונאלי)בזמן ארבע שפות בו כה קולית עדתמי : 

 עברית, ערבית ואנגליתבזמן בשלוש שפות בו תמיכה בברייל :.  

 תוכנת ABBY FineReader  המאפשרת ,תימובנ: 

  .בעברית ובאנגליתאו שניהם גם יחד פלט הברייל  ,מודפסים והצגתם דרך הפלט הקולי סריקת מסמכים    -

  .ישירות באמצעות קוברה  Wordלמסמך PDF בציומודפסים והמרה של ק סריקת מסמכים    -

  .ענוח החלון שבפוקוסילפ מובנה OCR אשף    -

 או  לצורך ציטוט . זאתתבניות הטקסט מאפשרות לרכז במקום אחד קטעי טקסט ממקורות שונים לפי סדר נתון

  .עריכה עתידית

 מילון דיבור ודה עםיכולת עב.  

 המידע לפי שורות או לפי אובייקטים גמישות תצוגת.        
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 Easy Tutorמקריא טקסטים 

 אפשרויותיו: .דיסלקטיםלקשים בקריאה, כתיבה, למידה ופתרון מקיף למת

 עבודה, הקראה תחת סמן העכבר בכל תצוגה (שולחן [ מעבד תמליליםWORD(אינטרנט ,]. 

 שינוי גופן.  

 הגדלה והקטנה של הגופן.  

 בחירת צבע האות והרקע של הטקסט.  

 התווים, שורות, פסקה ריווח בין.   

  משפט)הקראה (מילה, פסקה במהלךסימון ,.  

 ניבוי מילים.  

 הצללה של הטקסט שלא נקרא.  

 ואנגלית) ריבוי שפות הקראה (חבילה בסיסית: עברית. 

 הנפשה (אנימציה) לאימון בקריאה.  

 מקלדת מדברת.  

 ו בעברית ןקול :מנועי הדיבור האיכותיים ביותר--RealSpeak  באנגלית.  

 ) אפשרות לשמירת הטקסט המוקרא כקובץ קולmp3(. 

 

 .מאנגליה DOLPHIN וחברת געש תשר של משותף פיתוח
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 ALMOG PROמכשיר להקראת טקסטים 

  .מערכת עצמאית לסריקה והקראה של טקסטים 

  .לוח פיקוד פשוט וקל להפעלה 

  .אפשרות לשמירת מסמכים 

  .עבודה משולבת בעברית ובאנגלית 

 ות נוספות. אפשרות להוספת שפ 

 מנוע הדיבור בעברית של חברת מלינגו. קולןפועל עם  פרו אלמוג , 

 תיק נשיאה מיוחד מאפשר ניוד המכשיר.  

  :ק"ג  6.7משקל 

  :49.0מידותx32.5x8.5 ס"מ.     

 

 ווק: תשר געש יש

 קיבוץ געש כתובת:

 09-9529366טלפון: 

 http://www.tsr-gaash.co.ilאתר: 

 tsr@gaash.co.il דוא"ל: 
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 EA –ואיזי טוטור   COBRA -הדיבור של תוכנות קוברה  מנוע -קולן מלינגו 

 בממוצע. 98%-ענוח ההברות: הדיוק עומד על כידיוק בפ• 

 בממוצע. 99%-): יותר מStressענוח ההטעמה (ידיוק בפ• 

 טיפול באלמנטים המופיעים בטקסט עברי שוטף ואינם חלק מהשפה, כדלהלן:• 

 אריכיםהקראת מספרים ות  -                   

 הקראת ראשי תיבות וקיצורים  -                   

 הקראת שמות פרטיים (אנשים, מקומות, חברות, מוצרים וכו') הרשומים במילון מיוחד  -                   

 .הקראת טקסט באנגלית המופיע בתוך טקסט עברי  -                   

 שאלה, סימן קריאה, סוגריים וכו'.טיפול בסימני פיסוק: פסיק, נקודה, סימן • 

 אינטונציה על פי ניתוח טקסט. • 

 מודפסים והצגתם דרך הפלט הקולי ו/או פלט הברייל בעברית ובאנגלית סריקת מסמכים  

 מודפסים והמרה של קבצי סריקת מסמכים PDF למסמךWord  ישירות באמצעות קוברה  

 אשף OCR לפענוח החלון שבפוקוס מובנה 

 

 ינגו שיווק: מל

 אביב -, תל16כתובת: תוצרת הארץ 

 03-6070400טלפון: 

 http://www.melingo.co.ilאתר: 

 i-melingo@melingo.com דוא"ל: 

 

 Word Speakerדיבורית 

 תוכנה המקריאה בקול אנושי טקסט כתוב (משפטים, סיפורים) ממעבד התמלילים, דואר אלקטרוני ואינטרנט.

 .Windowsים שלו ויכול לשמוע משפטים שכתב בכל תוכנה תחת המשתמש מקליט את מאגר המיל

 

 4idווק של חברת יפיתוח וש

 , רמת החייל, תל אביב34רחוב הברזל כתובת: 

 03-6471393טלפון: 

 http://www.edu.4id.co.ilאתר: 

                info@4id.co.il דוא"ל: 
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 כתיבה

 תוכנה לחיזוי מילים – 2גריד 

 ..השימוש בחיזוי מילים מאפשר לצמצם את מספר בחירות המשתמש ובכך להאיץ את קצב ההקלדה

ניתן לעבוד מול מאגר מילים סגור שאינו מתעדכן. לחילופין יכולה המערכת ללמוד מילים חדשות המוקלדות על 

תיעדוף המילים ברשימות החיזוי מתבסס על היסטוריית השימוש  . .ידי המשתמש ולהוסיפן לרשימת החיזוי

 ..הזמן במשךומתעדכן 

 ם:מבצעת חיזוי מילים משני סוגי Grid 2 -תוכנת ה 

 המערכת מציגה מילים מתאימות. ,בהתאם להקלדת המשתמש - חיזוי מילה לפי אותיות ראשונות

מיד לאחר הקלדת מילה מציעה התוכנה מילים נוספות, בהתאם להיסטורית השימוש  - חיזוי המילה הבאה

 .לבחור אותם מרבה המשתמש לפי צירופי מילים בראש הרשימה מוצגות מילים של אותו משתמש.
 

