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םיאבהםיכורב1

1.1Snapרויא Core First—תוריהמםילימ

TD Snapרובעםילמס-תססובמתרושקתתנכותבתרתוכהתלוגאוהCommunicatorsלקהןורתפלךופהלהדעונאיה.םילמס-יכמתנ,
TD.דחאכתרושקתהיפתושלוםישמתשמלקושבםויהעצומהרתויבןגרואמהויביטיאוטניאה Snapםזיטואםעםישנאלילאידיאהןורתפהאיה,
TDםע.היזאפאותוילכשתויולבגומ,ןואדתנומסת,ןיחומקותיש Snap,רתויבהבוטהםילמסהתססובמתרושקתהתייווחתאםיקפסמונא
Communicators-לךופהלםהלרוזעלידכםישמתשמםעדחידובעללפטמואהרומ,הרוהלםיצוחנהםיביכרמהםעבולישב,םויהתמייקה
.םיחילצמ

תכרעמתושירד1.1
1.1Windowsהלבט OS

המלצמעגמןורכיזהרוטקטיכראהלעפהתכרעמ
Windowsםומינימ 10

1803הסרג
x862 GBשרדנאלשרדנאל

Windowsץלמומ 10
20H2הסרג

x864 GBתבלושמהמלצמבלושמעגמ

1.2iOSהלבט

המלצמעגמןורכיזרישכמהלעפהתכרעמ
iOSםומינימ 11iPad Air 2

iPad Air 4
2 GBשרדנאלבלושמעגמ

iOSץלמומ 14iPad4ינימשרוד GBתבלושמהמלצמבלושמעגמ

#12005874TD Snapשמתשמלךירדמv.1.18 - he-IL18םיאבהםיכורב



תוכמתנתופש1.2
)הידועס(תיברע●
)הלק(תיניס●
(CZ)תיכ'צ●
(DK)תינד●
(NL)תידנלוה●
)הילרטסוא(תילגנא●
)הדנק(תילגנא●
)הינטירב(תילגנא●
)ב"הרא(תילגנא●
(FI)תיניפ●
)הדנק(תיתפרצ●
)תפרצ(תיתפרצ●

)הינמרג(תינמרג●
)ץייווש(תינמרג●
(IS)תידנלסיא●
(IT)תיקלטיא●
(JP)תינפי●
(NO)תיגוורונ●
)ליזרב(תיזגוטרופ●
)לגוטרופ(תיזגוטרופ●
)דרפס(תידרפס●
)תיניטלההקירמא(תידרפס●
)ב"הרא(תידרפס●
(SE)תידווש●

TDתאלבקלךיא1.3 Snap
TD SnapךרדךתושרלןימזTobiiDynavox.comירצומרובעWindowsלשתויצקילפאהתונחךרדוAppleרובעiOS.ברחב-TD Snap

AACלשתונוכתהלכתאשוכרלידכTD Snapםע.שארמTD Snap Lite,תכירעוהריצי,ןכותללוכ,םניחבתונימזתוילוק-אלהתונוכתהלכ
ךותבהשיכרלהנימזFullלשרובידהתוילנויצקנופ.תלבגומרובידהלשתוילנויצקנופה,תאזםע;ןורכנסורוזחש,יוביגושמתשמתריציתוחול
.היצקילפאה

היצקילפאהלשםניחהתואסרגבתלרטונמתראשנהרובידהתוילנויצקנופ
'םירסמןולחתארקה●
אתתלועפמורצונשהטלקהוארובידטלפלכ●
תוגהנתהתכימתמורצונשהטלקהוארובידטלפלכ●
עמשתותוא●

היצקילפאהלשםניחהתואסרגבהנימזהרובידהתוילנויצקנופ
)'הכירע'בצמב(עמשתטלקה●
)הכירעבצמב(עמשתטלקהלשהמידקמהגוצת●
המידקמלוקתגוצת●
)הכירעבצמב(הייגהבהגירחלשהמידקמהגוצת●

רובידתללוכההבחרהתשיכר1.3.1
TDלשרובידהתונוכתמהליענהתארסה Snapהיצקילפאהךותבהדיחיהשיכרתועצמאבתוחיטבבותוריהמב.

TDתאקשה.1 Snap.

.ןוילעהטירפתב'לרטונמרוביד'אתהתארחב.2
.השיכררחב.3
.ךלשהחוטבההקסעהתאםלשה.4
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הכימתוםיבאשמ2
Tobii DynavoxםעךלשהיווחהתארבגתלוךומתלידכםניחבםיברםיבאשמהעיצמTD Snap.ךלורזעישםיאבהםילכהתאץימחתלא

Tobiiתנכותמבטימהתאקיפהל Dynavoxךלש!

2.1Tobii Dynavox Pathways for Core First

Pathways for Core FirstלשםירצומהתאםשיילךלרזועשימניחבאשמאוהTobii Dynavoxדמלת.רתויבהליעומהוהליעיההרוצב
!דועושומישתולק,תוברועמתובטממהרקחמהתוענומתוטישהלע

Pathways for Core Firstבשמתשהלליחתמהתארשאכךתואהוולמ-TD Snap Core Firstהפשה,תוברועמהימוחתבהחימצדדועמו
Pathways.בותכואורקו for Core First:

.הדובעהתליחתלתישיאםאתומורורבביתנקפסי●
.תונמוימתמרלכבוליגלכמםישנאלהחימצדדועי●
TD-בשומיש,םילימהרצואתבחרה,הבילתולימבשומישהללוכ,םימוחתןווגמבתויונמוימתונבלךתואדמלי● Snap Core First

.דועוםוימויהתויוליעפב
TDךיאךלהארי● Snap Core Firstלועפתירושיכותואצמתה,תרושקתבםירבשמלוהינומכםיבצמוםייתרבחםירושיכברוזעללוכי,

.תיבויחתוגהנתהדודיעו
Topםעתרושקתףתושירושיכתונבל● Tips.
Coreלשתדמתמתישיאהמאתהבךומתי● First.

Pathwaysלשהאלמההסרגה for Core FirstרובעימניחםושייכהנימזWindowsו-iOS.לשתנווקמההסרגהPathways for Core First
.ףסונעדימתלבקלwww.tobiidynavox.com/learn/pathways-ברקב.ךלשןפדפדהךרדהנימז

הכימתוטנרטניאיבאשמ2.2
Tobiiרתאב'הכימתוהרשכה'תויהלהכירצךלשהנושארההנחתה,הכימתלקוקזהתאםא Dynavox.

2.3myTobiiDynavox
myTobiiDynavoxלךלששמתשמהיוביגיצבקתאהלעה.ךלשישיאהףותישהלטרופוןווקמהןוסחאהרתאאוה-myTobiiDynavoxידכ

.ךלשתרושקתהתכימתתווצלכםעםתואףתשלורומשל

.םניחבןובשחלםשריהלידכmyTobiiDynavox.com-ברקב

הדימלזכרמ2.4
.דבלבתילגנאבתעכןימזהדימלהזכרמ

:ללוכ,םירחאםיבאשמוהרשכה,םיכמסמלlearn.tobiidynavox.com-ברקב

תוצופנתולאשלתובושת●
הרשכהינוטרס●
םיטלקומםירניבוו●
םינווקמםיסרוק●
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הדובעהתליחת3
TDתאקישמהתארשאכ Snapלכות.ךיכרצלישיאןפואבהנכותהתאםיאתהלורזעישתולאשרפסמלעתונעלשקבתת,הנושארהםעפב
.רתוירחואמתורדגההמתחאלכתונשל

שדחשמתשמתרדגה3.1
!הקדמתוחפבןגראתהלךלרוזענודובעללחתהתורשפאברחב

םייקשמתשמרוזחש3.2
.רזחשלךנוצרבששמתשמיוביגץבוקךלשירבכםאוזתורשפאבשמתשה

myTobiiDynavox-משמתשמיוביגרוזחש
.רזחשרחב.1

.אבהרחבןכמרחאלוךתמססתאוךלשל"אודהתאןזה,myTobiiDynavox-לןיידעתסנכנאלםא.2

.אבהרחבןכמרחאלוהמישרהמשמתשמיוביגץבוקרחב.3

ימוקמץבוקמשמתשמיוביגרזחש
.רזחשרחב.1
.ימוקמץבוקמרזחשרחב.2
.חתפרחבןכמרחאלו,שמתשמהיוביגץבוקתארחבוהטמלקלחה.3

