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Abstract  
During the past few years, there has been an increase in the use of smartphones 
by people with intellectual disability (ID), which enables the use of this 
technology for their specific needs. This research examined the usability and 
accessibility of the "Shkalkalim" mobile application, which is aimed to 
improve the quality of life for people with mild ID with regards to handling 
cash transactions. 

People with mild ID refrain from using cash independently and rely on external 
help for several reasons: lack of self-confidence, a concern of being cheated, 
and particularly their lack of basic calculating skills. "Shkalkalim" enables its 
users to overcome these difficulties and by that empowers their self-efficacy 
during cash transactions. Using the application, users are able to know whether 
they have enough cash for the purchase, what coins and bills they should use 
for the payment, and whether they were given the correct change. 

In this research, five users with mild ID used the "Shkalkalim" application in 
order to test the efficiency and usability of the interface. Each user purchased 
an item at the supermarket using the application. The participants managed to 
use the application faster than expected and its use was perceived to be a 
positive experience. Training and guidance for the application were found to 
be critical for the adoption of the technology. It is clear that developing 
assistive technological solutions for people with mild ID, while maintaining 
suitable design guidelines, brings great potential for improving their lives. 

Keywords: Intellectual disability, assistive technology, monetary interactions, 
mobile application. 

 תקציר 
בשנים האחרונות גובר השימוש של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

ל מכשירים אלו לטובת וצי(מש"ה) קלה בטלפונים חכמים, דבר המאפשר נ
צרכיהם השונים. מחקר זה בחן את שימושיותה ונגישותה של אפליקציית 

 . בעת רכישה במזומן אנשים עם מש"ה קלהל"שקלקלים", שנועדה לסייע 
אנשים עם מש"ה קלה ממעיטים להשתמש באופן עצמאי בכסף מזומן ותלויים 

חשש להיקלע למצב בו ירמו  בעזרה חיצונית ממספר סיבות, ביניהן חוסר ביטחון,
אותם ובמיוחד חוסר במיומנויות חשבון בסיסיות. "שקלקלים" מאפשרת 
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למשתמשים לעקוף את המגבלות הקשורות במיומנויות חישוב בסיסיות, ובכך 
מגבירה את תחושת הביטחון והמסוגלות לאורך תהליכי רכישה במזומן. 

רשותם מספיק כסף באמצעות האפליקציה יכולים המשתמשים לדעת האם ב
לרכישת הפריט שבחרו, באמצעות אילו שטרות ומטבעות עליהם לשלם במעמד 

 הקניה, והאם קיבלו עודף נכון.

במחקר ההערכה, אשר בחן את אפקטיביות ושימושיות הממשק, התנסו 
באפליקציה חמישה אנשים עם מש"ה קלה. כל אחד רכש מוצר במכולת בעזרת 

באופן מהיר מהצפוי להתנהל עם הממשק  האפליקציה. הנבדקים הצליחו
חוויה מספקת עבורם. ליווי והדרכה על הממשק כ נתפסוהשימוש באפליקציה 

התגלו כחיוניים והכרחיים לצורך אימוץ טכנולוגיה חדשה בקרב משתמשים עם 
מש"ה קלה. ניתן להסיק שיצירת פתרונות טכנולוגיים עבור משתמשים עם מש"ה 

ות העיצוב המתאימים לקהל היעד, מביאים עימם קלה, תוך עמידה בעקרונ
 פוטנציאל ממשי לשיפור איכות חייהם.

 התנהלות, מסייעת טכנולוגיהשכלית התפתחותית,  מוגבלות מילות מפתח:
 .אפליקציהכספית, 

 מבוא
מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) מוגדרת כמגבלה משמעותית בתפקוד האינטלקטואלי 

ומשפיעה על מיומנויות הסתגלותיות, תפיסתיות,  18ובהתנהגות ההסתגלותית, המופיעה לפני גיל 
 הינם בעלי מוגבלות קלה. מהאנשים עם מש"ה 85%). 2014שלום, בן שמחון וגורן, (חברתיות ומעשיות 

לתמיכה בפעילויות מורכבות.  ויכולת לרכוש מיומנויות יומיומיות, אך לרוב יזדקקה לולאנשים א
בחשיבה מופשטת, בהבנה של מצבים  וכן ,זמןובלמידה של קריאה, כתיבה, חשבון  ויתקש בנוסף, הללו

 ,Merrick, Greydanus & Patel; 2014משרד הרווחה והשירותים החברתיים, חברתיים ובניהול עצמי (
2014.( 

לנהל כסף היא מיומנות מאתגרת עבור אנשים עם מש"ה, ולעתים קרובות הופכת למכשול  היכולת
פער נובע מקושי ה. )Hua, Woods-Groves, Kaldenberg, Lucas & Therrien, 2015( לעצמאות םבמסע