 

 

 

 בור-דיווק: יש

 077-2114070טלפון: 

 http://www.d-bur.comאתר: 
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 ABBYY FineReader  ריקהתוכנת ס 

לעבדו ולהופכו למסמך אלקטרוני הניתן לעריכה בתוך המחשב.  ,מחוץ למחשב יודעת לסרוק מסמך התוכנה

 .OCRובקיצור  Optical Character Recognitionשיטה זו נקראת 

 עריכה , סריקה, המרה והכנה לבשלושה שלבים לכל היותר, לאחר התקנת התוכנה ניתן להגדיר בצורה פשוטה

 . WORDבמעבד התמלילים  ,בצורת טקסט של מסמךאו הקראה 

  אפשרויות התוכנה: 

  .התקנה פשוטה וקלה 

 ת. קסריקה מהירה ומדוי 

  .שיקום מחדש של מסמך מורכב 

  .תמיכה בריבוי שפות 

  .אפליקציה חכמה עם משימות מהירות 

  .התאמה מושלמת עם גרסאות של תוכנת אופיס 

  המרת מסמכיPDF טחתם. ואב 

  .המרת קובץ תמונה קיים (בעל תוכן טקסט) לטקסט הניתן לקריאה ולעריכה 

  .עיבוד מהיר בריבוי צבעים 

 תמיכה בפורמטים של  DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPTX, RTF, HTML, PDF ,PDF/A, TXT, CSV  

     
 

  Software Sources Ltdתוכנה בע"מ  מאגרי ווק שליפיתוח וש

 43106 , רעננה639כתובת: ת"ד 

 09-7741578טלפון: 

 http://www.abbyy.co.ilאתר: 

 info@abbyy.co.il דוא"ל: 
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 עברית OCRתוכנת  –ליגטורה 

 .תמלילים במעבד לעריכה, דיגיטלי טקסט לקובצי PDF בציוק או מודפסים טקסטים להפיכת ליגטורה תוכנת

 :אפשרויות

 בציולק חדש יצוא PDF חיפוש בני. 

 בציולק יצוא PDF בדחיסת JBIG2. 

 בציוק תקליט PDF דיגיטליים לקבצים והמרתם סרוקים. 

 טקסטואלי חיפוש יכולות בעלת משוכללת אלקטרוני ארכיב מערכת ליצירת אפשרות. 

 אנגלית, אנגלית-עברית, עברית: שפות כולל, מנוקדים טקסטים ענוחיפ US ,אנגלית UK, ספרדית, צרפתית ,

 .כית'צ, פינית, שבדית, נורבגית, פורטוגלית, דנית, איטלקית, גרמנית

 לשוני זיהוי. 

 אוטומטי ניתוח. 

 מראש מוגדרים אזורים ניתוח.  

 מהירה הגהה חלון. 

 ניקוד הסרת. 
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 מקוון מילון עברי עברי - ויקי מילון

 אחד יכול לתרום ליצירתו ולפיתוחו.  שכל ,ומהימןחופשי, שיתופי  מילון ויקימילון הוא מיזם רב לשוני ליצירת

 .העברית ויקימילון העברי נועד להכיל פירושים למילים בלשון

 

 פיתוח: ציבור הגולשים באינטרנט

  http://he.wiktionary.orgאתר: 

 

 

 מקוון - מילון הקיצורים המקיף

 : נמצאים בוהטקסט בו הוא מופיע.  תכל צירוף בעברית הכולל סימן קיצור ונפוץ מעבר לגבולו המכילאתר 

  קיצורים וראשי תיבות שגורים בעברית.  

   ראשי תיבות מהמקורות.  

  שמות מקוצרים של ארגונים, מוסדות, מפלגות וכו'.  

   רמב"ן, גוןכ ,מהמקורות הלל, יב"ז; שמות ': עגוןקיצורי שמות אנשים בני זמננו הנהוגים באופן קבוע, כ :

אין צורך להזכיר את השם הלא מקוצר לפני  ,מזכיר את השםה ,נועד לציבור הרחב. בטקסט ש.רמח"ל

  .הקיצור או כפירוש שלו

    אינם מהווים  עם גרשיים אך רך כללנהגים באופן דומה ומופיעים בדהראשי תיבות מיובאים משפה זרה

  .(NASA) : נאס"אהלדוגמ ,קיצור בעברית

 

 

 פיתוח: אתר קיצורים

 http://www.kizur.co.ilאתר: 

  tact@kizur.co.il דוא"ל: 
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  מקוון -שוונג  - הכנת תקצירים

 ירת היקף התקציר.יצירת תקציר לטקסט עם בח

 

 

 

 

 

 

   

 

 פיתוח:

Shvoong  אחזקות בע"מ 

 , הרצליה פיתוח85מדינת היהודים כתובת: 

 073-2565530טלפון: 

  http://he.shvoong.com/summarizerאתר: 

   Hebrew@Shvoong.comדוא"ל: 
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 מקוון - Sense Langלימוד הקלדה עיוורת 

 אתר ללימוד מסודר של הקלדה עיוורת, כולל משחקי הקלדה ומבחנים. האתר מאפשר תרגול רצף אותיות ללא

כלי המאפשר מדידת שיפור זמן  – תיבה העיוורתמשמעות. ניתן להשתמש בפונקצית מדידת מהירות הכ

 על רמת ההדפסה של הלומד. ההקלדה לאורך תהליך הלמידה. מהירות המילים בדקה מעידה

 

 

 

 Sense Langפיתוח: 

 http://www.sense-lang.org/typing/hebrew.phpאתר: 

 

 מקוון -לימוד הקלדה עיוורת סנופי 

 ים מסודרים.אתר ללימוד הקלדה עיוורת לפי שיעור

  

 

 Snopiווק ופיתוח: יש

 http://www.snopi.com/bt/bt.aspאתר: 

   zberkov1@bezeqint.netדוא"ל:  

 

 כן הענייניםולת                                                                                                                                  



טכנולוגיות מסייעות –נגישות   
 
 
 

                                                                                                                                86 

 לימוד הקלדה עיוורת  -בעשר אצבעות 

 על צג המחשב.מורה בווידאו תוכנה ללימוד הקלדה בשיטה עיוורת המשלבת 

תוך שימוש במקלדת וירטואלית עם תצוגת בהמורה מלמדת כיצד להקליד בשיטה עיוורת בעברית ובאנגלית 

 נים לכל הרמות.אצבעות תלת ממדית ושיעורים ומבחנים מגוו

 בתוכנה שלושה משחקי הקלדה ההופכים את הלימוד לקל ומהנה.

 

 

 

 ווק ופיתוח: חברת סינפסה בע"מיש

 45930רמות השבים  3התמר כתובת: 

 09-7404044טלפון: 

 http://www.typing.co.ilאתר: 
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 TypingMaster Typing Test בעזרת תוכנה להורדה תרגול כישורי הקלדה עיוורת

מבחנים מוכנים באנגלית  19כלי לתרגול כישורי ההקלדה באמצעות סדרת מבחנים תלויי זמן. התוכנה כוללת 

טקסטים בעברית, אך אלה יוצגו גם . ניתן לטעון TXTוניתן לטעון לתוכה טקסטים נוספים לבחינה בפורמט 

במהופך, למרות שסדר ההקלדה יישאר כפי שהוא בטקסט המקורי. קיימים גם מספר משחקים לתרגול בסיסי 

 של הקלדת אותיות ומלים באנגלית.

 

 http://www.typingtest.comאתר: 

 

  LyXמעבד תמלילים 

LyX   ככוונתו-ראייתו"בגישת שלהם  המבנה מעודד כתיבת מסמכים בהתבסס על" 

(WYSIWYM=What You See Is What You Mean) .LyX    לעסוק לא צורך למסמכים  לכתיבתמיועד

למראה ידאג   TeXור הדפוסמנוע סידו יש רק להקליד – ם. אין צורך לטפל בסוגי גופנים או בגודלםעיצובב

 .היפה

 

 

 https://sites.google.com/site/hebrewlyx/homeאתר: 
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 Talking Keyboard -מקלדת מדברת 

אנגליות ועבריות  התוכנה תומכת באותיות .כלי עזר המשמיע בקול אנושי את שם האות שנלחצה במקלדת

 .תומזהה אוטומטית לאיזו שפה להתאים את האות המושמע

 להורדה בחינם.