תוחולהזראמתארחב3.3
TD-בהנימזאיהםא,ךלשרישכמהתפשתרדגהלםימיאתמהתוחולהיזראמתאיטמוטואןפואבגיצמתורדגההףשא Snap.ידכהפשרחב
.תורחאתופשבםינימזהתוחולהיזראמתאתוארל

3.3.1Core First
Core FirstלשהנכותבןימזהליבומהתוחולהזראמאוהTD Snap.ילכןווגמתועצמאבהחימצובותכואורק,תוברועמבטמלדעונאוה

.יופצוםרוזןפואבדחיםישמתשמםהבשתרושקת

Coreלשתוחולזראמ3.1רויא First

Coreלשרתויבהבושחההנוכתה Firstלשתלכשומשמתשמתקידבותינילקהיווח,רקחמ.ונלשהבילהתולימתייגטרטסאאיה:

.תונושתוביבסינפלעילמיסקמשומישלםילימתריחב●
.שמתשמקשממוםילימםוקימ●
.םילימתגצהרדס●
.יתכרעמןפואבתופסומתורחאםילימרשאכםילימלשביציםוקימ●
.טווינהתוליעי●
.םיידוחייםירסמרוצילידכןתואבלשלדציכוםילימהתועמשמיהמםישמתשמםידמלמההכימתתורוקמ●
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Core-בםילולכהםיפסונתרושקתילכ Firstםיללוכ:

.בולישבואדבלןהבשמתשהלןתינשתויופצותוריהמתועדוה-תוריהמםילימ●
.םילימתונשלוארוצילידכםירסמהןולחלתויתואןזה-תדלקמ●
.לקןויעלהירוגטקיפלתונגרואמ-םילימתומישר●
.םימיוסמםיאשונביבסואתומיוסמתוביבסבתויצקארטניאבהכימת-םיאשונ●
.תיתרבחתרושקתותויוגהנתהםעםישמתשמלתורזוע-תויבויחתוכימת●
!ךדיגשיהבדועולוקידקפ,םיטלש-הרקבחול●

Coreלשתוחולזראמ Firstרתויבהשיגנההיווחהתאםישמתשמלקינעמו,)ח"תת(תיפילחתכמותתרושקתלשןכותבבהזהןקתתויהלדעונ
Core.םייפיצפסוםיידוחייםירסמרוצילתילמיסקמתלוכיותוריהמבןכותתאיצמל Firstןמזבתוריהמתוחישבףתתשהלםישמתשמלתרשפאמ
.שארמתופצלםישקתויהלםייושעויהשםיינשדחםירסמרוצילשפוחהתאםהלתנתונםגאיה.רתויבםהלםיבושחהםיאשונהלעתמא
םילכהןיברבעמתועצמאבתרושקתיפתושםערשקתלךישמהלוםיפתתשמםההבשהיצאוטיסבםיליעפראשיהלםילוכיםישמתשמ
.םיקפוסמה

תוינכותלםיטושפםירושיק,תודלקמבשומישהתועצמאב.יתרושקתןורתפלכמקלחתויהלתבייחשתינויחתונמוימאוהבותכואורקחותיפ
Core,האירקתויווחביבסתובבוסהתויתרושקתתויצקארטניאבךומתלדעונשןכותו,רישכמברקחמ-תוקודב Firstבותכואורקחותיפבךומתת
.הישמתשמלכרובע

Core,ףוסבל Firstלככ.ירקיעההחנמהןורקיעהאיהחולתודימינפלעתויכשמה.תחיינתכרעמלכלואדחאלכלםיאתהלתדעוימאל
Core-לופסויהלאהתושדחהתויורשפאה,הפשתובכרומבתופסונתויורשפאלםיקוקזוםהלשתולוכיבםירפתשמםירשקתמש Firstהרוצב
.שארמםייופצםימוקימבןכותהלעורמשיוהקלח

Coreלשהקירסתוחולזראמ3.3.2 First*
Coreןכות,הזהתוחולהזראמב Firstםירזועםילולכה'קורסלדמל'תוחול.הקירסהתשיגתטישתועצמאבתוליעיותולקםשלשדחמבצוע
.'הקירס'תושיגנהתטישבםישמתשמםהשכחונשיגרהלםישמתשמל

,3x4:תוחולהזראמחולתודימ 6x4, 7x6, 9x8

*תופשהלכבןימזאל

*הביתכתוחולזראמ3.3.3
האירקתויונמוימילעבםישמתשמלץלמומטסקטהתוחולזראמ.תרושקתךרוצלםילמסבםייולתםניאשםישמתשמלדעוימהזתוחולזראמ
.םיבוטהביתכו

7x10:תוחולהזראמחולתודימ

*תופשהלכבןימזאל

*היזאפאתוחולזראמ3.3.4
חול,תוילאוזיוהנצסתסירפתויורשפאואחולםעםיאשונתוחול,ןבלהחולהתאתוללוכתונוכתה.היזאפאםעםישמתשמלדעוימתוחולהזראמ
Google-ו,תונומתםובלא,הנש AssistantתוחולוAlexa.םירגובמםישמתשמלםימיאתמהיזאפאהחולטסבםילולכהםילמסה.

,6x5:תוחולהזראמחולתודימ 4x3, 3x3

*תופשהלכבןימזאל
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חולתדימרחב3.4
שיםא.בלתמושתבםיישקואתוילאוזיותולבגהןכמרחאלו,הנוילעתובישחלעבהריחבבקוידה:םיברםימרוגבהיולתהיהתחולהתדימתריחב
תדימתאתונשללק.םמעדובעלרתויםילודגםינצחלויהישמתשמלשידכרתויהנטקחולתדימםעלחתה,הריחבהקוידואתוריהמהםעהיעב
תדימתאןיטקהלואלידגהללכות.ךלשןושארהןויסינבתילאידיאהחולהתדימתאיצמיבגלגואדלךירצךניאשךכ,תוחולהזראמתורדגהבחולה
.הלש/ולשתוינפוגהתולוכיהואטרפהלשהנתשמההפשלםאתהבחולה

.תודומע3-ותורוש3תוחפלםעחולתדימרוחבלךילע,םילכהלגרסתאוא/וםירסמהגרסתאגיצהלהצורהתאםא

)הפיקמאל(חולתודימלשהמיגד3.1הלבט

2x33x46x6
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טווינ4
TD-בןכותהתאאורקלדציכדמל Snapרשקתלךירצהתאשהמלכתאאצמו.

חולהינומיס.דומעבןהוםילכהלגרסבןההטמלוהלעמללולגללכותהלילג
יתמךלםיארמ)חולהלשינמיהדצבוםילכהלגרסלשילאמשהדצבתודוקנ(

.הטמלואהלעמלןימזףסונןכות

ידילעלולגת,ךלשהשיגהתטישותרחבשתורדגהלםאתהב
עטקהאר.טווינהאתתריחבידילעואעגמהךסמלעהקלחה

.עגמתויורשפא13.13.2

את,'תיב'את,'רוזח'אתםיללוכןוילעהטירפתהלשילאמשהדצבםיאתהןוילעטירפת
.ןוילעהטירפתה5עטקהאר.'שופיח'אתו'םינווחמחול'

חולרוצ/חוללרושיק8.9עטקהאר.רחאחוללךתואםיריבעמרושיקיאתרושיקאת
.שדח

חולותואבהריחבעצבלךלםירשפאמ,רחאחוללךתואםיריבעמגולידיאתגולידאת
8.9.7עטקהאר.יטמוטואןפואבםדוקהחוללךתואםיריזחמןכמרחאלו
.חוללגלד

ידכתחאםעפרוזחאתברחב.טנרטניאףדברוזחאתומכדבוערוזחאתהרוזחאת
הירוטסיהבהרוחאזוזלךישמהלידכםימעפרפסמואםדוקהדומעלרוזחל

