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 הקדמה      

 זכות ציוריעיקר בהתפרסם בש, באומנות יהאימפרסיוניסטהזרם  ומובילי יממייסד ,קלוד מונה היה צייר צרפתי

 בסמוך למותו, עד שעם השנים חמירהוה לצד כשרונו הרב, הוא סבל מבעית ראייה שהלכה שלו.והטבע הנופים 

חשוב והשאיר חותם מותו, יום כמעט עד המשיך ליצור ולצייר למרות לקות הראייה שלו, הוא ר לחלוטין. התעוו

 . האומנותבעולם ומשמעותי 

 

ציורים לצייר מונה עולה באופן טבעי השאלה כיצד הצליח  –הרבות של מונה ותיו לאחר השתהות והתפעמות מעבוד

עולה השאלה  ,ציוריומושא ם וציה, הרכב הצבעייבים על הקומפוז? ועוד לפני שחושיהילקות רא עםאדם בהיותו אלו 

לבחור את הצבע  ,את המכחול שרצהבדיוק  מצואל –הסטודיו במרחב דר סתולהלהתנייד מונה הצליח בכלל כיצד 

שהמיכל למלא את מיכל המים מבלי או עד איזה מידה  הציור כן, לדעת היכן ובאיזה מרחק נמצא והגוון הרצוי

, עיוורוןיה, או יאדם עם לקות ראבכלל כיצד  -הדוגמא של מונה מעלה את התהייה . ויהרוס את יצירותיו ךיישפ

ולות יומיומיות שכל מבצע פע אותו אדםכיצד  ?במרחב החיצוני ובמרחב הפנימי של ביתולהתנייד וצליח להתמצא מ

קיים של המשפע  תליהנופשוט או , לדעת מה השעה, קבל כוויהמבלי ל תנוראת הלהדליק  –כך פשוטות לכולנו 

 . אומנותתרבות ו

 

 האם יש כזה מושג?  –"הנגשה ויזואלית" 

של אנשים עם מוגבלות  מרביתבשנים האחרונות יש ניסיון לעגן בחוק את כל נושא ההנגשה במטרה ליצור הכלה 

בחברה ולהבטיח את זכותם לחיות את חייהם בשוויון מלא, בעצמאות ובכבוד. המטרה היא שאנשים עם מוגבלות 

לימודים, עבודה, משפחה, קהילה, חברה, תרבות, פנאי, נופש ועוד, כחלק  -יוכלו להשתתף ולפעול בכל תחומי החיים 

בבואנו וכך,  .האתר של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות()נדלה מתוך  בלתי נפרד מהציבור הישראלי

שמה לה למטרה לבחון את המושג  סקירה ספרותית זו, יהית ראיולקו אנשים עםו עיווריםלהתמקד בעולמם של 

 . "נגישות/הנגשה ויזואלית" וכיצד הוא מיושם הלכה למעשה

 

ף צירוו המינוחכי  מגלים"נגישות ויזואלית"  או ויזואלית" באופן מפתיע, כאשר מקלידים את הצירופים "הנגשהאך 

 מספרדווקא מעלה  "visual accessibility")) אנגליתבהקלדת המונח המקביל אלו, לא מעלה כמעט דבר.  מילים

. כולםיהיו נגישים להאתרים כך ש הנחיות עיצובובאינטרנט אתרים הנגשה של מתייחסים בעיקר לאך אלו אתרים, 

 החיים שלנוהלא  אינטרנט?ועיצוב אתרים ברק למידע  תהוויזואלינגישות מצם את נושא הצהאם אפשר לאבל 

 מבחרשף ות חבספרות המקצועיחיפוש מעמיק יותר דויות מעבר למילה הכתובה על המסך. מזמנים אתגרים והתמוד
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 Packer- אחריםמינוחים רחב של תחת מגוון ה ועיוורון ילאנשים עם לקות ראיהנגשה אמצעים, עזרים ופתרונות 

et. al, 2015) video descriptive ) audio descriptive (Ellis, 2015(Schmeidler & Kirchner, 2001;,echo-

location   (Kolaric et al. 2014) העולם החזותי על מנת  תשלהנגפתרון אמצעי ובחובו  טומן. כל אחד מאלו ועוד

 ומעורבות בחיי היומיום.שילוב  ,, בטחוןניידותעצמאות,  העיוורלאדם יה או יראהלקות לאדם עם לאפשר 