 

  ווק: אסף שפיץיפיתוח וש

 http://www.upload.co.il/stage/studio/creation.asp?id=395אתר: 

 

 מקלדת וירטואלית על המסך

 להקלדה מתוך המסך בעברית, ללא צורך במקלדת. אפשרי על ידי הקלקות עכבר או על המסך במסך מגע.

 

 

 

 softyווק: מקלעת שירה עם יפיתוח וש

 http://www.softy.co.il/keyboard.htmlאתר: 
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 מקלדת עברית משופרת כולל ניקוד

 בעזרת ומהירה קלה בצורה עבריות אותיות לנקד המאפשרת, וירטואלית מקלדת במחשב המתקינה תוכנה

, ח"ש( שונים מטבעות סימני וכן הניקוד סימני כל את לטקסט להוסיף מאפשרת התוכנה. קיצור במקשי שימוש

 .התוכנה באתר ההתקנה הנחיות את לקרוא מומלץ). שטרלינג ולירה אירו

 .בחינם להורדה

 

 

 ווק: ד"ר סיון טולדויפיתוח וש

 http://www.tau.ac.il/~stoledo/Tools/Keyboardsאתר: 

 

 מקלדת וירטואלית הכוללת ניקוד עברי 

 30-מקלדת על המסך עם אפשרות לניקוד בעזרת כפתורים מיוחדים לכך. כמו כן ניתן להשתמש במקלדת ב

 שפות שונות ולהעתיק את הטקסט המוקלד למעבד תמלילים לעריכה או למסך דואר אלקטרוני.

 

 

 ווק: שער ליםיפיתוח וש

 http://cgate.co.il/convert/nikud.htmאתר: 
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 סךמקלדת רב שפתית על המ

האתר מאפשר להקליד במגוון רחב של שפות בעזרת מבחר מקלדות מותאמות לשפה על המסך. את הטקסט 

 המוקלד ניתן להעתיק אל כל מעבד תמלילים ולערוך אותו שם.

 

 

 

 Gate2Home פיתוח ושיווק:

 http://www.gate2home.comאתר: 

 

 שפה זרה

 

 קריאה

 at&t  הקראת טקסט בתוך אתר באינטרנט

 טקסט בתוך תיבת הטקסט והשמעתו או הקלטתו. תמאפשר הקלדה או הדבק האתר

 קול המקריא. לבחור אתקיימת אפשרות 

 

 at&tווק: יפיתוח וש

 http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.phpאתר: 
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 readthewordsהקראת טקסט בתוך אתר באינטרנט 

 האתר מאפשר הקלדה או הדבקה של טקסט והקראה שלו יחד עם אנימציה של קריינית או קריין לבחירה.

 

 

 readthewordsווק: יפיתוח וש

 http://www.readthewords.comתר: א

 webmaster@readthewords.comדוא"ל: 

 

 ReadPleaseתוכנת הקראה 

אפשרויות קול, התאמת גופן וצבע  3תוכנת הקראה לטקסטים באנגלית, קטנה, ידידותית ולא יקרה. כוללת 

 העתקה והדבקה בממשק התוכנה ומתוך דואר אלקטרוני. ל ידירקע. מקריאה טקסטים ע

 יתנת להורדה בסיסית מהאתר.נ

 

 

 דרך האתר ReadPleaseווק: יפיתוח וש

 http://www.readplease.comאתר: 

 sales5@readplease.comדוא"ל: 
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 NaturalReaderתוכנת הקראה 

אפשרויות קול, התאמת גופן וצבע  5תוכנת הקראה לטקסטים באנגלית, הקרובה ביותר לקול אנושי. כוללת 

 התוכנה. הידידותי של העתקה והדבקה בממשק ל ידי רקע. מקריאה טקסטים ע

 .ניתנת להורדה בסיסית מהאתר

 

 

 

 Naturalsoft: ווקיפיתוח וש

 http://www.naturalreaders.comאתר: 

 Sales@naturalreaders.comדוא"ל: 

 

 Speak Textתוכנת הקראה 

התוכנה מקריאה טקסטים ישירות מכל יישום במערכת חלונות. אל התוכנה מתלווה דמותו של מרלין המלווה 

 את ההקראה ומביאה הומור למסך.

 להורדה מהאתר. התוכנה ניתנת

 

 Speak Textווק: יפיתוח וש

 http://www.freewarefiles.com/Speak-Text_program_20353.htmlאתר: 
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 TalkItתוכנת הקראה  

 אותיות) או הברות  256התוכנה משמשת לכתיבת מילים, משפטים, סיפורים קצרים (עד 

חומר  הדגמתבמהירויות שונות. מתאים למורה לוניתן להשמיע מידית בקולות שונים ומשונים ומשעשעים ש

 יודע להגות נכון.אינו או הברות שהוא  משפטים ,מילים תלימודי או לתלמיד להשמע

 

 

 http://www.english4u.co.il/image/users/43980/ftp/my_files/talkit.rarאתר: 
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מילון גוגל  מקוון 

 

טקסט, מילה, משפט או פסקה משפה זרה (אנגלית ואחרות) לעברית יש להדביק את הטקסט בתוך  לתרגום

 האתר ולבחור את השפה.

 לחיצה על הסמל . דייל יש אפשרות להאזין להקראת הטקסט באתר ע

 

האתר ולבחור את השפה. התוצאה תהיה דף אתר ניתן לתרגם דפי אתר על ידי הדבקת כתובת האתר אל תוך 

לחיצה על הסמל  ל ידילהאזין להקראת הטקסט באתר עכאמור לעיל מתורגם לשפה העברית. יש אפשרות 

. 

 

 

 

        

 

 http://translate.google.co.ilאתר: 
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  מילון מורפיקס

 

 דות, ביטויים או משפט קצר.יחילתרגם מילים  מאפשר

 

 

 מקלדת על המסך על ידי לחיצה על הצגת אפשרות ליש 

 http://morfix.co.ilאתר: 
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  תוכנת תרגום

תרגום מידי וגישה למילונים כן ניתן לקבל תוכנת תרגום מילים, משפטים וטקסטים בהקלקה אחת. כמו זוהי 

בבילון מספק תוצאות ממילונים וכותרים מבתי הוצאה לאור  של נושאים וקטגוריות. גדולואנציקלופדיות במגוון 

המובילים בעולם (כגון: אוקספורד, אבן־שושן, בריטניקה, מרים וובסטר, פונס, לארוס, דודן, לנגנשידט ועוד 

 מונחים ומילונים שנוצרו על ידי משתמשים. 1,600 -של למעלה מבילון תוצאות בנוסף, מספק ב רבים).

כן ועליו  או דלגומה חשוב  דברהשמיטו משתמשים לוודא שלא ל מאפשרשירות איות והגהה של בבילון 

בבילון מתחבר לבודק האיות של  מאפשר זיהוי טעויות (שגיאת כתיב, דקדוק, וכו') שנעשו בעת הכתיבה.