.חולהלש

אתה
Boardmaker

-בתונסחואמהתויוליעפותויקיתלךתואםירשקמBoardmakerיאת
Boardmaker Online.ךותבתויוליעפהתאלעפהושולגTD Snap!האר

TD-בBoardmakerתויוליעפלעפה8.7.5עטק Snap.
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ןוילעהטירפתה5
רוזח5.1

.תרקיבובשםדוקהאתלךתואריזחמ'רוזח'אתה

תיב5.2

TDתאקישמהתארשאכהאורהתאשןושארהאתה(תיבהאתלךתואחקול'תיב'אתה Snap(.לוכיהתאשרוציקאוה'תיב'אתה
.תיבהחולתרדגה9.1.5עטקהאר,תיבהאתתאתונשלידכ.הנכותבםוקמלכמתיבהאתלרוזחלידכובשמתשהל

םינווחמהחול5.3

התאםהבשםיאתלהלקהשיגרשפאמהאתאוה'םינווחמהחול'.'םינווחמהחול'אתלתולקבתשגלידכ'םינווחמהחול'אתבשמתשה
.םיטלשואלוקתמצעומכםילימאללםיאתרקיעב,תופוכתםיתעלשמתשמ

שופיח5.4
.עגמהתשיגתטישתועצמאבקרשיגנ'שופיח'

TD-בהלימלכאוצמלןכיהגיצמשופיחהילכ Snap.םינמיסה.םייתוזחהםינמיסהרחאבוקעןכמרחאלושופיחהחנומתאןזהטושפ
.ךמצעברתוירחואמהלימהתאאוצמללכותשךכדעיהתלימלךתואםיליבומםייתוזחה

.ןוילעהטירפתבשופיחילכהתארחב.1
.שופיחחנומןזה.2

:ךלששופיחהיננסמתארידגהלידכםיננסמרחב,יטנוולרהזםא.3
.םיהזהםיאתהלשםימוקימהלכתאגיצהלידכןימזלךופה—תולופכתומאתהרשפא●
.תעכםירתסומשםיאתבםישמתשמשםיביתנגיצהלידכןימזלךופה—םירתסומםיביתנגצה●
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.שופיחהתואצותבשפחמהתאשאתהתארחב.4

.דעיהאתלעיגתשדעחוללכבשגדומהאתהתארחב.5

!תכללןאלךלםירמואשםיציחהתאשפחזא,אבהאתהתאתוארלידכלולגלךרטצתשןכתיי

.האבהםעפבךמצעבביתנהתארוכזללכותשידכשגדומאתלכלבלםיש
.שגדומהליבשלץוחמםוקמלכתריחבידילעבלשלכבךלששופיחהתאלטבללכות

ףתושןולחןווחמ5.5
Tobii'ףתושןולח'ןווחמ DynavoxםירישכמבקרןימזI-13ו-I-16.

#12005874TD Snapשמתשמלךירדמv.1.18 - he-IL516ןוילעהטירפתה



.ךלשרישכמהבגב'ףתושןולח'בצמלעעדימךלןתונ'ףתושןולח'ןווחמ

.'ףתושןולח'בעיפומתעכשטסקטהתאגיצמ—הארמןונגס

ןולח'רשאכ.תעכלעופ'ףתוש'ןולחהשןמסמשלמסה—למסןונגס
.עיפומוניאלמסה,יובכ'ףתוש

.ףתושןולחתורדגה14.2.1עטקהאר,'ףתושןולח'לשןווחמהןונגסתאתונשלידכ

םינותנרחאבקעמ5.6
.רבכעהלעהרישיהציחלואעגמידילעקרשיגנםינותנרחאבקעמ

גצה,םיאתבשומישתוריפסגצה,המגדהבצמ:תואבהתורדגהלהריהמהשיגךלהנקמ'םינותנרחאבקעמ'אתה,לעפומאוהרשאכ
.םינותנרחאבקעמ13.14עטקהאר,םינותנרחאבקעמתודואףסונעדימתלבקל.םינותנלוהינו,המגדהתוריפס

ןורכנס5.7
.רבכעהלעהרישיהקלקהואעגמידילעקרשיגנןורכנס

תודואףסונעדימל.ןורכנסבףתושרבכשתוחולזראמןכדעלידכואןורכנסלתוחולזראמףתשלליחתהלידכשמשמ'ןורכנס'אתה
.תוחולהזראמתאןרכנסלשי12.2.4עטקהאר,ןורכנס

.תורדגהןורכנס13.12.4עטקהאר,'שומיש'בצמב'ןורכנס'אתהתאריתסהלידכ

הכירע5.8
.רבכעהלעהרישיהציחלואעגמידילעקרהשיגנהכירע

.תורדגהלתשגלוךלשחולהתרדסבםייונישעצבלידכ'הכירע'אתברחב

.הכירע8עטקהאר,ףסונעדימל
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תועדוהלגרס6
!םלועהםעןפותישלםיאתהתאוהבותכההעדוההטסקטתאגיצמתועדוההלגרס

.תודומע3-ותורוש3תוחפלםעחולתדימרוחבלךילע,תועדוההלגרסתאגיצהלהצורהתאםא

.תועדוההלגרסתכירע8.15האר,תועדוההלגרסתאךורעלידכ

רוביד6.1

.םירסמהןולחלשיחכונהןכותהתארמולידכהזאתברחב

םירסמןולח6.2

דילקהל,אתמםירסמהןולחלטסקטחולשללכות.םילמסגיצהלםגלוכיאוה.העדוהכחולשלוארמולךנוצרבשטסקטהתאגיצמםירסמהןולח
.ךסמהלשהכירעהחולמטסקטקיבדהלוא,תדלקמהחולתועצמאבםירסמהןולחבתורישיותוא

.88דומע,םירסמהןולחתורדגה13.12.2עטקהאר,םירסמהןולחתורדגהל

םירסמהןולחבטסקטתכירע6.2.1
םיתנכותמהםיאתבשמתשה,םירסמהןולחבןמסהתאזיזהלידכ.לדחמתרירבכטסקטהףוסבעיפומןמסה,םירסמהןולחלאטסקטתנזהתעב
.ןמסתזזההלועפהםע

םירסמהןולחבןמסהתאזזה
:תואבהםיכרדבןמסהתאזיזהלידכןמסזזההלועפבשמתשה●

הטמלואהלעמלזוז–
דחאותברוחאלואהמידקזוז–
תחאהלימברוחאלואהמידקזוז–
דחאטפשמברוחאלואהמידקזוז–
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הרושהףוסלואתליחתלזוז–
.טסקטהתעדוהןולחףוסלואתליחתלרובע–
.טסקטדומעבהטמלואהלעמלעונ–

,תויוטנואתושגדומתויתואבבוציעל,הקיחמלתנתינטסקטהןולחבהרחבנשהעדוהה.טסקטרחבהלועפינצחלבשמתשהטסקטרוחבלידכ
תולועפתודואדועדומללידכאתתולועפ8.7םירסמהןולחתאהאר.דועורובידבהעמשהל,תרחאהיצקילפאםעףותיש,קוליסואהקתעהל
.הלא

םירסמהןולחבטסקטרחב
:תואבהםיכרדבהריחבהתאביחרהלואהריחבהתאזיזהל,טסקטרוחבלידכטסקטרחבהלועפבשמתשה●

הטמלואהלעמלהריחבהתאזזה–
דחאותברוחאלואהמידקהריחבהתאזזהז–
תחאהלימברוחאלואהמידקהריחבהתאזזה–
דחאטפשמברוחאלואהמידקהריחבהתאזזה–
.הרושהףוסואתליחתלהריחבהתאבחרה–
.טסקטהתעדוהןולחףוסלואתליחתלהריחבהתאבחרה–
.טסקטדומעבהטמואהלעמלהריחבהתאבחרה–
הטמלואהלעמלהריחבהתאבחרה–
דחאותברוחאלואהמידקהריחבהתאבחרה–
תחאהלימברוחאלואהמידקהריחבהתאבחרה–
טפשמבהרוחאואהמידקהריחבהתאבחרה–
לכהרחב–
הריחבהתאלטב–

