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עקומת הלמידה של טכנולוגיית מיקוד מבט פותחה על ידי חברת מהי עקומת הלמידה ?
ולהטמיע  ללוות  כיצד  המלמדת  ומסודרת,  ברורה  כשיטה   Tobii

מערכות מיקוד מבט בקרב משתמשים בטכנולוגיית זיהוי מבט.

עקומת למידה של טכנולוגיית מיקוד מבט, 
כיצד  המראה  ומסודרת  ברורה  שיטה  היא 
בעזרת  שליטה  בטכנולוגיית  להשתמש 
העין וזיהוי מבט בהצלחה. עקומת הלמידה 
להבנה,  קלים  מרכיבים  לכמה  מחולקת 
מותאמת  שימוש  חוויית  מספק  אשר  דבר 
בטכנולוגיית מיקוד מבט למשתמשים עם 

יכולות פיזיות ו/או קוגניטיביות שונות.

התפתחות,  אפשרויות  קיימות  שלב  בכל 
בה  לנקודה  מגיע  המשתמש  כאשר  גם 
לא ניתן יותר להתפתח בתוך השלב, עדיין 
חוויה  מספקת  מבט  מיקוד  טכנולוגיית 
לימודית מהנה ומעשירה בכל רמת שימוש, 

היכולה להישמר לאורך זמן, כמה שיידרש.

מיקוד  בטכנולוגיית  השימוש  עתה,  עד 
מבט כטכנולוגיה מסייעת היה שמור לאלו 
סיבה  של  מוכחת  הבנה  להם  יש  אשר 
הם  כי  הראו  אשר  משתמשים  ותוצאה, 
תקשורת  במערכות  להשתמש  יכולים 
תומכת וחליפית )תת”ח( וזקוקים להנגשה 
כלל  בדרך  העיניים,  בעזרת  בהפעלתם 
מסוג  תת"ח  של  מילים  אוצר  של  בצירוף 

ורמה כאלה או אחרים.

כיום, ההצלחה בשימוש בטכנולוגיית מיקוד 
מבט יכולה לקרות עבור כל משתמש.

כנציגת  מסייעת”  טכנולוגיה  “דגש  חברת 
כי  מאמינה  בישראל,   Tobii חברת 
השונות  והשיטות  מבט  מיקוד  טכנולוגיית 
כל  כמו  נרכשים  כישורים  הם  בה  לשימוש 

הכישורים האחרים.

לצוות דגש ניסיון מצטבר של למעלה מ-10 
שנות הנגשת מערכות מיקוד מבט 

אנו יודעים ומאמינים שצריך ללמד כישורים 
וקונסטרוקטיביות  מובנות  בדרכים  אלו 
את  ללמוד  למשתמשים  לסייע  מנת  על 
והמעשיות  הקוגניטיביות  המיומנויות 
היכולת  לרמת  להגיע  כדי  הדרושות 
בעזרת  תת”ח  מערכת  להפעלת  הנדרשת 

התקני מיקוד מבט. 

של  אופקיו  את  להרחיב  הינה  אחריותנו 
תקשורת  של  מתקדם  עולם  אל  האדם 

ואינטרנט.

הדרושה  היכולת  לרמת  ההגעה  עתה,  עד 
)כיול(  מוצלחת  התאמה  להשיג  מנת  על 

בלתי  ואף  מאתגרת  מאוד  להיות  יכלה 
המחשב  התאמת  כיול-  ביצוע  אפשרית. 
לקבלת  המכריע  הגורם  היה  לעיניים, 
מימון  לרכישה,  המקצועית  ההמלצה 

ושימוש בהתקנים הנשלטים בעזרת העין.

טכנולוגיית  של  הלמידה  עקומת  היום, 
ומבוססת  מדורגת  דרך  היא  מבט  מיקוד 
טכנולוגיה  של  והוראה  ללימוד  מרכיבים 
עבודה  בפרט.  מבט  ומיקוד  כלל  מסייעת 
והוראה,  לימוד  טכניקות  כוללת  זו  בשיטה 
מורים,  למטפלים,  והצעות  ייעודית  תוכנה 
אנשי פרא רפואה ואנשי סיוע מקצועיים על 
מנת שיוכלו ליישם ולדעת כיצד להשתמש 
הראשוניים  מהשלבים  החל  בטכנולוגיה, 
לאלו  ועד  המסך  עם  אינטראקציה  של 
השונים  הנושאים  את  מכירים  שכבר 
וזקוקים למחשבים הנשלטים בעזרת העין 

לצרכי תקשורת ואינטרנט.