פט אופיס ומעשיר את בודק האיות המובנה, ביכולות נוספות. בעת קבלת הצעות איות חלופיות מיקרוסו

 ממיקרוסופט אופיס, מספק בבילון תרגום קצר לכל הצעה בתפריט האיות של אופיס.

, וכו') ותרגום PDF, Textכמו כן מספק בבילון תרגום של דפי אינטרנט ומסמכים שלמים (מיקרוסופט וורד, 

 שפות. 33 שלטקסט 

  

 

 

 התוכנה ניתנת להורדה לתקופת ניסיון.

 http://hebrew.babylon.comאתר: 
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 תוכנת תרגום תרגומטיק

כל טקסט מכל מעבד תמלילים,  - פךיהתוכנה מתרגמת  דפים שלמים ואתרים באינטרנט מאנגלית לעברית ולה

 מאינטרנט או מדואר אלקטרוני ומאפשרת להעביר את התרגום לכל יישום במערכת אופיס ולשמור אותו.

שמירה על הזמנים ובניית משפטים לפי בסט או אתר שניות טקתוך המחשב במתרגם בלחיצה על העכבר, 

 השפה. 

סופר תרגומטיק משתמש בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת למשתמש לבחור בתרגום המתאים ביותר של כל 

 מילה שיש לה יותר מתרגום אחד.

 

 

 

 ווק: קומפיוטרוניק בע"מיפיתוח וש

 03-536438    3טלפון: 

 http://www.targumatik.co.ilתר: א

 hebrsoft@netvision.net.ilדוא"ל: 

 

 תוסף תרגום למייקרוסופט אופיס 

 מספר שפות.מ ודואר אלקטרוני  WORDתוכנת  בתוך טקסטים תרגום אוטומטי של

  תרגם מסמכיWORD  של ודואר אלקטרוניOUTLOOK מתוך אותן התוכנות ישירות ,תובים בשפות זרותהכ.  

  התרגומים עיצוב הדף, דבר החוסך זמן יקר לעריכתשמירה אוטומטית על.  

 סרגל כלים אינטואיטיבי וזמין בכל עת לביצוע תרגומים. 

 ואיכותו מאגר טרמינולוגי עצום לשימוש חוזר של תרגומים מקפיץ את רמת התרגום.  
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  עבור מתמיכה במספר סוגי קבצים יעילות גדולה בעבודה כתוצאהWORD ,,בצי טקסט ווקדואר אלקטרוני- 

RTF   . 

 סכון בזמןיתהליך התרגום לצמצום עלויות וח מיכון.  

 החיפוש של מייקרוסופט מתוך מסמך ביצוע חיפוש מילים במנוע :כגון ,תכונות שימושיות נוספותWORD . 

http://www.metargem.co.il/main.asp?id=4204אתר: 
 

 

 כתיבה 

 

 WordQמנבא מילים 

בשפה  אפשרת תזכורת למילים במהלך הכתיבה, מWORDתוכנה זו, המשולבת בתוך מעבד תמלילים 

להיזכר במילה מסוימת. במהלך  כשמשתמש צריך .OUTLOOKופעילה בכל יישומי אופיס כולל  האנגלית

המשתמש בוחר מתוך הרשימה ו פותחת מסך עם מגוון אפשרויות של המילה המבוקשת התוכנהההקלדה, 

 את המילה החסרה לו.

 

 

 goQווק: חברת יפיתוח וש

 http://www.goqsoftware.comר: את
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  SpellCheck    בודק איות  

 הקלדת המילים ומציע תיקון למילים שהוקלדו עם שגיאות.האתר בודק את 

 יש להדביק את הטקסט בתוך חלון האתר וללחוץ על 

 

 

 http://www.spellcheck.net/spellerאתר: 
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  Gingerבדיקת איות ודקדוקעם תוכנה הקראה 

תוכנת עזר לכתיבה באנגלית. התוכנה מתקנת בלחיצת כפתור שגיאות כתיב וטעויות דקדוק. מבוססת על 

 רת את רמת האנגלית. מאפשרת לעבוד ביעילות ומשפ .הבנת ההקשר של כל משפט

      

 

 /http://www.gingersoftware.comאתר: 
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He live on the 
outskirt of 
cambrige 

He lives on the 
outskirts of 
Cambridge 

Six peepl lost their 
life on the exidant  

Six people lost 
their lives in the 
accident  

He gos artside to 
sea the butifl 
bards  

He goes outside 
to see the 
beautiful birds 

My idle holiday 
wood be on a 
geak iland  

My ideal holiday 
would be on a 
Greek island 

Fizix is my faverit 
sudgekt  

Physics is my 
favourite subject 
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   WhiteSmokeתוכנה לתרגום עם בדיקת איות ודקדוק 

בדיקת איות מתבצעת בנוסף  .התוכנה מאפשרת תרגום ועריכה של טקסטים שלמים מכל יישום בהקלקה אחת

 כל יישום דיגיטלי.בודקדוק של טקסטים 

  

 

 התוכנה ניתנת להורדה לתקופת ניסיון.

 http://www.whitesmoke.comאתר: 

 

 e-speakingהקלדה קולית 

התוכנה ניתן גם  מתן פקודות קוליות. בעזרת על ידיתוכנה המאפשרת לעבוד מול מחשב ללא שימוש בידיים 

 ). (speech to textלהכתיב למחשב ולהמיר דיבור לטקסט

רכת תומכת במע ;פקודות מובנות לביצוע על ידי המחשב עם אפשרות להוספת פקודות 100התוכנה מכילה 

 מאפשרת הוראות קוליות גם לתנועת העכבר בנוסף להקלדה קולית. וחלונות ובאופיס 

 

 

 http://www.e-speaking.comאתר: 
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 Dragonהקלדה קולית 

התוכנה ניתן גם  מתן פקודות קוליות. בעזרת על ידיתוכנה המאפשרת לעבוד מול מחשב ללא שימוש בידיים 

. בעזרת התוכנה ניתן ליצר ולערוך מסמכים (speech recognition) להכתיב למחשב ולהמיר דיבור לטקסט 

 לאהמקלדת, להשתמש בדואר אלקטרוני ולהשתמש ביישומי מיקרוסופט. יש לדבר בלי להקליד בעזרת 

דבר ממקד את המשתמש הכשאינטראקציה עם המחשב הופכת להיות טבעית ופשוטה,  .מחשב והוא מבצעה

 בתוכן של יצירת מסמכים במקום בחלק הטכני של המשימה או בהקלדתה.

 

 

 

 http://www.nuance.com/dragon/index.htmאתר: 
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 מתמטיקה

 

  Word Equation Editorהקלדה מתמטית של תרגילים בעזרת 

 יש להכניס את לחצן היישום אל תוך סרגל הכלים של מעבד התמלילים. 

לגרור את   - לאתר את הסמל  –הוספה  –לשונית פקודות  –התאמה אישית  –לשם כך יש להיכנס לכלים 

 .לחיצה על סמל תפתח את סרגל ההקלדה של המתמטיקה הסמל אל סרגל הכלים עיצוב.