.םירסמהןולחתכירעלשארמםיתנכותמהדומעבשמתשהלאוהםירסמהןולחבטסקטלשהכירעבליחתהלרתויבהלקהךרדה
Page-בםגםינימזםירסמהןולחתכירעידומע.םידומעתוכרעהמכבםילולכהלאםידומע Set Central

www.mytobiidynavox.com/pagesetcentral

תוקנל6.3

.םירסמהןולחבשןכותהתאקלס

קחמ6.4

.םירסמהןולחברחבנשטסקטהתאואתיחכונההלימהתאקחמ

לטב6.5

.םירסמהןולחבהנורחאההלועפהתאלטב

#12005874TDתועדוהלגרס196 Snapשמתשמלךירדמv.1.18 - he-IL

https://www.mytobiidynavox.com/pagesetcentral


שדחמעצבל6.6

.םירסמהןולחבהלטובשהלועפהתאשדחמעצב

החיש6.7

התאשןמזב.ןקורתמםירסמהןולחוןומטמברמשניחכונהםירסמהןולחןכות,הנימזל'החיש'תאךפוההתארשאכ.'החיש'תאהבכולעפה
ךישמהללכותשידכרזחושמןומטמברומשהםירסמהןולחןכות,היובכ'החיש'רשאכ.רבדלוםירסמהןולחלשדחןכותסינכהללכות,'החיש'ב
.תרצעובשםוקמב

אתלהקתעה6.8

!תולקבםיאתךורעלשמתשמלהשיגנךרדיהוז.אתלותואףסוהןכמרחאלו,םירסמהןולחמטסקטהתאקתעה

ףותיש6.9

AccessITרישכמלםירסמהןולחמטסקטחולשלידכוזההשיגנהותישומישההנוכתבשמתשה 3 (8.7.4 AccessIT(,יחכונהחולבאת)6.8
Googleואתכרעמהלשהכירעהחול,)אתלהקתעה Assistant.

.)'דכוקובסייפ,רטיווטןוגכ(ךתריחבלהיצקילפאלםירסמהןולחמטסקטחולשלידכ'רחא'רחב

'עגמ'תועצמאבקרשיגנ'רחא'אתהטירפת
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םילכהלגרס7
.םילכהלגרסתכירע8.16האר,םילכהלגרסתאךורעלדציכדומללידכ

.ךלשתוחולהתרדסלםאתהבתונתשמםילכהלגרסתויורשפא

רוזח7.1

םילכלגרס-'רוזח'את7.1רויא

.םדוקהדומעלרוזחלידכובשמתשה.טנרטניאףדברוזחאתומכדבוע'רוזח'את

הבילתולימ7.2

Coreםילכהלגרס-'הבילתולימ'את7.2רויא First

Coreלשרתויבהבושחההנוכתה.הבילהתולימחולתאחתופהזאת Firstסיסבלעהחתופאיה.ונלשרתויבהבושחההיגטרטסאהאיה
:תוללוכהבילהתולימחוללשחתפמתונוכת.שמתשמתוקידבוםיינילקםייוסינ,רקחמ

.תונושתוביבסינפלעילמיסקמשומישלםילימתריחב●
.םילימםוקימ●
.םילימתגצהרדס●
.יתכרעמןפואבתופסומתורחאםילימרשאכםילימלשביציםוקימ●
.טווינהתוליעי●
.םיידוחייםירסמרוצילידכןתואבלשלדציכוםילימהתועמשמיהמםישמתשמתודמלמהתויבויחתוכימת●
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תוריהמםילימ7.3

םילכלגרס-'תוריהמםילימ'את7.3רויא

םויקתאתורשפאמרשאתונטקםילימןהתוריהמםילימ.בולישבואדבלןהבשמתשהלןתינשתויופצותוריהמתועדוהןהתוריהמםילימ
,תושגר,הרבח,תוכרב,םיישיאםיכרצלעתודקמתמהברשומישבתואצמנשתועדוהםגתוללוכןה.תורעהואבלתמושתתגשה,החישה
.םירסמהןולחלאטסקטתוסינכמןניאודימורבדמתוריהמםילימ.םינוקיתותולאש

םיאשונ7.4

םילכלגרס-'םיאשונ'את7.4רויא

.םייטנוולרםייוטיבוםילימגיצהלידכ'םיאשונ'חולהמ'אשונ'רחב.םימיוסמםיאשונביבסואתומיוסמתוביבסבתויצקארטניאבםיכמות'םיאשונ'
!ךלשמ'םיאשונ'תפסוהידילעתוחולהזראמתאתישיאםאתה

אשונתולימ7.4.1

.רחבנה'אשונ'בתוצופנםילימםיללוכהלאתוחול

תויבויחתוכימת7.4.2

.תיתרבחתרושקתותוגהנתהבםישמתשמלתורזוע'תויבויחתוכימת'
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זאו,הלחתה7.4.2.1

ךומתזאו,הלחתה7.5רויא

.םיינויגהםידעצואהאצותוהביסתאתרבגתמה,םיבלשינשתבםיעוריאתרדסהגיצמוזהכימת

רצקתולועפרדס7.4.2.2

רצקתולועפרדסתכימת7.6רויא

.םיינויגהםידעצלשהרדסואהאצותוהביסלשןויערהתאתרבגתמה,םיבלשרפסמתבםיעוריאתרדסגיצמרצקהתולועפהרדס

טירסת7.4.2.3

טירסתתכימת7.7רויא

.ןוכנרובידםיגדהלםירזועוםייתרבחםיביטרנתריצילםישמשמםיטירסת.םיוסמאשונביבסשארמםינכומםיצופנםייוטיבקפסמטירסת

רצעןועשגצה7.4.2.4

'ילאוזיוןמזדמ'םעןוילעטירפת7.8רויא
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ינועבצהלגרסהובצקוהשןמזהתארוחאלרפוסתורפסהגצ.ןוילעהטירפתבשפנומינועבצלגרסורוחאלהריפסםעןועשגיצמילאוזיוןמזדמ
.לזאןמזהרשאכעמשיילילצ,תלעופ'הקעזא''תורשפאהרשאכ.תחופרתונהןמזהשלככןטקוךלוה

.ןוילעהטירפתהלשינמיהדצבXרחב,ילאוזיווהןמזהדמתאלטבלידכ

.'ילאוזיוןמזדמ'הלועפהתארחבואתהתאךורע,הקעזאהוארוחאלהריפסהןמזתופדעהתאתונשלידכ

תדלקמ7.5

םילכלגרס-'תדלקמ'את7.9רויא

ואךלשתוחולהתרדסבעגרכתונימזןניאשםילימבותכלידכהזחולבשמתשה.תדלקמישקמומכםיגהנתמשדיחיותיאתקפסמ'תדלקמ'חולה
.תדלקמהחולתרדגה9.1.6האר,יוצרהתדלקמהחולתארידגהלידכ.קוסיפףיסוהלידכ

םינווחמהחול7.6

םילכלגרס-'םינווחמהחול'את7.10רויא

.םיטלשואלוקתמצעומכםילימאללםיאתרקיעב,תופוכתםיתעלשמתשמהתאםהבשםיאתלהלקהשיגרשפאמהאתאוה'םינווחמהחול'

הלימתורוצת7.7

Coreםילכהלגרס-'הלימתורוצת'את7.11רויא First

ידכהנורחאההלימהתרוצתתארחב.םירסמהןולחבהנורחאההלימהלש)'דכורפסמ,ןמז(תונושהתורוצהתאגיצמ'הלימתורוצת'חולה
.םירסמהןולחבהלימהתאןכדעל
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ךמתנטווינ7.8

Coreםילכהלגרס-ךמתנטווינ7.12רויא First

.חולהתודימלכלןימזלחולהתאךפוהםילכהלגרסב'ךמתנטווינ'אתה.(3x3>)ריעצההווהתמלחולהתודימלתיבהאתאוה'ךמתנטווינ'אתה

תיחכונהBoardmakerתוליעפ7.9

Coreםילכהלגרס-תיחכונBoardmakerתוליעפ7.13רויא First

.ליעפוניאהזאת,הלועפבתאצמנהBoardmakerתוליעפעגרכןיאםא.יטנוולרםא,הלועפבתעכתאצמנהBoardmakerתוליעפהתאחתפ
.הלועפבתאצמנBoardmakerתוליעפהשףקשלידכתיוותןוכדעורעזוממאת