מקצועות  אנשי  עבור  הדרכה  לתאום 
ניתן  משפחה  ובני  מורים  הרפואה, 
בדוא”ל או   03.7313276 בטלפון   לפנות 

Hadar@dagesh-at.co.il

גישה למחשב ותקשורת מרחוק

תחושתי

מעקב עין מוקדם

גילוי

בחירה

בחירה לפי תור

תקשורת



מרכיבי עקומת הלמידה

.1
השלב התחושתי, סנסורי

הלמידה  בעקומת  הסנסורי  המרכיב 
של טכנולוגיית מיקוד מבט, מבוסס על 

יצירת תקשורת עם המסך.

ההתנסות  את  בתוכו  כולל  השלב 
מסך  מול  המשתמש  של  הראשונית 
את  לעודד  מנסים  אנו  כאן  המחשב. 
המשתמש להבין שכאשר הוא מסתכל 
על המסך, משהו קורה, שהוא האחראי, 
על  המתרחשת  לפעילות  הגורם  הוא 
ההתרחשות  האפשר,  במידת  המסך. 
ו/או  מרתקת  מהנה,  להיות  צריכה 

מעוררת.

.2 
מעקב אחר תנועות העיניים

תנועות  אחר  מעקב  של  המרכיב 
העיניים מתמקד במטפל המחפש אחר 

תגובה מתאימה מצד המשתמש. 

כאשר יש לנו משתמש היוצר תקשורת 
אנו  סנסורי,  יישום  בעזרת  המסך  עם 
תנועת  אחר  לעקוב  להתחיל  יכולים 
ממקום  הבחירה,  אזור  או  הסמן, 
ויישומים  משחקים  בעזרת  למקום. 
או  לעין,  נראה  בסמן  המשתמשים 
להיכן  המסך  על  המראים  כאלה 
לראות  יכולים  אנו  המשתמש,  מסתכל 
האם המשתמש מגיב בצורה מתאימה. 
נוכל לדעת מה הם התמונות והסרטונים 
מתוך  הבנה  המשתמש.  על  האהובים 
תספק  המשתמש,  בהתנהגות  צפייה 
לנו מידע רב לגבי תחומי העניין וההבנה 

של המטופל.

.3 
מחקר

ביותר של  כנראה המרכיב הקריטי  זהו 
בשלב  מבט.  במיקוד  הלמידה  עקומת 
את  להכיר  מנסה  המשתמש  המחקר 
עליו,  המותקנים  היישומים  המחשב, 

כמו גם התקן מיקוד המבט שלו.

או  לבדו  מבצע  שהמשתמש  שלב  זהו 
בסיוע קל של מטפל, ביצועיו מלמדים 
אותו כיצד לתפעל את המסך; לשחק, 
צבעוניות,  צורות  ליצור  רעשים,  להפיק 
לצייר,  לצבוע,  חדשים,  דברים  לגלות 
והמשתמש  ייתכן  מוסיקה.  להשמיע 
בחירות  כמה  אפילו  לעשות  יצטרך 
כל  את  נעשה  כתומכים,  אנו,  מהירות. 
האל-כשל,  שיטת  בסיס  על  שניתן 
מעל  אך  הצלחה.  חוויית  לייצר  כדי 
עצמאי  למידה  בתהליך  מדובר  לכל 
שהמלווה תומך בו מן הצד במתן עזרה 

מינימלית. 



.5 & .4
שלב הבחירה ו”המתנה לתורו”

שלבים  הם  לתור  והמתנה  בחירה 
שנכנסים  לפני  ללמוד  שצריך  חיוניים 
לכולנו,  נכון  הדבר  התקשורת.  לעולם 
בעזרת  המדברים  בעבור  קריטי  אך 
השלבים  אלו  למעשה  תת”ח.  אמצעי 
המשתמש  האם  המראים  הראשוניים 
באמצעי  להשתמש  יכולת  בעל  הינו 

תת”ח.

הניסיונות  אל  מתוודעים  אנו  כאן 
מטרות  להשגת  הראשונים  האמיתיים 
חשוב  וכאן  מבט;  מיקוד  התקן  בעזרת 
מאוד שלא יהיו השלכות שליליות במידה 
נכונה.  לא  בחירה  עושה  והמשתמש 
האל- שיטת  לזה  לקרוא  אוהבים  אנו 

האינטרנט,  במשאבי  השתמשו  כשל. 
משחקים מבוססי פלאש, דפי אינטרנט 
עם כפתורים גדולים, כמו גם בדפי פנאי 
תומכת  תקשורת  בתוכנת  מותאמים 
וחליפית. למעשה זוהי הרחבה של שלב 
וההפעלה  המחקר  שכאן  רק  המחקר, 

נעשים בסיוע והכוונה של מטפל.