 

 

 

 מגוון לבחירה והקלדה בחירה באחת האפשרויות תפתח
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 MathTypeלים ונוסחאות מורחב הקלדה מתמטית של תרגי

השימוש בתוכנה נעשה באמצעות ממשק משתמש גרפי הכולל תפריטים; סרגל כלים גרפי ובו אותיות, סמלים 

וסימנים מתמטיים וכן תבניות עיצוביות הכוללות אינדקס תחתון, אינדקס עליון, שברים, מטריצות (מערכי 

 ; וחלון בו מוקלדת הנוסחה (חלון העריכה). שורות וטורים), שורש, סכומים, אינטגרלים ועוד

הקלדת הנוסחה נעשית באופן גרפי כאשר המשתמש בוחר תבניות וסימנים מסרגל הכלים ולחיצה עליהם 

המשתמש לתוכנה איפה להציב כל סימן או תבנית. אומר מדביקה אותם בחלון העריכה. באמצעות העכבר 

 ס לחלון העריכה באמצעות קיצורי מקלדת . תבניות, אותיות וסימנים נפוצים אפשר להכני

 התוכנה מאפשרת שרבוט הנוסחא או התרגיל ותרגומו לטקסט דיגיטלי.

 התוכנה משתלבת במגוון יישומים כחלק אינטגרלי מהם.

 

 

 

 Design Scienceווק: יפיתוח וש

 http://www.dessci.com/en/products/mathtypeאתר: 

 hebrsoft@netvision.net.ilדוא"ל: 
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 מחשבונים בהתאמה אישית

 

 "אמיתיים"מחשבונים 

 מחשבון עם סרט 

 צג דיגיטלי יחד עם סרט הדפסה לבדיקה של נכונות הקלדת הנתונים המספריים. בעלמחשבון 

                       

  מחשבון מדבר 

  -המחשבון מדבר  -מקשים גדולים  עם מחשבון "קלקולטור" גמיש מתקפל

 מקריא את המספרים. 

 

 Desktop Calculatorמחשבון מדבר 

 .פיננסיות בעל צג גדול. מחשב גם פונקציות מחשבון שולחני סולרי עם גיבוי סוללות,

 

 

 

 מחשבון עם ספרות גדולות 

Low Vision Desk Top Solar Calculator 

 12.7ספרות בגובה  8מחשבון סולארי עם גיבוי סוללות, בעל צג המראה עד 

 מ"מ.
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 מחשבון גרפי 

 .הוא גדולמבחר המחשבונים הגרפים 

 מומלץ לרכוש מחשבון בהתאם להמלצת מורה המקצוע.

 

            

 

 ם על המסךמחשבוני

  מחשבון אודיטורAuditor Calculator  

 חשבון זה מיועד לסיכומים כספיים ונבנה ככלי עזר למנהלימ .בחינם זוהי תוכנת מחשבון עם סרט, המופצת

 .תוכנה עובדת בשיטה הזהה לזו של מכונת חישוב משרדית עם סרט מודפסה .חשבונות
 

 

 

  http://www.auditor2000.co.il/AuCalcIns.exeלהורדה מהאתר: 
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  מחשבון מדבר עם כפתורים ותצוגה גדולהBigCalculator 

 של מיקרוסופט מתוך האתר: TTSלפני התקנתו יש להתקין ראשית מנוע 

 http://www.oatsoft.org/Software/big-calculator 

 

 

 

  http://www.sensorysoftware.com/downloads/BigCalculator.exe להורדה מהאתר:

 

  מחשבוןSTFMath 

 בקוארדינטות שונות פונקציות של גרפים רטוטס: לגדו אפשרויות מגוון המציע, שימושי רב מדעי מחשבון

 .משוואות ופתרון וטורים נגזרות, אינטגרלים חישוב, קוטביות או קרטזיות

 

 

 

  http://f.nau.co.il/Upload/SetupPackage/Software/0/10/setup10762.exeלהורדה מהאתר: 
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 מחשבון מקוון 

 מחשבון גוגל

 רוציםבתיבת החיפוש את החישוב ש יש להזין, Googleת המחשבון המובנה של כדי להשתמש בפונקצי

 את התשובה.ומקבלים ל חיפוש עים חצולבצע. בסיום ל

 : הדוגמ

                          

 

 

 אתרים עם מחשבונים מקוונים:

 

 http://www.online-calculator.com/iwבכתובת    

 

 http://machshevon.infoבכתובת     

 

  

 http://www.calculatoredge.comבכתובת:                                                              
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 התארגנות וזיכרון

 

 .סביבת הלמידה סביב המחשב וכלי טכנולוגיה מסייעת ארגון

 

 יומן דיגיטלי זמין בתוך ציוד טכנולוגי נפוץ

 יומן בתוך טלפון סלולרי

 

                                                           

 

 יומן דיגיטלי בתוך מחשב כף יד
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   OUTLOOK –שימוש במארגן יומי זמין בכל מחשב

OUTLOOK ) היא תוכנת ניהול מידע אישיPersonal Information Managerהמשתלבת  ,) של מיקרוסופט

 גון:כ ,בחבילת יישומי אופיס וזמינה בכל מחשב. התוכנה משלבת בתוכה כלי דואר אלקטרוני ובנוסף כלי ניהול

 רשימת כתובות, יומן חכם, לוח שנה, ניהול משימות ומעקב אחריהן ופתקים לתזכורת.

יחד עם ניהול מערכת  של הלומדמשימות במטלות ובת השעות, מערכבהתוכנה מאפשרת התארגנות יומית 

 הדואר שלו, כתובות אנשי הקשר ואפשרויות רבות אחרות. 

 התוכנה ידידותית לשימוש עם ממשק עברי.

 

            

 

 http://www.hod-ami.co.il/files/59443.pdfמדריך לתוכנה נמצא בכתובת 

 

 

   אתר ניהול יומן מקוון

. יתרניסיון בבידע קודם או  הממשק בנוי בצורה קריאה ומובנת, אין צורך .יומן בסיסי ביותר ונוח לכולםממשק ה

 .הנות מהשירותיהשימוש ביומן מצריך רישום קצרצר ומיד ניתן ל

 

 http://www.mylogbook.co.ilאתר:  
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 תלמידון

 : יומן, דף ציונים, מערכת שעות ועוד. גוןכ ,ניהול חיי הלימודים בדרך חכמה, כולל אפשרויות רבות

 מתאימה לתלמידים וסטודנטים.

 

           

 

 http://www.talmidon.co.il/download_page.aspxלהורדה מהאתר: 

 

 

 סיוע בזיכרון ללימודים

 הקלטה של ההרצאות בעזרת טייפ דיגיטלי

 

                        

 

 דיגיטלי מתאים? רשמקולאיך בוחרים 

 .יש לבדוק שהמכשיר נוח להקלטה מידית וידידותי לשימוש 

  מדי (הגודל המומלץ הוא של מיקרופון). קטןן אך לא קט המכשיר צריך להיות 

 ) איכות הקלטה טובה אך ניתנת לשינויLP / SP כיוון שהרצאות אינן  -) והקטנת איכות לטובת נפח הקלטה

 מחייבות איכות גבוהה ואורכן ארוך מאד כך שעדיף להקטין איכות ולהרוויח הרבה זמן הקלטה.