7.10abc)דבלבתינמרג(

תורדוסמןהשכ,ינשמהוירקיעהםילימהרצואמםילימ3,600-מרתויאצמת."LiterAACy"מרכומהABCםילימהרצוארוזאתאחתופהזאת
.הינשהוהנושארהתואהיפל

.בותכואורקירושיכבשומישוהדימלבךמותABCרוזאה●
.תואבםירחוברשאכןגנמיטנופבושמ●
אוהתונטקתויתואבabcאתה.תונטקתויתואבתשמתשמהינשהותוישירתויתואבתשמתשמתחא,וזהנוכתלשתואסרגיתששי●

abcאתהתארתסהוםילכהלגרסבהארנל)תוישירתויתואב(ABCאתהתאךופה,תוישירתויתואבשמתשהלידכ.לדחמהתרירב
.אתתגצה/תרתסה8.5.6עטקהאר.)תונטקתויתוא(
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הכירע8
תריחבידילעתעלכבהכירעבצמלסנכיהלךתורשפאב.הכירעבצמבתויהלתבייחהנכותה,םישמשמוא,תורדגה,חול,אתבםייונישעצבלידכ

.הכירעאתה

.'עגמ'תושיגנהתטישבםישמתשמרשאכקרםישיגנהכירעבצמו'הכירע'אתה
.'שומיש'בצמבםיגהנתמםהדציכתוארלידכחולהיאתבורלעהלופכהציחלץוחללךתורשפאב,הכירעבצמבשומישתעב

הכירעהלגרס8.1
.ךלשהנכותבותוחולהזראמבםייונישעוציבלתויסיטרכהוםילכהלכתאליכמהכירעהלגרס

)בחרומאוהשכ(הכירעהלגרס8.1רויא

.הכירעהלגרסתאביחרהלידכרחב

.בחרומלגרסהשןמזבהטמלואהלעמל-התרירגידילעתישיאםאתומלדוגלהכירעהלגרסלדוגתאהנש

אתתפסוה8.2

.הכירעאתהתארחב.1
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.שדחאתרוצילידכחולבקיראתלכב-התארחב.2

קיראת8.2רויא

אתתזזה8.3

.הכירעאתהתארחב.1
:חולבאתהתאםקמלםיכרדיתששי.יוצרהםוקימלותוארורגןכמרחאלו,זיזהלךנוצרבשאתהתאקזחהורחב.2

םוקימהביבסרוחשהראתמהוק.חולבםמוקמבופלחתיםיאתהינש,רחאאתיבגלעתורישיאתהתאררוגהתארשאכ-הפלחה●
.הפלחההעצוביכןמסמחולברחבנה

ולעפיםיאתה.שדחאתלםוקמרוצילידכוזוזיהטמלוןימידצמםיאתה,םיאתינשןיברחבנהאתהתאררוגהתארשאכ-הסנכה●
.יכנאלגרסידילעןמוסמ'סנכה'אתהםוקימ.חולבהטמלהלעמלמוןימיללאמשמלשהרוצב

.תיכנאהרוצבוא)ליעלגצומשיפכ(תיקפואהרוצבאתסינכהלךתורשפאב

.יחכונהחולהתדימלקרףקתרבדה,אתזיזמהתארשאכ

אתהלדוגיוניש8.4
.הצורהתאשםילכלגרסעטקואחולעטקךותבחוליאתהמכסופתישידכאתהלדוגתאתונשלךתורשפאב

.הכירעאתהתארחב.1
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.םילכהלגרסבואחולבאתרחב.2

.רחבנדיחיאתרשאכקרןימזאתלדוגיוניש

.אתהלדוגתאתונשלידכרורגןכמרחאלו,רחבנהאתהתוניפבתולוחכהתודוקנהתחאתאקזחהורחב.3

.םילכלגרסיעטקואחוליעטקינפלעהנושםלדוגשםיאתביחרהלןתינאל

.הריחבהתאררחשןכמרחאלו,יוצרהלדוגבםהשדעירמגלםיאתהתאאלממאתהשדעןתמה.4

.)הלילג(טווינאתליכמהאתלאאתזיזהלואלדוגתתונשלןתינאל
.רתויב)םי(בורקה)םי(קירה)םי(אתל)ו(זוזי)םי(זזומה)םי(אתה,אתםילידגמרשאכ

.יחכונהחולהתדימלקרףקתרבדה,אתלשלדוגהנשמהתארשאכ
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םיאתתכירעילכ8.5
.)ם(יחכונה)םי(רחבנה)םי(אתהתאךורעלךלםירזועהיצקילפאהןולחלשינמיהדצבםיאצמנהםילכה

/בחרה,קחמ,גצה/רתסה,הריחבןומיס,הבורמהריחב,לכהרחב,קבדה,קתעה,בושעצב,לטב)הטמלהלעמלמ(-אתתכירעילכ8.3רויא
םילכתומשטטומ

'בושעצב'ו'לטב'8.5.1

ןורחאהיונישהתאריזחי'רזחה'ילכה.יחכונהשמתשמ/תוחולהזראמבתעציבשתוכירע100דעריזחהלךלרשפאמ'לטב'ילכה
.'לטב'ילכהםעתלטיבש

TDהנכותהרשאכו,הנושתוחולזראמ,הנוששמתשמםילעמרשאכתספואמלוטיבהתמירע Snapהרוגס.

אתתקבדהוהקתעה8.5.2

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2

.קתעהילכברחב.3
.תקתעהשםיאתהרפסמתאגיצמ'קבדה'ילכהשבלםיש

.קבדהילכהתארחב.4
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.חולבןושארהןימזהקירהאתלקבדייאתה

םיאתהלכתריחב8.5.3
.תחאתבבתובורמהכירעתולועפעצבללכותשךכ,יחכונהחולבםיאתהלכתאיטמוטואןפואברחוב'לכהרחב'ילכה

.הכירעאתהתארחב.1
.אתתינושלברחב.2

.לכהרחבילכהתארחב.3

אללוראשייםירחאהםיאתה;םתריחבתאלטבלידכםידרפנםיאתלעץוחללךתורשפאב,'לכהרחב'בתשמתשהשרחאל
.הריחב

.םיאתלםייוצרהםייונישהתאעצב.4

.הבורמהריחבילכהתארחב,םיאתהלכלשהריחבהתאלטבלידכ.5

םיבורמםיאתתריחב8.5.4

.תחאתבבתובורמהכירעתולועפעצבללכותשךכ,תחאתבבםיבורמםיאת)ינדיןפואב(רוחבלךלרשפאמהבורמהריחבילכה

.הכירעאתהתארחב.1
.אתתינושלברחב.2

.הבורמהריחבילכהתארחב.3

.לעופאוהשכלוחכולעופוניארשאכרוחש'הבורמהריחב'ילכה

.ליבקמבךורעלךנוצרבשםיאתהתארחב.4

.םירחבנעגרכשםיאתהרפסמתאגיצמ'הבורמהריחב'ילכהשבלםיש-ורחבנשםיבורמםיאת8.4רויא

.םיאתלםייוצרהםייונישהתאעצב.5

.הבורמהריחבילכהתארחב,םיאתהלכלשהריחבהתאלטבלידכ.6

הריחבןומיס8.5.5

.רוחבלךנוצרבשרתויואדחאאתביבסעבורמרייצלידכרורגוץחלטושפ.םיאתרפסמרוחבלהלקךרדאוה'הריחבןומיס'ילכה
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.הכירעאתהתארחב.1
.אתתינושלברחב.2

.הריחבןומיסילכהתארחב.3
.רוחבלךנוצרבשםיאתהלכלעמעבורמרייצלידכתינוסכלאהרוצברורגןכמרחאל,)עגוא(ץחל.4

.םתוארוחבלידכאלמןפואבעבורמהךותבתויהלםיכירצאלםיאתה-'הריחבןומיס'בשומישה8.5רויא

.הריחבלטבל/רוחבלידכדרפנןפואבםידדובםיאתלעץחל
.דחיםהינשבאלךא,חולבואםילכהלגרסבםיאתלשהריחבעצבלןתינ