 

 טכנולוגיהסוג /סוג אביזר העזרלפי  הנגשה

 יהיבעולם הם מקל הנח תניידיה להישני העזרים המוכרים והנפוצים ביותר המסייעים לעיוורים ובעלי לקות רא

עוברים תהליך הכשרה והגולדן רטריבר כלבי הלברדור . וחסרונותיתרונות , כאשר לכל אחד מהם יהינחוכלבי ה

ללכת בקו ישר, לעקוף מכשולים, הכלבים לומדים לשם כך  "עיניים" של בעליו.-מאומנים לשמש כארוך בו הם 

שונות על מנת שיוכלו לסייע בהתניידות במקומות ציבורים )נדלה  דעת-לעצור בכל סף רחוב ולהתעלם מהסחות

 ,אימון רבהשקעה והם דורשים , מאדמסייעים כלבי הנחיה עם זאת, למרות שמתוך המרכז הישראלי לכלבי נחיה(. 

 . (Kim. et al, 2009)אינו תמידי קל לאדם העיוור בכלב והטיפול השוטף 

 

חסרונו  ,עם זאת. ה או עיווריםיעם לקות ראי ומועיל הנמצא בשימושם של אנשיםהוא אביזר נפוץ אף יה ימקל הנח

 פיתוח טכנולוגי של השנים. לגרום לנזק רב , דבר שעשוימאתר מכשולים בגובה ראשהעיקרי נעוץ בעובדה שהוא אינו 

שתפקידו לאתר שמוצמד לו שבב מקל  -   (iSonic)אלקטרוני מקל נחייה האחרונות ניסה לתת מענה לחסרון זה ע"י 

ממכשול בדרך. בנוסף לאיתור  עלהימנ שיש ,בעזרת רטט או צליל ,לאוחז במקלתריע להו מכשולים בגובה ראש

 .  (Kim et al., 2009) ובהירות הסביבה יםספק גם מידע בסיסי על צבע אובייקטמזה יה נחימקל מכשולים, 

 

סקירת הם מהווים פתרון רק לחלק קטן מאתגרי היומיום. המשך אלו,  צד התרומה העצומה שיש לשני עזריםאך ל

להנגשת  שמסייעים ,טכנולוגיים-טכנולוגיים ולא ,נוספיםהספרות הקיימת מצביעה על מגוון רחב של עזרים 

מגוון עזרים אודיטורים המסייעים להנגיש את העולם ומחלק  סוקרבמאמרו  Massof(2003) . תהוויזואלי הסביבה

או מידע מלאכותי באמצעות דיבור את הנדרש ומתארים  מכשירים שמדבריםא( לשלוש קבוצות עיקריות:  ותם

ע"י צליל כלשהו  מכשירים שמאותתיםב( (, וכו' תוכנות הקראה, תוכנות התמצאות במרחבכגון מוקלט מראש )

הגיע לגובה  מסויםמכשיר המאותת שנוזל ל סיר כדי לאותת שהמים רתחו, ת זכוכית המונחות על דופן שוטבע)כגון 

 -(sonify)צליל  םהמייצרימכשירים  ג.(, וכו' כשבטוח לחצות את הכביש ת, מערכת הרמזורים שמאותתרצוי

על מערכות סונאריות )למשל מערכות המזהות עצם במרחב ע"י חישוב ההד המוחזר מאותו העצם  מבוססים

תוך מתן דוגמאות דיון מורחב  .מהעצם(האדם משתנה בהתאם למרחק ותרגומו לצליל בגובה מסוים. גובה הצליל 

 עזרים בהתאם לצרכי המשתמש. נציג  בובפרק הבא  יהיהעזרים אלו  אודות

 

ים(, יש כאלו המעדיפים א טכנולוגם )טכנולוגים ולייעייש לציין שלצד היתרונות הרבים שיש לכל האביזרים המס

בציבור  הםשלילית מהסביבה כאשר משתמשים בהלב הסטיגמה ותשומת אובדן הפרטיות, בגלל  םבה רלהיעזלא 

Branham & Kane, 2015) .) 