  כרון דיגיטלי מסוג נפוץ כמו יכרטיס זשיש לו אמצעי גיבוי ( רשמקולעדיףSD.( 

  הסברים רבים של ב יש צורךלב אם  לשיםאת המכשיר בחנות וצריך לנסות נוח וידידותי ( הרשמקולממשק

 כן הענייניםולת                                                                           המוכר או שהמכשיר פשוט להפעלה).
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 צרכיםלהקליט במכשיר ולהקשיב האם האיכות מתאימה ל יש לנסות. 

 נוח, ללא צורך בהתקנת דרייבר מיוחד  הוא בצי ההקלטהושהחיבור אל המחשב והורדת ק יש לבדוק

 והחיבור מתבצע בעזרת כבל נתונים סטנדרטי.

 ן חיצוני כדי להשביח את איכות ההקלטה.עם אפשרות של חיבור מיקרופו רשמקולמומלץ להשתמש ב 

 

    mp3mymp3הקלטה בעזרת תוכנת 

במחשב. ניתן להקליט מוזיקה ממקורות חיצוניים  פועלכלי המאפשר להקליט קול מכל אמצעי להפקת קול ה

, תקליטורים מכונן התקליטורים, קבצים המושמעים בנגן המדיה, מדיה רשמי קולדוגמת מיקרופונים או 

 הקלטות מראש.ולתזמן  MP3 -ו  WAVבציוניתן לשמור את החומר המוקלט בק .מהרשת ועוד בזרימה

 

 

 

 http://www.mp3mymp3.comאתר: 
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    Audacityהקלטה ועיבוד קול בעזרת תוכנת 

תוכנה חינמית להקלטה ועריכת קול, פשוטה להפעלה ולשימוש וכוללת כלים שונים המאפשרים הקלטה 

 - ניתן להקליט מספר רב של ערוצים, לערוך (כולל ביצוע אפקטים שונים) ולשמור בתצורות שונות  .ועריכת קול

mp3/ogg wav/ מסמכים, מצגות, סרטים ואתרי אינטרנט -בצי קול לשימוש בכלים אחרים וק. 

 

 

 

 /http://audacity.sourceforge.netאתר:  

 http://avnershaked.com/sound.htmlהוראות שימוש בתוכנה:  
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   one noteהקלטה והסרטה של השיעורים בעזרת המחברת הדיגיטלית 

כוללים מיקרופון ומצלמה האנטרפרייז, למחשבים ניידים  2007כחלק מחבילת אופיס  OneNoteתוכנת 

התחיל להקליט מתוך התוכנה וההקלטה תופיע בתוך המחברת כסמל של קובץ מדיה מובנים: אפשר פשוט ל

רגיל. כשמקליטים אודיו בלבד, אפשר להמשיך לכתוב הערות במחברת והתוכנה תדע לשדך בין ההערה 

 לבין ההקלטה. נכתבהש

 .ההקלטה יכולה להיות של קול בעזרת מיקרופון או הסרטה של השיעורים בעזרת מצלמת אינטרנט
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 SmartArtשימוש בתרשימים לסיכום החומר הנלמד בעזרת הכלי הגרפי 

, המאפשרת הוספת רשימות גרפיות ודיאגראמות להצגה xmlהיא תבנית גרפית מבוססת  SmartArtגרפיקת 

ויזואלית של רעיונות ומידע. כלי זה מיועד לנתונים טקסטואליים ואין צורך לנהל את המידע בטבלאות או 

 .word, excel, power point, outlookקיים בתוכנות: SmartArtבמאגרי נתונים. אובייקט 

: רשימה, תהליך, מחזור, הירארכיה, קשר גומלין, מטריצה, הן SmartArt  קיימות באובייקטהת הקטגוריו

 פירמידה.

כולל מידע מורכב וקשרים  הכלי מאפשר הצגת מידע בצורה חזותית ניתוח מידע מורכב בצורה פשוטה וברורה,

" מידע חזותי, לנהל אתו "משא בין פיסות מידע. שילוב של התנסויות למידה המסייעות לטיפוח היכולת "לקרוא

   חשובה ללומדים בעידן הידע.  , הוא מיומנותוומתן" ולהבין מהמבנים שלו את התכנים והמסרים המועברים ב

 -בעזרת הדיאגראמות ניתן להפוך טקסט מילולי לטקסט חזותי, אפשרות שיכולה לסייע ללומדים של המאה ה

 מתומצת, ובכך להגביר את המוטיבציה והיצירתיות של הלומדים., המורגלים במידע המוצג בצורה חזותית ו21

. הוא מאפשר העברה בין חשיבה מילולית הבחירההכלי כולל מבחר של דיאגרמות ומגוון אפשרויות לאחר 

 וונים.ימדורגת לחשיבה ויזואלית בתרשים בשני הכ
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 התאמת מסך שולחן העבודה בעזרת קונפבולטור

 משמשת פלטפורמה להפעלת מגוון גדול של כלים קטנים (ווידג'טים) לנוחיות המשתמש.תוכנה ה

הם יישומים קטנים וחצי שקופים המבוססים על ג'אווה סקריפט, ה"צפים" מעל שולחן העבודה  הכלים אל

 בצי הרשת, לקבלת מידע בזמן אמת וכן כלי עזר שונים. ובצי המחשב, לקוומספקים גישה לק

 .גדול כליםללים מילון בגישה מהירה, יומן קליל, שעון, מערכת שעות, משחקונים ועוד מגוון כלי העזר כו

 

      

 

 http://software.nana10.co.il/Software/?SoftwareID=5546להורדת התוכנה 

 http://net.nana10.co.il/Article/?ArticleID=195918להרחבה ולהורדת חלק מהכלים 
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 קשב וריכוז

 

 JR Screen Rulerסרגל 

 מעקב אחר השורות בזמן קריאת טקסטים מהמחשב.היה ויוירטואלי למסך המחשב. עוזר במיקוד הרא סרגל

 

 

 

 http://www.spadixbd.com/freetools/jruler.htmלהורדה מהאתר: 

 

 Power Cursorמיקוד קשב על המסך  

התוכנה מספקת פתרון ויזואלי למשתמשים  זוהי תוכנה שתפקידה לסייע בעבודה השוטפת עם המחשב.

לפת סמן העכבר בפס אור דינמי שמאיר את הפעולות המבוצעות על קריאה על ידי החביה ויהמתקשים ברא

פס האור מאפשר מעקב אחר הקלדה, קריאה, מילוי טפסים, גלישה, לחיצה על כפתורי אישור ויוצר  המסך.

 נקודה עליה עובדים באותו הרגע. בגבול ברור 

Power Curser מסוימתשורה בלה או מונעת מצבים כגון רקע חלש מדי לטקסט ומאפשרת להתמקד במי .

ניתנים להתאמה אישית וכך גם צורת המצביע, שיכולה להיות אליפסה, מלבן או  םצבעי הרקע ומידת שקיפות

 כל דבר אחר.

 לכתובת:  יש להיכנסלפרטים נוספים 

http://www.softpedia.com/get/Desktop-Enhancements/Other-Desktop-Enhancements/Power-

Cursor.shtml   
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 מסך מגע

לעכבר תחליף כמשמש אמצעי קלט  בזמןכל מסך מחשב אחר ובו ל בדומההמסך משמש אמצעי פלט ויזואלי 

ומקלדת. בנגיעה במסך המגע ניתן להזיז את הסמן למקום בו אצבע המשתמש נוגעת או עט מיוחד 

 ,המסך, כלומר המופיעה עללהקליד על מקלדת וירטואלית המשתמש יכול  נוגע באמצעותו במסך.המשתמש ש

 חלק מהמסך שיש עליו ציור של מקלדת והוא מתפקד כמקלדת כשנוגעים בו באמצעי הצבעה. 