.םירחבנהםיאתלםייוצרהםייונישהתאעצב.5

.הבורמהריחבילכהתארחב,םיאתהלכלשהריחבהתאלטבלידכ.6

אתתגצה/תרתסה8.5.6
אל(םיגצומןכמרחאלוםירתסומתויהלםילוכילשמלינמזןפואבידמםיחיסמואידמםימדקתמשםיאת.שומישבצמבוארייאלםירתסומםיאת
.)םירתסומ

.הרופאהבכשבםינמוסמםירתסומםיאת,הכירעבצמב

.הכירעבצמבהארנשיפכןיעלהארנאתדצלרתסומאת8.6רויא

הרתסה8.5.6.1

.הכירעאתהתארחב.1
.ריתסהלךנוצרבשאתהתארחב.2

.רתסהילכהתארחב.3

ידכ.תוחולהזראמבעיפומאוהובשםוקמלכבאתותואלשתוארנרידגהלאיהגצה/רתסהילכהרובעלדחמהתרירבתלועפ
.ןאכתוארנהנשרחבוגצה/רתסהילכהתא)הכוראהשקה(קזחהוץחל,אתהלשרחבנההרקמלקרתוארנהתארידגהל

הגצה8.5.6.2

.הכירעאתהתארחב.1
רתסומאתברחב.2

.גצהילכהתארחב.3
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ידכ.תוחולהזראמבעיפומאוהובשםוקמלכבאתותואלשתוארנרידגהלאיהגצה/רתסהילכהרובעלדחמהתרירבתלועפ
.ןאכתוארנהנשרחבוגצה/רתסהילכהתא)הכוראהשקה(קזחהוץחל,אתהלשרחבנההרקמלקרתוארנהתארידגהל

אתהלדוגתאהנש8.5.7

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2

.קחמילכברחב.3

ילכתומשלשהנטקה/הלדגה8.5.8

.ילכהתומשתאריתסהלידכבושםילופכהםיציחהתארחב.הכירעהילכתומשתאגיצהלידכםילופכהםיציחהתארחב

אתןכות8.6

.ינוניבלובגועקרעבצ,למס,תיוותםעאת8.7רויא

אתתיוות8.6.1
.אתלעעיפומשטסקטהאיהאתהתיוות

אתתיוותיוניש8.6.1.1

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.תיוותטסקטההדשךותבדלקה.3

אתתיוותטסקטהדש8.8רויא

.אתתיוות8.8.3עטקהאר,)'וכולדוג,םוקימ,עבצ,ןפוג(םירחאתיוותינייפאמתונשלךנוצרבםא
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ליעפןכות8.6.2
.יחכונהעדימהבצמתאףקשלידכםינתשמאתהלמסותיוות.אתלשימנידעדימגיצהלךלרשפאמ'ליעפןכות'

אתל'ליעפןכות'תפסוה8.6.2.1

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
)ליגרכרדגומאתהגוסםאקרןימז(.ליעפןכותרחב.3

ליעפןכות8.9רויא

.ליעפןכותגוסרחב.4

רואיתליעפןכותגוס

.אתהלשליעפהןכותהתאריסהלידכ'אלל'רחבאלל
הריחבתייהשה,טבמדוקימ:תואבההשיגהתוטישיבגלקרהפקתתושיגנתטישתייהשה:הרעהתושיגנתטישתייהשהבצמ

תושיגנתטישתייהשהבצמלשליעפןכותבםישמתשמהםיאת,שומישבתואצמנתורחאתושיגנתוטיששכ
.םילרטונמ
:אתהתלועפתאהגיצמתיוותה,)לדחמתרירב(אתהלעהעיפומ'תושיגנתטישתייהשה'הלועפהםא
תושיגנההשהואתושיגנלחתה
השיג:תושיגנהתייהשהבצמתאהגיצמתיוותה,אתהלעהעיפומהניאתושיגנתטישתייהשהתלועפםא
.תיהשומהשיגואתלעופ

.עגמהתושיגנתטישיבגלףקתוניאתושיגנןמז:הרעהתושיגנןמז
,תושיגנתטישיפלהנתשמלעופבןמזהתרדגה.תיחכונהתושיגנהתטישרובעןמזהתרדגהךרעתאגיצמ
.'וכוהיהשןמז,הקירסתוריהמ,הקזחהךשמ,לשמל
41דומע,תושיגנןמזתלבט8.1הלבט.האר,ףסונעדימתלבקל

AccessITרישכמהרוביחבצמתאגיצמAccessITרוביחבצמ .רבוחמוארבחתמ,קתנתמ,רבוחמאל:3

רישכמלרבחתמ,רחבנאוהרשאכו,בצמהתאגיצמשאתרוצילידכAccessITתלועפםעגוויזלןתינ
AccessIT.

יתמןמסמוהללוסהתמרתאףקשלידכהנתשמלמסה.100%–0:יחכונההללוסהתמרזוחאתאגיצמהללוסהתמר
.ןעטנולמשחלרבוחמרישכמה

רוצעואחחוש:אתהתלועפתאהגיצמתיוותה,)לדחמתרירב(אתבחכונהחישיונישבצמתלועפםאהחישבצמ
החיש
החישבצמ:החישבצמלשיחכונהבצמהתאהגיצמתיוותה,אתבחכונוניאהחישיונישבצמתלועפםא
.יובכואלעופ

םא(הלועפבתעכתאצמנהBoardmakerתוליעפלשתרעזוממההנומתהתאותרתוכהתאגיצמתיחכונהBoardmakerתוליעפ
.)יטנוולר
תוליעפתאחתופשאתרוצילידכ'תיחכונBoardmakerתוליעפחתפ'תלועפםעגוויזלןתינ

Boardmakerתוליעפהלשתרעזוממההנומתהתאותרתוכהתאגיצמםגוהלועפבתאצמנה.
.רוזאהיפלעבקנךיראתהבוציע.תיחכונההנשהושדוחה,םויהתאגיצמךיראת
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רואיתליעפןכותגוס

.יחכונהעובשהםויתאגיצמעובשבםויה
:אתהתלועפתאהגיצמתיוותה,)לדחמתרירב(אתבתחכוניתעימשבושמתקתשהיונישתלועפםאבושמתקתשהבצמ

.עמשבושמתקתשהלטבואעמשבושמקתשה
עמשהבושמתקתשהבצמתאהגיצמתיוותה,אתבתחכונהניאעמשבושמתקתשהיונישתלועפםא
.קתשומוניאיתעימשבושמואקתשומיתעימשבושמ:יחכונה

.100%–0:יתעימשבושמבלוקהתמצעתאגיצמבושמהלוקתמצע

תמצעבטלוששאתרוצילידכ'הטמלעמשבושמ'תלועפוא'הלעמלעמשבושמ'תלועפםעגוויזלןתינ
.בושמהלוקתמצעתמרתאגיצמםגולוקה

Tobiiףתושןולחתוריהב Dynavox I-13ירישכמוI-16דבלב.

.100%–0'ףתושןולח'לשתוריהבהזוחאתאגיצמ
אתרוצילידכ'הטמלףתושןולחתוריהב'תלועפוא'הלעמלףתושןולחתוריהב'תלועפםעגוויזלןתינ

.תיחכונהףתושהןולחתוריהבתאגיצמםגוףתושהןולחתוריהבבטלושש

Tobiiףתושןולחתמצעבצמ Dynavox I-13ירישכמוI-16דבלב.
לעפה':אתהתלועפתאהגיצמתיוותה,)לדחמתרירב(אתבתחכונ'ףתושןולחתמצעיוניש'תלועפםא
.'ףתושןולחתאהבכ'וא'ףתושןולחתא
:יחכונהףתושהןולחהתמצעבצמתאהגיצמתיוותה,אתבתחכונהניאףתושןולחתמצעיונישתלועפםא
.'יובכףתושןולח'וא'לעופףתושןולח'

.קספהוארבד:אתהתלועפתאהגיצמתיוותה,)לדחמתרירב(אתבתחכונ'םירסמןולחרוביד'תלועפםארובידבצמ
תקספהוארוביד:יחכונהרובידהבצמתאהגיצמתיוותה,אתבתחכונהניא'םירסמןולחרוביד'תלועפםא
.רוביד