 

 

 ושימושים צרכיםלפי  הנגשה

דווקא אלא  ,שלו או הטכנולוגיה סוג העזרהיא לא דרך  ה העולם הויזואלידרך נוספת לבחון את האמצעים להנגש

ששני האתגרים העיקריים  ם טועניםבמאמר( 2009ועמיתיו )Jutai . האדםהשונים של שים שימוצרכים וההדרך 
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נסקור כעת את האמצעים להנגשת  .במרחבהתמצאות וניידות קריאה ובה ועיוורים הם ביעם לקות ראי אנשים עבור

 נוספים.  םרלוונטייאלו, כמו גם לשימושים וצרכים לשימושים  העולם הויזואלי

 

פרים בכתב סרחב של ה מציעה כיום מגוון יהמרכזית לעיוורים ובעלי לקויות ראי הספריה: חומרים כתובים. 1

עם זאת יש לשער האתר של הספריה המרכזית לעיוורים(.  נדלה מתוךברייל, ספרים באותיות גדולות ותקליטורים )

 .הירים שקיים עבור אנשים ללא לקות ראישההיצע הקיים אינו שווה להיצע הספ

 

גם  ה( התפתחחכמים טלפונים ניידיםו )מחשבים, טאבלטים העולם הדיגיטליחד עם ההתפתחות הטכנולוגית של י

מספר תוכנות הקראה  ה באתר שלהכזיר "נגישות ישראל" עמותתההנגשה של חומרים כתובים במדיומים אלו. 

. נגיש ע"י מערכות הקראה(כן גם  )לצד היות האתר של העמותה למסכים המאפשרות לשמוע טקסט כתוב על המסך

האייפון מכשיר ניידים מציעות טכנולוגיות דומות, כמו למשל  סלולרייםם ת ההפעלה של מכשיריובמקביל, גם מערכ

 כאלהטכנולוגיות  .VoiceOver (Celusnak, 2016) תוכנת באמצעותך על המסשויזואלי  שמאפשר נגישות למידע

 . יוהדיגיטלה להיות חלק מהעולם המודרני יראילקויי לוים מאפשרת לעיוור

 

פתרון ישראלי פורץ דרך שנותן מענה לחומרים כתובים בחיי היומיום שאינם מוצגים על מסכים כגון ספרים, 

שפיתחה חברם אורקם. על המשקפיים  משקפיםעיתונים, שלטי רחוב, תפריט במסעדה ואפילו פני אדם, הוא בעזרת 

ודיסקרטית שכאשר המשתמש מכוון אותה לעבר טקסט או פריט שברצונו לזהות,  מותקנת מצלמה חכמה, זעירה

 (http://il1.orcam.comמושמע לו המידע ברמקול אישי קטן הסמוך לאוזנו )נדלה מתוך אתר חברת אורקם 

 

הרצאות, ומתייחס להנגשת  "נגישות ישראלשל "אתר בגם הוא מוצג אספקט נוסף של הנגשת חומרים כתובים 

 , אך הוא מציעבלבד יה ועיווריםית ראיולבעלי לקו מופנהאמנם אינו שמפורסם באתר המדריך . מצגות וכנסים

ניגודיות, גודל צבעוניות, אלמנטים של ל שימת לבתוך  ,זאת המתייחסות גם לאוכלוסייהוהנחיות מגוון המלצות 

 (. "נגישות ישראל"ותיות וכו' )נדלה מתוך אתר בין שורות וא, מרווח גופן, סוג גופן

 

גית והמבוססים על חוש המישוש ועל חוש השמיעה )טכנול אביזריםמגוון   (gadgets):בחיי היום יוםחפיצים . 2

. אפשר למצוא ביניהם ומסייעים בשימושים ובצרכים יומיומיים ( קיימים כבר שנים בשוק"האביזרים המדברים"

ים לשימוש במטבח )תנור, מיקרוגל( אביזרים לשימוש יומיומי )שעון יד, לוח שנה, מחשבון, מזהה שטרות(, אביזר

 . Massof, 2003)בריאות )מד חום, גלוקומטר, מד לחץ דם( )מתחום ה םמוצרי כמו גם

 

 

 נחיה ומקלות נחיה( החלו)כלבי  םהקונבנציונליילאור המגבלות של עזרי הניידות ניידות והתמצאות במרחב: . 3

, ביניהם מקל הנחיה (ETA – Electronic travel aids)עזרי ניידות אלקטרונים  לקראת סוף המאה הקודמת לפתח