 ).Jansen, De Lange & Van der Molen, 2013( מיומנויות מתמטיות בסיסיותרכישת משמעותי ב
בהתחשב בהשפעה הפוטנציאלית של היכולת לנהל כסף על יכולתם לחוש עצמאיים ולתפקד ככאלה, 

 עם כסף.בקלות  אפשר להם להתנהליש חשיבות רבה למציאת פתרון שי

, קיימת יהםלצד יתרונותלאנשים עם מוגבלויות.  המסייעיםיישומים התרחב היצע ה בעשור האחרון
יישומים יממומש השהפוטנציאל של בכדי ת ההנגשה והשימושיות. בסוגיו, בעיקר חםמורכבות בפיתו

 Agree, 2014; Darcy et(במלואו, יש לתת את הדעת על סוגיות אלו ולבצע את ההתאמות הנדרשות 
al., 2016 .(ממשקים עבור אנשים עם מש"ה  לעיצובהמקצועית מזוהים מספר עקרונות  בספרות

  Avila, 2015; Borblik et al., 2015 ;2015; שפיגלמן, 2011(משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 
de Urturi Breton et al., 2012,( .אותם יש לקחת בחשבון בפיתוח יישומים עבורם 

 המחקר. כסף עם בהתנהלות שנועדה לסייע לאנשים עם מש"ה ייעודית אפליקציה להציג בא זה מחקר
 . ושימושיות נגישות בהיבטי ועמידתו אמיתית בסביבה הכלי אימוץ את בוחן

 "שקלקלים"
קלה בתהליך רכישה במזומן. האפליקציה  מש"הנועדה לסייע לאנשים עם  אפליקציית "שקלקלים"

אותם  מלווה היאשבהגברת תחושת הביטחון, העצמאות והמסוגלות של המשתמשים בכך  מסייעת
 :אפליקציה שלושה חלקיםל. רכישהתהליך הב

 הכולל הזנת מחיר, תשלום וקבלת עודף. ,התשלוםתהליך  –"התחלה" .1
 מסך להזנת סכום הכסף שברשות המשתמש. –"הארנק שלי" .2
הכספי  ערכםהיכרות עם השטרות והמטבעות השונים וחיזוק ההבנה של  –"להכיר את הכסף" .3

   באופן יחסי זה לזה.

 ה אותם באופן ויזואליהמציגשברשותו לאפליקציה,  שטרות והמטבעותמזין המשתמש את ה התחיל
. במידה ויש ברשותו מספיק כסף, מחירואת  מקליד לאחר בחירת פריט לרכישה, המשתמש. )1(איור 

תוך התמודדות מינימאלית עם עודף  ,מוצג לו ההרכב הכספי (שטרות ומטבעות) הנדרש לרכישתו
מתעדכן הכסף  לבסוף .)3(איור  על המשתמש לבדוק אם העודף שקיבל נכון ,. לאחר התשלום)2(איור 

 " על פי הכסף ששולם והעודף שהתקבל.שלי ב"ארנק
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. תצוגת השטרות במסך  1איור

 "הארנק שלי"

 
. תצוגת ההרכב הכספי הנדרש 2 איור

 לתשלום

 
 . משוב לקבלת עודף נכון3 איור

 המחקר
  זה נועד לבחון ולהעריך את אפליקציית "שקלקלים" והתאמתה לקהל היעד, על פי מדדימחקר 

הממשק  שדרוגשיפור לצורך לקודות נ, שימש המחקר לזיהוי בנוסףשימושיות ונגישות הממשק. 
ממשקים עבור אנשים עם  עיצוב עקרונותבאפליקציה  יושמומהמחקר  כחלק וחווית המשתמש.

 מש"ה. 

 מתודולוגיה
. איש צוות מטעם אקים אפליקציהב קלהש"ה חמישה אנשים עם משל  עקב אחר השימושהמחקר 

), tutorialרכישה של מוצר אחד במזומן. השימוש באפליקציה החל בצפיה במדריך (ב ליווה כל נבדק
י הנחיית האפליקציה ווידוא ", תשלום בקופה עפוהזנת כסף, בחירת מוצר והזנת המחיר ריהולאח

 התקבל.העודף ש

כלל תצפיות על המשתמשים בעת השימוש באפליקציה ותיעוד השימוש באמצעות  האיכותניהמחקר 
להלן פירוט  .המלווהועם הנבדקים  יםמובנ נותראיו כוהקלטת מסך. בסיום הבדיקה בשטח, נער

 המדדים שנבדקו: 
 )Usabilityבחינת שימושיות הממשק ( .1

 האם המשתמש מסוגל לבצע תהליך תשלום עצמאי בעזרת הממשק? – אפקטיביות •
 כמה מאמץ על המשתמש להשקיע כדי להצליח להשיג את מטרתו?  –יעילות  •
 עד כמה השימוש באפליקציה פשוט ומספק חוויה חיובית עבור המשתמש?  –סיפוק  •

 )Accessibilityבחינת נגישות הממשק ( .2

 קריאות הטקסטים (גודל וצבע).  •
 ירות התוכן הטקסטואלי.הנ •
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 ממצאים
 ) Usabilityשימושיות הממשק (

 . )2015(ואחרים של בורבליק שימושיות הממשק נבדקה על פי עקרונות השימושיות 

אפקטיביות: במהלך בדיקת המשתמשים הצליח כל אחד מהנבדקים לבצע רכישה של מוצר אחד  •
בזמן הקניה כל  ).(נבדק ד'"הצלחתי! בהתחלה קצת הסתבכתי, אבל בסוף הצלחתי!" במזומן. 