ואקתשה:אתהתלועפתאהגיצמתיוותה,)לדחמתרירב(אתבתחכונ'רובידתקתשהיוניש'תלועפםארובידתקתשהבצמ
.הקתשהלטב
:יחכונהרובידהתקתשהבצמתאהגיצמתיוותה,אתבתחכונהניא'רובידתקתשהיוניש'תלועפםא
.קתשומאלואקתשומ

.100%–0:רובידהתמרהבוגתאגיצמרובידהתמרהבוג
טלוששאתרוצילידכ'הטמלרובידתמרהבוג'תלועפוא'הלעמלרובידתמרתבוג'תלועפםעגוויזלןתינ
.רובידהתמרהבוגתאגיצמםגולוקהתמצעב

.הלעפההתכרעמלשרוזאהתרדגהידילעעבקנןמזהבוציע.תוקדותועשביחכונהךסמהןמזתאגיצמןמז
.העשהיפלהנתשמוניאשםיירנגןועשינפאוהלמסה:הרעה

אתתעדוה8.6.3
Select Boardmaker Activity or Folderתעדוהרשאכ.ךלשרישכמהמרחבנשעמשץבוקואטלקומלילצ,טסקטתויהלהלוכיאתהתעדוה

יצבקוטלקומלילצ.תרבודמאתהתעדוה,חכונוניאםירסמהןולחםא.רחבנאתהרשאכםירסמהןולחלאסנכומהטסקטה,טסקטאיהאתה
.רחבנאתהרשאכםינגנתמאתהתעדוהבעמש

םירסמהןצחלטסקטתאהנש8.6.3.1

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
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.העדוהטסקטההדשךותבדלקה.3

אתתעדוהטסקטהדש8.10רויא

הטלקהעוציב8.6.3.2

.חתפית'העדוהטלקה'חיש-ודהתבית.טלקהרחב.1

.טילקהלליחתהלידכטלקהרחב.2

קספהרחב,טילקהלתמייסשכ.3

.ןגנרחב,ךלשהטלקההתאעומשלידכ.4
'העדוהטלקה'חישודהתביתתארוגסלידכ'לטב'רחב.ךלשהטלקההתארומשלידכרומשרחב,ךלשהטלקההתארוצילתמייסשכ.5

.רומשלילב

עמשץבוקתפסוה8.6.3.3
.תרחאעמשתעוצרוארישןגנמשאתרוצילידכעמשץבוקףסוה

.עמשץבוקףסוהרחב.1
.50MB-מםינטקתויהלםיבייחםיצבק.ךלשרישכמבעמשץבוקרחבוהטמלקלחה.2

,aac.:םיכמתנץבוקיגוס . m4a, .mp3, .wav, .wma

.םייסרחב.3

עמשזמראת8.6.4
הגוצתאוה'עמשזמר'.'הקירס'ו'טבמדוקימ,'הריחבתייהשה','עגמרורחשבהריחב'תושיגנהתוטישםעדחי'עמשזמר'בשמתשהלרשפא
.ןיידערחבנאלךאשגדומאתהרשאכרבדמשאתלשהמידקמ

'עמשזמר'אתהתאהנש8.6.4.1

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
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.הרושהתאביחרהלידכעמשזמררחב.3

'עמשזמר'אתהטסקטהדש8.11רויא

.עמשזמרהדשהךותבדלקה.4

.הטלקהעוציב8.6.3.2עטקהאר,תישיאםאתומ'עמשזמר'טילקהלךנוצרבםא

אתתנומת8.6.5
.תחאהנומתואלמסגיצהללוכיאת

אתהתנומתיוניש8.6.5.1

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
:אתלהנומתףסוה.3

:למסשפחלידכ●

a.למסשפחאתהתארחב.
.חתפית'למסשפח'חיש-ודהתבית

b.שופיחהיחנומתאונסלידכטסקטההדשבדלקה.
c.יוצרהלמסהתארחב.
d.םייסרחב.

:אתתנומתרובעהנומתםלצלהמלצמבשמתשהלידכ●

a.המלצמאתהתארחב.
b.המלצממרחב.
c.הנומתםלצלידכךלשרישכמהתמלצמבשמתשה.

:ךלשימוקמהרישכמבתנסחואמההנומתבשמתשהלידכ●

a.המלצמאתהתארחב.
b.םימוליצהתיירפסמרחב.
c.יוצרההנומתהץבוקלטוונלידכםיצבקשופיחבשמתשה.
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תסירפ8.8.3.5עטקהאר.'דבלבתיוות'ל'אתהתסירפ'תארדגהואיחכונהלמסהתניפבX-התארחב,אתהלעלמסהיהישהצורךניאםא
.את

למסשופיחתואצותןוניס8.6.5.2

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2

..למסןנסמאתהתארחב.3
.)רבג,השיא,דלי,רגובמ(ךלשלמסהשופיחתואצותבתוארלהצורהתאשתונוכתהתארחב.4

.בושןתואךורעתשדעתולעפומוראשייךלשןוניסהתורדגה

אתהגוס8.6.6
.גהנתמאתהובשןפואהתאתעבוקאתהגוסתרדגה

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.אתגוסרחב.3
:המישרהךותמאתגוסרחב.4

.העדוהץובישוארובידאיהתולועפללדחמהתרירב.תולועפוהעדוה,תיוות,למסליכהללוכי—ליגר●
תגצומההלימהתאץבשלידכאתהתארחב.יחכונהםירסמהןולחבבותכשהמלעךמתסהבהאבההלימהתאשארמהפוצ—אבנמ●

.םירסמהןולחבתיחכונה
CapsואShiftשקמהומכםייונישלםאתהבביגהלוםירסמהןולחךותלהדדובתואץבשלידכתבצועמ—תדלקמ● Lock.תדלקמיאת

.עמשץבוקתפסוה8.6.3.3-והטלקהעוציב8.6.3.2םיעטקהאר.םירחבנםהרשאכעמשץבוקואטלקומלילצןגנלםגםילוכי
הלימה:תויורשפאיתשמתחאכרדגומדעיה.'וכורבעןמז,םיבר,לשמל,תניוצמההלימהתרוצלדעיהתלימתאהנשמ—היטה●

.ריבחתהיאתלכואםירסמהןולחבהנורחאה

.הרושכלעפתהיטההשידכריבחתהאתוהיטההאתרובעההזתויהלתבייחאתהתפשיקוחתרדגה

ןולחלשיחכונהןכותהלעךמתסהבהלימהלשהיוצרהתיריבחתההרוצהתאתוזחלידכומצעלשתיוותהתאןכדעמ—קודקד●
.רחבנ'זמורמאשונ'אתוארחבנלוקןווגאת,םירסמה
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םגוריבחתהיאתןווגתאתונשלידכ'זמורמאשונ'אתבשמתשהלןתינ,ףקתףוגיוניכללוכאוהרשאכ)דבלבתידרפס(—זמורמאשונ●
ומיאתישידכריבחתהיאתןווגתאהנשי'זמורמאשונ'אתה,תחאםעפרחבנאוהרשאכ.םירסמהןולחלולשתיוותהתאסינכהלידכ
.םירסמהןולחךותבתצבושמ'זמורמאשונ'אתהלש)ףוגיוניכ(תיוותה,הינשםעפרחבנאוהםא.'זמורמאשונ'אתהלשףוגהיוניכל
:אתהלעםיאבהףוגהייוניכמדחאבשמתשהלןתינ,)ב"הראואדרפס,וקיסקמ(תידרפסלםירדגומ'זמורמאשונ'אתהתפשיקוחםא

–yo
–tú
–usted
–él
–ella
–nosotros
–nosotras
–vosotros
–vosotras
–ustedes
–ellos
–ellas

.הרושכלעפילוקהןווגשידכריבחתהאתבולוקהןווגאבההזתויהלתבייחאתהתפשיקוחתרדגה

אתתולועפ8.7
!םירבדםישועשםיאתרוצילךלתורשפאמתולועפ

אתתולועפלשהכירעואהפסוה

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.)ליגרכרדגומאתהגוסםאקרןימז(.אתלףיסוהלהלועפרוחבלידכהלועפףסוהרחב.3

תולוכיתולועפהשהמיבגלםיפסונםיטרפתוארלידכ.ךלששופיחבתורושקהתולועפאוצמלידכתולועפשפחהדשהךותבדלקה

.עטקהתרתוכבעדימלמסהתארחב,תושעל

הלועפהתאףיסוהלידכבכוכהראתמתארחב.הלקהשיגלתולועפהתמישרבהנושארהםעפבתועיפומתופדעומתולועפ

.םיפדעומהתמישרמהלועפהתאריסהלידכאלמהבכוכהתארחב.םיפדעומהתמישרל

רואית'רוביד'רובעתולועפ

.םירסמהןולחבשןכותהתארומאלוקבםירסמהןולחתארומא
.אתתעדוהץבשוארבדרסמתסנכהוארוביד
.םירסמהןולחבןורחאהטפשמהתארומאטפשמתרימא

TD-בםיניתממואתעכםינגנתמהםילילצהורובידהלכתארוצעםילילצהלכתקספה Snap.