ם שמטרתם לא רק י( במאמרה מגדירה עזרים אלו כעזר2015) Li.(Kim, 2009)האלקטרוני שהוזכר בפרק הקודם 

ה לנווט בסביבה. עזרים יולאפשר לאדם עם לקות הראי אלא אף למפות את הסביבהבדרך לזהות מכשולים 

אותם  הופכיםו)על מקל הנחייה, כיסא גלגלים וכו'( אלקטרונים אלו מתרגמים אותות שהם מקבלים מחיישנים 

וקרת מגוון מאוד רחב של לתצורות אחרות שאדם עיוור יכול לזהות )מידע אודיטורי או טקטילי(. במאמרה היא ס

 מחיר. סוגית המגבלות וחסות להיבטים טכנולוגיים, תפקודיים, ך התיימוצרים תו

Li ( מציינת שפריצת הדרך 2015באותו מאמר ) חברת גוגל תחום המצלמות. ואכן,  פיתוחהטכנולוגית תבוא עם

. אובייקטהמצלמת הטלפון כלפי  בסביבה ע"י הפניית םאובייקטימיועד לזהות ולאתר ש Google Lens פיתחה את

http://il1.orcam.com/
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, אלא גם להציע למשתמש לבצע פעולות נוספות את אותו אובייקטלא רק לזהות  הטכנולוגיה החדשה תוכל

ות את אותו פריט ושימוש חנויות המציעחיפוש בגוגל של פריטים דומים,  באמצעות שירותי גוגל השונים, כמו למשל

בעזרת טכנולוגית  Google Maps  .(http://www.tgspot.co.ilלניווט אליהן )נדלה מתוך  sGoogle map בשירותי 

יה י, מציעה שתי תוכנות ניווט מדברות שיכולות לסייע לאנשים עיוורים או עם לקות ראGPSומערכות  הניווט

 (.https://www.pcworld.com)נדלה מתוך  Intersection Explorer -ו walky talky–להתנייד ולנווט במרחב 

באינטרנט בסרטון  המודגם מענה נוסף לצורך להסתדר באופן עצמאי במרחב אפשר למצוא בחידוש טכנולוגי אחר

 חדשיםמשקפיים שפיתחה  AT&Tמגיע מחברת ון. החידוש שבעזרתו משתמש אותו רץ המתאר אדם עיוור רץ מרת

בעת הצורך, המשתמש מקיש על מסגרת ו שקפיים המצלמים את סביבת המשתמשמדובר במ.  Airaתחת השם

אל מוקד המקבל את התמונות בזמן אמת. המוקדן שצופה בשידור חי בווידאו  קשר מיידי אז נוצר ,המשקפיים

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- – )נדלה מתוך  המשודר מתוך משקפיו, מדריך את העיוור בדרכו

)html.4981226,00 

קול "משרד החינוך הוציא לקראת שנת הלימודים תשע"ז חשוב לציין שבדיוננו על הנגשת ההתמצאות במרחב, 

ו יה / עיוורון. תקנות אליעבור תלמידים עם לקויות ראשל המרחב  הפיזיתנגשה הובין השאר מתייחס גם ל "קורא

ופרטים שונים )דלתות, ידיות, מתגים( ( בית הספר )שבילים, כיתות, שירותים מתייחסות למרחבים שונים בתחומי

 (. 1917תוך התייחסות לאלמנטים של צבעוניות, אור וצל, גודל גופנים בשילוט וכו' )כהן ובר, 

 

"עובד בית : בהנחיה הבאה תכפי שמתואר ך לאותו מסמך ישנה התייחסות גם להנגשה אנושית של המרחבבהמש

אתו, באיתור מקום ישיבה פנוי ויתאר עבורו בקול את ישיהוי המזון ונזיה בייסייע לתלמיד עיוור ולקוי ראהספר 

 (. 10)שם, עמוד ל" לי האוכל והאביזרים על שולחן האוככ

 

אין זה חדש שהסביבה האנושית של האדם עם לקות : , קולנוע, הצגות וכו'(הטלוויזי)ואומנות תרבות 

( מתייחס לדרכים שונות בהן בני 2015) Branham & Kaneמאמרם של  .בהנגשת הסביבה מסייעתה/עיוורון ייאהר