.6
תקשורת תומכת וחליפית

הפעלת תוכנת תת”ח בעברית, ערבית 
המופעל  המחשב  את  הופכת  ואנגלית 
באמצעות העיניים לאמצעי התקשורת 
להיוועץ  ממליצים  אנו  המשתמש.  של 
תקשורת  ובקלינאי  רפואי  פרא  בצוות 
לצורך התאמת לוחות התקשורת עבור 

ילדים ובוגרים עם לקויות תקשורת. 

מוכרים  טובי  של  התקשורת  מכשירי 
.FDA-כמכשיר רפואי ע”י ה

באמצעות  המופעל  תקשורת  מחשב 
תקשורת  ואמצעי  “פה”  הינו  העיניים 

חליפי בעבור מי שאינו יכול לדבר.

.7
גישה למחשב, תקשורת ואינטרנט

אמצעי  בזכות  קטן  הפך  שלנו  העולם 
לרשות  העומדים  הרבים  התקשורת 
הגישה  באמצעות  המחשב.  משתמשי 
הישירה משתמש מערכת מיקוד המבט 
מאפשרויות  להנות  מסוגל    Tobii של 

התקשורת למרחקים.

דואר  סקייפ,  כגון  ותוכניות  יישומים 
ובמיוחד  פייסבוק  צ’אט,  אלקטרוני, 
שונות  לדרישות  וירטואליות  מקלדות 
מילים  חיזוי  ומשפטים,  מילים  עם 

וכתיבה לשם הנאה.



דומה,  פגיעה  או  השדרה,  בחוט  פגיעה 
שביצוע  דבר  של  ופירושו  שיקום,  מצריכה 
עם  לעשות  צריך  פשוטה  הכי  משימה  כל 
לרמה  להגיע  ניתן  עדיין  זאת,  עם  סיוע. 
טובה של עצמאות אישית. אחת מהדרכים 
לכך היא בעזרת התקני מיקוד מבט אשר 

מספקים גישה למחשב ולאינטרנט.

 PCeye כגון Tobii התקני מיקוד מבט של
שליטה  כגון  במשימות  לסייע  יכולים   ,GO
בסביבה שלך, השגת גישה לתחומי העניין 
כן, זהו  שלך, להשכלה ואפילו לבידור. כמו 
כלי בעל ערך שיכול לעזור לך להיכנס שוב 
עם  קשר  על  לשמור  העבודה,  שוק  אל 
חדשים  אנשים  לפגוש  וחברים,  משפחה 

ואפילו לתקשר עם ילדים. 

להיעלם  צריכה  לא  האישית  עצמאותך 
כתוצאה מהפגיעה. טכנולוגיית מעקב אחר 
תנועות העיניים של Tobii וגישה למחשב 
נותנים לך את הכוח לקחת שליטה על חייך 

ולחיות אותם במלואם.

מיקוד  בטכנולוגיית  משתמש  אתה  אם 
מבט של Tobii בגלל מוגבלויות שונות אין 
ובידור  ביצירתיות  מוגבל  שתהיה  אומר  זה 

כפי שזה עלול להיראות במבט ראשוני.

כגון  שונים  אומנות  ביישומי  השתמש 
לשחרר  כדי   Revelation Natural Art
כמו  וצייר  היצירתיות האומנותית שבך  את 

העיניים  בעזרת  המציירים  אחרים  אמנים 
)Eye Gaze Artist(, השתמש בדפדפנים 
עם כפתורים גדולים כגון Kylo כדי לראות 
טלוויזיה וסרטים או כדי לגלוש באינטרנט. 

אפליקציית הדסקטופ של אמזון

זכרו, כל פעולה שניתן לעשות אותה על ידי 
 ,Windows של  השליטה  בבקרי  שימוש 

העכבר  על  הקלקה  או  מקש  על  לחיצה 
התקני  ידי  על  גם  אותה  לעשות  ניתן   -
עיניכם פקוחות,   מיקוד מבט, השאירו את 
האפשרויות לבידור וליצירתיות רק הולכות 

ומתרבות

 

יוצרים  העין  בעזרת  המציירים  אומנים 
ציורים נהדרים בעזרת עיניהם ! ניתן לראות 
 www.eyegazeartists.com באתר  אותם 

וניתן אף לקנות את יצירותיהם באתר !

מיקוד  התקן  בעזרת   Bejeweled משחק 
מבט, משחקים רבים באינטרנט מתאימים 

לשליטה בעזרת העין.

שיקום

יצירה, בידור ומשחקים
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