 קיימים שני סוגים של מסכי מגע:

 מסך מגע נתיק הנוצר משילוב של מסגרת מגע על מסך המחשב א. 

 

        

 

 מסך מגע מלאב. 
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 BrainGames- Israel טיפול בהפרעות קשב וריכוז 

האמריקאית, היא ראשונה מסוגה בעולם ומאפשרת  הטכנולוגיה מבוססת על פיתוח ייחודי של סוכנות החלל

תרגול מתוחכם של המוח באמצעות משחק אינטרקטיבי לתיקון המחסור והעודף בגלי המוח. 

 Sony-משחק ב במהלךהמוח אינו קשה ואינו משעמם. התרגול נעשה הטכנולוגיה תרגול  מצעותבא

Playstation   מיקרוסופט ,XBOX  או צפייה בכל סרטDVD. 

מאפשרת למטופל (מבוגר או ילד) ללמוד בעצמו כיצד להירגע ולהתרכז. הטכנולוגיה שולטת   הטכנולוגיה

 הנכונים  להשתמש בגלי המוח במשחק בעזרת גלי המוח ומתערבת במשחק באופן המלמד את המטופל

 ( נוירופידבק ). 

 

 

 

 

  http://www.braingames-israel.co.ilאתר ומידע: 

 

 SharperBrainטיפול בהפרעות קשב 

ומיומנויות  פעילות ייחודית לטיפול בבעיות ריכוזהתוכנה מאפשרת תוכנת מחשב לאימון יכולות קשב וריכוז. 

ותיים וקוליים, זיכרון זגירויים ח צול קשב, קשב סלקטיבי, קואורדינציה ביןקוגניטיביות: הארכת זמן הקשב, פי

 טווח קצר. 

אמת. נתונים סטטיסטיים מאפשרים מעקב אחר ההתקדמות  שיטת משוב ייחודית מעניקה ציונים בזמן

 האישית של כל מטופל. 

  http://www.aceclinics.comאתר: 
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 AttenGo   אימון קשב, ריכוז וזיכרון  

. השיטה פרי 'אטנגו' היא שיטה נוירוקוגניטיבית ממוחשבת לאימון המוח ולשיפור משמעותי של קשב וריכוז בכל הגילאים

 . והתרבות ידי משרד החינוך-נבדקה קלינית ומחקרית ואושרה על ACEקנדי על פי פטנט קליניקת  -פיתוח ישראלי

'אטנגו' מאפשרת שימוש קל ונוח מהמחשב הביתי (ומכל מחשב המחובר לאינטרנט), זאת תוך אבחון והתאמה מלאה 

 לגיל ולמאפיינים האישיים. 

 

 

  http://www.attengo.co.ilאתר ומידע: 

 

 

 Gab-Stopperאיתור וזיהוי הפרעות רעש 

 כאשר תתריע התוכנה. למחשב המחובר מיקרופון בעזרת שבחדר הרעש רמת את לבדוק מסוגלת התוכנה

 .גבוהה מדי הרעש רמת

  

              

 

  http://www.gabstopper.netאתר: 
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 סיכום

כלי הטכנולוגיה המסייעת מאפשרים ללומד עם צרכים מיוחדים להתמודד עם הדרישות הלימודיות בבתי הספר 

מחשב וסביבה מקוונת  המשלבעולם הווירטואלי ב ,עקיפת המוגבלות שלותוך המקצועיים של התמ"ת 

 (אינטרנט).

 

שמוסד לימודי יהיה בעל יכולת לקדם לומדים בעלי צרכים מיוחדים בעזרת טכנולוגיות מסייעות, על מנת 

 חייבים להתקיים ארבעה תנאים מרכזיים:

הנהלת המוסד ואנשי הכרה במדיניות זו על ידי , הגדרה ומדיניות שילוב טכנולוגיות מסייעותהכרזה על  .א

 בצורה גורפת. ,החינוך העובדים בו

נדרש: שילוב בין הרקע הווי ותמיכה של שילוב טכנולוגיות מסייעות במוסד. ימומחה לקידום, פיתוח, ל מינוי .ב

לאורך  אוריינות מחשב לחינוך מיוחד. בעל תפקיד זה יתמחה בתחום ויהיה אחראי על עדכון הטכנולוגיות

 זמן.

היכרות עם כלי טכנולוגיות  יים:עיקרכל צוות החינוך בבית הספר יעבור השתלמות הכוללת שני חלקים  .ג

בהוראה במהלך  הולימוד עם יישום של שילוב כלים אל ,תוך ביסוס היכולות הטכנולוגיות שלהםבמסייעות 

ווי צמוד של המומחה בתחום (סעיף יליזכה להצוות יום הלימודים ובתמיכה בלומדים בעלי צרכים מיוחדים. 

 ב).

לרשות אנשי שיעמדו  ,הכנת תשתית בכל כיתות הלימוד, כולל המעבדות, כלים טכנולוגיים זמינים ותקינים .ד

 החינוך. 

 

 שאיש החינוך ישלב טכנולוגיות מסייעות במהלך השיעורים, חייבים להתקיים שלושה תנאים מרכזיים: על מנת 

של פתרון בעיות ברמת ליכולת סביבה מקוונת, עד ביפה בשימוש במחשב ועליו להתיידד בצורה מק .א

 משתמש.

עליו ללמוד לשלב מגוון של כלים בעבודת ההוראה שלו, כאשר הכלים מותקנים ומוכנים לעבודה בצורה  .ב

 תקינה.

 .התוך שימוש בכלים אלבם לקדם את עצמם יהעליו להכיר כלים אפשריים לשימוש הלומדים ולסייע ביד .ג
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 : שהלומד יוכל להסתדר בעולם הווירטואלי, חייבים להתקיים שני תנאים מרכזייםעל מנת 

עכברים  :לומד עם צרכים מיוחדים צריך לעבור תהליך של התיידדות עם כלי טכנולוגיה מסייעת, כגון .א

ומקלדות מיוחדים, תוכנות מקריאות מסך, בהתאמה לצרכיו. מערכות ההפעלה, התוכנות ואתרי האינטרנט 

 ם.רכי אנשים עם צרכים מיוחדים ונגישים אליהוצרכים להיות בנויים באופן שיתאים לצ

ווי בשימוש בכלי הטכנולוגיות המסייעות, תמיכה טכנית, פתרון בעיות שוטפות, עדכון, ייש צורך בתמיכה ול .ב

. תנאי זה הוא הכרחי לשימוש בטכנולוגיות לאורך זמן הטחון לשימוש בכלים אלייצירת סביבת בוהנחיה 

 ובצורה היעילה ביותר.