תיאור אחת הדרכים היא  כאשר –להנגיש את הסביבה  משתמשים כדי ,יה/עיווריזוג שבהן אחד מהם לקוי רא

של  תהמורכבויוהאדם כמנגיש מידע ויזואלי, על כל . ("real time narrating")מילולי של הסביבה והמתרחש בה 

מתוארת סצנה בה חייל  1951משנת  Bright Victory  הוליוודי בסרטהדבר, קיבל גם ביטוי  בעולם הקולנוע כש

ך לקולנוע עם חברתו המתארת ומספרת לו את הקורה על גבי המסך, דבר המעורר את לשחזר עיוור מהמלחמה הו

 . (Packer et. al, 2015)באולם זעמם של הצופים האחרים 

 

עבור  הנגשהשילוב והל ביחסה של החברהשל המאה הקודמת ועד היום  50 -משנות המורות רבות תחלו  ,לשמחתנו

אמצעים לכלול  תטלוויזיוניואת החובה של ישויות הגדיר החוק האמריקאי  2010בשנת אנשים עם מוגבלויות. 

 video description -ה תטכנולוגייבאמצעות שידורי הילדים בטיים ו-פרייםהבחלק משידורי להנגשת התכנים 

(Packer et al, 2015) . 

 

 במטרהטכניקה בה מוסיפים מידע קולי שמרחיב את המידע הויזואלי וידאו"( היא )"תיאור   - video descriptionה

)המידע מועבר על ערוץ נפרד שאפשר להדליק  עיוורון/יהילהנגיש את הנצפה בטלוויזיה עבור אנשים עם לקות רא

אינו ו, שפת גוף, הבעות פנים, גדלים וצבעים םאובייקטידמויות, מושתל מתייחס ל. המידע האודיטורי האו לכבות(

http://www.tgspot.co.il/
https://www.pcworld.com/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4981226,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4981226,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4981226,00.html
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הכולל מידע   בכל מדיום היא ברת שימושזאת  הטכנולוגי.  לכלל הצופים מפריע לקולות ולדיאלוגים הנחוצים

שהוא תיאור  )"תיאור אודיטורי"(  AD))audio description–לבין הטכניקה זאת ין בין חמאמר זה מב. ויזואלי

עם זאת, יש . (Packer, 2015) צגה בתיאטרוןפות בהשמועבר בזמן אמת, כמו למשל תיאור שניתן לאדם שהולך לצ

לתיאור  audio description ולרוב משתמשים במונח  עושים הבחנה בין שני המושגים אחרים לאכותבים שלציין 

 .  (Schmeidler & Kirchner, 2001, Ellis, 2015)ההנגשהאמצעי 

 

Packer ( מציינים במאמרם ש2015ושותפיו )עיווריםשהם יה או ילקות רא יש להםנמצא שאנשים ש באופן מפתיע, 

אנשים עם לקות עם זאת,  .ומגבלה זכמעט אותה כמות שעות בשבוע בהשוואה לאנשים שאין להם  הבטלוויזיצופים 

ושילבו שיישמו תוכניות מחקרים שבוצעו בעזרת זאת,  לצד. םויזואלייצעים אמה מפספסים מידע רב שמועבר ביראי

רם לידע והבנה, ת המילוליתיאור ההדגימו את התועלות המרובות שבאמצעי זה:  video/audio description -ה את

ידע נרחב יותר על העולם לים יותר ויים טובקשרים חברתלעניין והנאה מרובים יותר, לכירה טובה יותר של ידע, זל

( 2001ועמיתה ) Schmeidlerשל  מחקרםחיזוק לחשיבות ולתרומה של טכנולוגיה זאת ניתן למצוא גם בהויזואלי. 

, םקוגניטיביי אספקטיםלבעלת חשיבות ותרמה  ההייתשמצאו שהוספת טכניקת התיאור לתוכנית מעולם המדע 

 . של השומעים פסיכולוגים וחברתיים

 

תמונה מדאיגה על העדר הנגשה לאנשים עם לקות ( מציגה 2015) Ellisולצד החשיבות הגדולה של טכניקה זאת, 

שקיימת כיום בשירותי הצפייה הישירה באינטרנט  הבעייתיותאת היא מציגה במאמרה ראייה/עיוורים. 