מעבר בין השלבים השונים לצורך בעיקר  ,בהכוונה בסיסית מצד המלווה והנבדקים נעזר
"אני חושבת שזה בגלל שזה משהו חדש עבורם. זו אוכלוסיה שיש לדברי המלווה: באפליקציה. 

זה שהיא לא יודעת אם  -למשל זה [העיסוק עם כסף] גורם לחרדה לה קושי עם שימוש בכסף, לנ' 
עובדים עליה, או איך משלמים. ועכשיו היא פתאום הייתה שלווה, מרוצה, ידעה שהיא עושה את 

 .זה כמו שצריך"
המלווה העידה כי תהליך הלמידה של "שקלקלים" היה מהיר יותר בהשוואה ללמידה : יעילות •

ובכך מקטינה לקהל היעד,  תתאמולדבריה, האפליקציה מונגשת ומ של פעולות חדשות אחרות.
באמת שהייתי מופתעת לראות איך הם מתנהלים "ובמילותיה: . את המאמץ הנדרש לשימוש בה

 .עם זה בפעם הראשונה, ציפיתי למשהו יותר גרוע"
לאורך התהליך חלק מהנבדקים נתקלו בקשיים, אך כולם סיימו את התהליך עם חיוך.  סיפוק: •

"הרבה זמן לא ראיתי את ב' מחייך ככה, הוא באמת היה מבסוט. זו תחושה של לדברי המלווה: 
כוח, שאתה יכול להגיע למקום ואתה יודע מה אתה צריך לעשות, ואין לך את הבלבול הזה 

 (נבדק ק').לבחור בעצמי מה אני רוצה לקנות"  "היה לי מאוד כיף, בראש"

 )Accessibilityנגישות הממשק (
הטקסטים היו קריאים, פרט למספר ניסוחים ששונו בעקבות הבדיקה. בשל קושי בקריאה, נבדק אחד 

"לפעם ראשונה זה  תארה זאת המלווה: סייעו לו להתקדם בתהליך. שהשתמש בהנחיות הקוליות, 
 .דרך כלל תהליך הלמידה הוא הרבה יותר איטי. זה היה מאוד מונגש"ב באמת היה מדהים,

 דיון ומסקנות
רכישת מוצר, נובע מהפער הקיים אצלם בכל  כמוהקושי של אנשים עם מש"ה קלה בביצוע פעולות 

אפליקציית "שקלקלים" תוכננה כך ). Jansen et al., 2013( הנוגע למיומנויות מתמטיות בסיסיות
תוך עקיפת מגבלות אלו. המחקר הראה כי  רכישהלמשתמשיה לבצע את תהליך השתאפשר 

, וחוו שלא ביצעו מעולםהמשתמשים הצליחו לבצע פעולות  וכי האפליקציה אכן מותאמת לקהל היעד
 תחושת סיפוק מקניית מוצר. 

י באפליקציה. לדבר בשימוש הראשוניחשיבות הליווי וההדרכה של המשתמשים  המחקר מצביע על
חזרות רבות  שלרוב דורשפעולות חדשות בקרב הנבדקים היא תהליך איטי  תהצוות המקצועי, למיד

אנשים עם מש"ה קלה מאופיינים בחוסר ביטחון עצמי בכל הנוגע ללמידת מיומנויות  צוות.הבליווי 
 נדרשת תמיכה רבה וכן . לפיכך,)Watson, 2014חדשות, ועשויים להגיע במהירות למצבי תסכול (

על עצמם את ה"סיכון" הכרוך בלמידת מיומנות  לקחתמשתמשים ל שיגרמויצירת חוויות הצלחה 
 חדשה ושימוש באפליקציה. 

כלי עזר  הוותבעלת פוטנציאל ממשי להיא , אפליקציית "שקלקלים" בתנאים אלוניתן להסיק כי 
תרום לשביעות במזומן, להגביר את תחושת המסוגלות ול הלאנשים עם מש"ה קלה בתהליך רכיש

זה מחזק את הצורך בפיתוח פתרונות טכנולוגיים נוספים היכולים לסייע בהשתלבותם  מחקר .נםרצו
צמצום לשל אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה ובכך להפוך לחברה מכלילה השואפת לשילוב פרטיה ו

 הפערים החברתיים והדיגיטליים. 
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