 

החינוך והלומדים בעלי צרכים מיוחדים יביא לשילוב נכון תהליך טכנולוגי חינוכי המשלב בין המוסד, אנשי 

ולמגוון  הלמידה של לומדים אלהומצליח לאורך זמן של טכנולוגיות מסייעות, דבר שיביא להרחבת אפשרויות 

 יותר של מקצועות לימוד והתמחות. גדול
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  נספח

 (Bradbard, Peters, 2010; Cook and Hussey, 2008) מסייעות לפי מוגבלות ותטכנולוגי
וג ס

 מוגבלות
 הנחיות להוראה ולמידה דוגמאות טכנולוגיה תיאור

-פיזית 
 מוטורית

 במערכת פגיעה - שלד=ירשר
: רקע על שלד -שריר

 , נוירולוגי, אורטופדי
 ניוונית מחלה

התאמות בשימוש בהתקני 
קלט כדוגמת תחליפי עכבר 

 ומקלדת 

 מקלדת על גבי המסך 

 מסנני לוח מקשים 

 מסכי מגע 

 לוחות מקשים חלופיים 

 התקני הצבעה אלקטרוניים 

 מערכות נשיפה ושאיפה  

 מוטות ומקלות 

 םג'ויסטיקי  

 כדורי עקיבה 

 מערכת זיהוי דיבור )STT( 

  יצירת שם משתמש עם מאפייני נגישות
 אישיים

  ,הנגשת חומרי למידה לפורמט דיגיטלי
 ניתן לעריכה ולמילוי באמצעות המחשב

  הפעלת מחשב עלולה להיות איטית, על
 –כן לאפשר התאמות בדרכי למידה 

 הקלטה, צילום וכו'

ירידה בשמיעה  –שמיעה  חושית
מאובדן שמיעה קל ועד 

 חירשות

  קבלת מידע באופן חזותי 

  התאמת צלילים
ואפשרויות עוצמת קול 

 בהתאם לכושר השמיעה

 תמלול והוספת כותרות 

 איתות חזותיים לסימנים קוליים  

 מערכת זיהוי דיבור  

 (עבור חירשים) המרה לשפת סימנים 

 שימוש במערכות הגברה 

 תמלול 

  לי שפם דיבור ברור (ב –הנחיות למורה
 וכו')

ראייה ירודה, עיוורון  -ראייה 
 צבעים ועיוורון

  שינוי תצוגות ומראה של
 המחשב 

  קבלת מידע באמצעות
 צליל או מגע

 מגדילי מסך 

 )קוראי מסך )לעוורים  

 מערכת זיהוי דיבור 

 סינתיסייזרים של דיבור 

  צגים ומדפסות –ברייל 

  שימוש בלוח חכם ומחשב אישי לתלמיד
 ייעודיות ע"פ צרכיו הכולל תוכנות

  תיאור  –שימוש בחליפי תמונות
 מילולי/טקטילי

שימוש במספר ערוצי   לקות למידה  קוגניטיבית
למידה  חזותי, שמיעתי 

 ותנועתי
 

 הדעת -הפחתת הסחות
 החזותיות והשמיעתיות

  כלים לקריאה–  
), סריקה, TTSתוכנות הקראה  (

 הנגשת חומרי דפוס לקול/דיגיטלי

  כלים לכתיבה- 
 ), חיזוי STTתוכנות לזיהוי קולי (

 מילים, וכלים לבדיקת איות ודקדוק

 הנחיה באמצעים רב חושיים 

 התאמת קצב דיבור ואינטונציה הולמת 

 הנגשת חומרי לימוד לפורמט קולי 

 שילוב הפסקות 

  הבניית שיעור מראש כתרשים/ תוכן
 עניינים

 חזרות 
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וג ס
 מוגבלות

 הנחיות להוראה ולמידה דוגמאות טכנולוגיה תיאור

 קוגניטיבית
פגיעה קוגניטיבית על רקע 

(מחלות  נוירולוגי
נרכשות/מולדות, דמנציה, 

 פגיעת ראש, פיגור וכו')

 (בנוסף לנ"ל)

  תצוגות חזותיות 

  פירוש מילים מורכבות 

  שימוש לצורכי תקשורת
 (תת"ח)

 (בנוסף לנ"ל)

 פישוט לשוני ורעיוני 

 שורתלוחות תק 

 

 

Vol. 13, Issue , The Internet and Higher Educationgrant universities. -Bradbard, D.A., Peters, C.,  and Caneva, Y., (2010). Web accessibility policies at land 

, Retrieved June, 2011 from4 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751610000540   
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 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
 אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם

 תחום פדגוגיה

 

 טקסט

 טקסט

    

 דרת חוברות הדרכה להנגשת הוראה ולמידהס

 בהכשרה המקצועית לאנשים עם מוגבלות
 

האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה פועל על בסיס חוק שוויון 

לקידום השתלבותם בתעסוקה ובחברה של אנשים עם  8991 –לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח זכויות 

 מוגבלות, לרבות תלמידים לקויי למידה.

חוברות הדרכה להנגשת הוראה ולמידה בהכשרה  -" מפתחות"סדרת  מאהלאחרונה יצאה לאור ב

י המומחים בארץ החוברות נכתבו על ידי טוב .במהדורת ניסוי ,המקצועית לאנשים עם מוגבלות

למידה והן מיועדות לסגלי הוראה ולאנשי חינוך במסגרות ההכשרה והחינוך -בתחומי הנגשת הוראה

 לסוגיהן.

 מטרת הסדרה לתת "מפתחות" וכלים לסגלי ההוראה שיאפשרו להסיר חסמים המעכבים את

אלה השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בעולם העבודה ובחברה. הכלים המפורטים בחוברות 

מיועדים לסייע ללומדים עם מוגבלות ובו בזמן לשפר משמעותית את ההוראה לטובת כלל התלמידים 

 בכל מסגרות החינוך.

 מה בסדרה?

 להנגשת הכשרה מקצועית מבוא  

  סקירה ותובנות –התאמת שירותי הכשרה מקצועית לאנשים עם מוגבלות 

 מדריך לוועדות קבלה 

 אסטרטגיות, שיטות ואמצעי הוראה 

  דרכי הערכה / היבחנותהתאמת 

 מותאם למסגרות הכשרה התאמת דרכי הערכה / היבחנות לתלמידים עם ליקויי למידה( 

 למבוגרים  - קצועית למבוגרים(מ

 למבוגרים - הקמת מרכז נגיש  

 טכנולוגיות מסייעות  

 למבוגרים - התאמות בדרכי הוראה לתלמידים לקויי למידה במסגרות להכשרה מקצועית 

 

 
               

 http://mea.moital.gov.ilגוגי טכנולוגי  המחלקה לפיתוח פד                 
 83176, תל אביב 68בית ליאו גולדברג, דרך מנחם בגין  

 37-3773833פקס   37-3773733ל' ט  

מבוא%20221110.pdf
התאמת%20שירותי%20הכשרה%20221110.pdf
ועדות%20קבלה%20221110.pdf
ועדות%20קבלה%20221110.pdf
אסטרטגיות%20221110.pdf
אסטרטגיות%20221110.pdf
התאמת%20היבחנות%20לתלמידים%20221110.pdf
התאמת%20%20הערכה%20היבחנות%20221110.pdf
התאמת%20%20הערכה%20היבחנות%20221110.pdf
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