היא תיאור אודיטורי בתכנים שלה. פליקס" לא כוללת שירותי כמו "נט מרכזיתכאשר ספקית תוכן )"סטרימינג"( 

להן לא זכתה לאותה דרגת הכרה ש AD -טכנולוגית הבאופן כללי גשות שונות ושטוענת שלקויות שונות דורשות הנ

 החירשים. ציבור עבור זכו הכתוביות 

 

 הדיסציפלינמצביעים על כך שהתחום מהווה  audio description קריאת מספר מאמרים שדנים בהנגשה באמצעות

למרות שרב , בנוסף (./http://audiodescription.co.ukעם איגוד ותוכניות לימוד מוסדרות )נדלה מתוך  בפני עצמה

קיימים הבדלים בין תרבותיים בסגנון ואופי ביצוע התיאור. כך למשל, בעוד שבאנגליה יש שימוש מהשוני,  הדמיון

מתיאורים אלו על מנת לאפשר לצופה  עלהימנחיה יאור )יפה, מכוער וכו'(, הרי שבגרמניה קיימת הנבמילות ת

שיש להתייחס לדמויות בשמן בעוד שבארה"ב ומדינות בנוסף, הקו המנחה הבריטי מגדיר  .להשתמש בדמיונו

 ,Parker) לכלל הצופיםלשם גם  יש אזכוראלא אם  מאזכור שם הדמות עלהימנפות קיימת הנחיה אירופאיות נוס

2015) . 

 

ההעדפה עשוי להיות בעל משמעות במידת  אלאאינו רק מימד "קוסמטי" התיאורי מעניין לציין שההבדל בסגנון 

לשני יה ישל אנשים עם לקות ראבחן את התגובות בפולין שמחקר . מאזין(ה -ליתר דיוק של הצופה )או  ואמון

הבדלים מצא  ,ציורי ויצירתיטנדרטי בעוד השני בעל אופי תיאור ס בעל אופי תיאורהאחד  – ADלסגנונות שונים ש

 (. Walzak & Fryer, 2017) במספר מימדיםסגנון השני לטובת ה

 

ממתן הנחיה על כך  – יםהוויזואליאדם המתאר והמנגיש את החומרים ברורים למנחים קיימים קווים ולצד זאת, 

שמירה על  –דרך אופן התיאור ו, הוא מתאר אותלפני ש מוקרןאת החומר הלהיות בקיא ולהכיר  שעל הדובר

מעל מידע חיוני שמועבר לשאר הצופים  דיבורמ תהימנעוהבדל בין פרטים כללים לפרטים קטנים, , ותאובייקטיבי

 A day in the life of an"אפשר לקרוא במסמך  מתאראדם השל ה תמהזוויעל חווית התיאור . (Parker, 2015)וכו' 

http://audiodescription.co.uk/
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AudioDescriber"  ועל שאר חוויותיה בתחום  איכותיבו מספרת הכותבת על תהליך התיאור, כיצד היא בונה תיאור

 (. https://www.dcmp.org/caai/nadh277.pdf -)נדלה מ

 

 

 סיכום

מם של אנשים עם . בעולתהוויזואלילרוב בא לבטא את כוחה של התמונה  "תמונה אחת שווה אלף מילים" ביטויה

להנגשת  םאמצעיאחד הגשרים והווה המש א, והיעיוורים, הכוח הוא דווקא במילה המדוברתיה וית ראיולקו

 העולם. 

 

המושג עצמו לא נמצא שלמרבה הפלא , אך ויזואלית" מסע בעקבות המושג "הנגשהל הסקירה ספרותית זאת יצא

במהותה אינו יה יעבור עיוורים ולקויי ראשההנגשה הניב מידע רב אודות התחום. הסבר אחד עשוי להיות העובדה 

רחב של עזרים המגוון ה את . עם זאת, סקירה ספרותית זאת חשפהו/או תחושתיתויזואלית כי אם אודיטורית 

 שוויוניים עצמאים, זאת חיים  הלאוכלוסיישימושים הבאים לאפשר הוהצרכים  לצד ואביזרים, טכנולוגיות

ללא  הרכב האוטונומיפיתוחו של  אך הפתרונות עדיין לא מושלמים ותקווה היא שפיתוחים נוספים, כגוןומכבדים. 

 איתו אפשרויות חדשות עבור אנשים עם לקות ראייה או עיוורים. סיעי ,נהג
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