רואיתםירסמהןולחרובעתולועפ

.שגדומלםירסמהןולחלשטסקטהתאךופהשגדומ

.תועדוההןולחבןכותהתאהקנםירסמהןולחיוקינ

ןולחלשטסקטהתקתעה
םירסמה

Ⱡ.ךסמהלשהכירעהחוללםירסמהןולחלשיחכונהטסקטהתאקתעה

Ⱡ.שמתשמהרחבשאתהתיוותלותואףסוהןכמרחאלו,םירסמהןולחלשיחכונהטסקטהתאקתעהאתלאםירסמהןולחתקתעה

Ⱡ.ךסמהלשהכירעהחולליחכונהםירסמהןולחטסקטתאךותחםירסמהןולחטסקטרוציק
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רואיתםירסמהןולחרובעתולועפ

.םירסמהןולחבתיחכונההלימהתאואםירסמהןולחבתרחבשטסקטהתאקחמטסקטתקיחמ
..יוטנלםירסמהןולחלשטסקטהתאךופהיוטנ

.םירסמהןולחבןמסהתאזזהןמסהתאזזה

לאהקתעההחולתאקבדה
םירסמהןולח

.םירסמהןולחךותלאהקתעההחוללשןכותהתאקבדה

.םירסמהןולחבהלטובשהלועפהתאשדחמעצבםירסמהןולחיוקינ
.םירסמהןולחבטסקטרחבטסקטרחב

ןולחבטסקטהתאףתש
םירסמה

Ⱡ.םירסמהןולחביחכונהטסקטהתאףתש

םירסמהןולחוןומטמברמשניחכונהםירסמהןולחןכות,הנימז'החיש'רשאכ.'החיש'תאהבכולעפההחישבצמהנש
ןכות,היובכ'החיש'רשאכ.רבדלוםירסמהןולחלשדחןכותסינכהללכות,'החיש'בהתאשןמזב.ןקורתמ
.תרצעובשםוקמבךישמהללכותשידכרזחושמןומטמברומשהםירסמהןולח

.םירסמהןולחבהנורחאההלועפהתאלטבםירסמהןולחיוקינ

רואית'טווינ'רובעתולועפ

.יחכונהחולבראשיהללכותשךכ,גולידלטבמגולידלטב

.עצבתמגולידהשןמזבםדוקהחוללהרזחליעפיאלרבכוזההלועפהתאליכמהאתגולידההשה

.םדוקהחוללרוזחרוחאלרוזח

.תיבהףדלרובעהתיבהךל
.שדחחוללרושיקרושיק

.םינווחמהחוללשחולהתאחתפםינווחמהחולתאחתפ
.תדלקמהחולתאחתפתדלקמחתפ

.רויצהחולתאחתפ***רויצהחולתאחתפ
'גוליד'לטב,םדוקהחוללרוזחגולידמהרזח

.הנושתוחולהזראמלרבעמתוחולהזראמתאתפלחה

תויוליעפ'רובעתולועפ
Boardmaker'

רואית

תייקיתואתוליעפחתפ
Boardmaker‡

Boardmakerתוליעפחתפ TD Snapץפוקןולחכואחולכ.

תוליעפתיירפס'תאחתפ
Boardmaker'‡

TD-ב'Boardmakerתוליעפתיירפס'תאחתפ Snap.קחשלותויקיתבלעלעללוכישמתשמה,הירפסהמ
myBoardmaker.com-בSnapתויוליעפתייקיתאיהBoardmakerתויוליעפתיירפס.תויוליעפב

תוליעפתאחתפ
Boardmakerתיחכונה‡

.יטנוולרםא,הלועפבתאצמנהBoardmakerתוליעפהתאחתפ

תיבויחהכימת'רובעתולועפ
'תוגהנתהב

רואית

.ץפוקהןולחבףצרהתאזאוןושארהתאגצהךכרחאוםדוק
.ץפוקהןולחברצוקמהםינמזהחולתאגצהןטק-ןומזת
.ץפוקהןולחבטירסתגצהטירסת
.ןיוצמהןמזהתארוחאלרפוסשןוילעהטירפתברצעןועשגצהרצעןועשגצה

רואית'תושיגנתטיש'רובעתולועפ

ןיעבקעמלשלויכהתאלחתהםייניעהבקעמתאלייכ
.תתבשומואהליעפתושיגנהתטישםאהגיצמאתהתיוותבטסקטה.תושיגנהתשיגתאךישממוההשמתושיגנהתטישתאההשה

הריחבתייהשה,טבמדוקימ:תופקתתושיגנתוטיש
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רואית'תושיגנתטיש'רובעתולועפ
תושיגנהתטישידילעעבקנעפשומהןמזההנתשמ.ןיוצמהךרעלתושיגנהתטישןמזהנתשמתארידגמתושיגנןמזתרדגה

†הליעפ'תושיגנןמזרדגה'הלועפהרשאכהליעפה

רתוירחואמךא,'עגמבהריחב'כתרדגומתושיגנהתטישרשאכהלועפהתאףיסוהללוכיהתא,לשמל
טבמהתייהשהךשמתאתונשלידכ'טבמדוקימ'תושיגנהתטישתועצמאבהתואליעפמשמתשמה

.םייניעהבקעמלשבקעמהבצמןולחתאגיצמםייניעהבקעמבצמתגצה

לעהטילש'רובעתולועפ
'לוקתמצע

רואית

בושמלשהקתשהלגתמ
עמשה

.עמשהבושמלוקתמצועלשהקתשהלוטיבואהקתשה

בושמלשלוקהתמצעתדרוה
עמשה

.עמשהבושמלוקתמצעתאדרוה

בושמבלוקתמצעתאתרבגה
עמשה

.עמשהבושמלשלוקהתמצעתארבגה

.םיוסמהבוגלתכרעמהלוקתמצעתארדגהלוקהתמצעתארדגה

.תכרעמהלוקתמצעלשהקתשהלטבואקתשהרובידהתקתשהלגתמ

.לוקהתמצעתאתחפההטמלרובידהלוקתמצע

.לוקהתמצעתארבגההלעמלרובידהלוקתמצע

רואית'הביבסתרקב'רובעתולועפ

Googleלשהדוקפחלש
Assistant

Googleלאטסקטתדוקפחלש Assistant.םירסמןולחטסקטחלשואאתתעדוהטסקטחלש:תויורשפא

.ןיוצמהIR-התואתאחלשIRתואחלש

רואיתAccessITרובעתולועפ

.AccessITרישכמררובתאגצהןכמרחאלו,תעכרבוחמהAccessITרישכמתאקתנ.AccessITלארבחתה

רבכעתועונתוא/ו,תוציחל,םיהשומתדלקמישקמ,טסקטתורבעה:תוטרופמהAccessITתולועפתארוצע*AccessITתאספא
.תוכשמתמ

.AccessITרישכמלאהעדוהואאתלשתיוותחלש*אתטסקטחלש

.AccessITרישכמלאתדלקמהןמחתפמחלש*תדלקמהןמחתפמחלש

ןולחבטסקטהתאחלש
*םירסמה

AccessIT.Ⱡרישכמליחכונהםירסמהןולחטסקטתאחלש

.AccessIT-הרישכמלרבכעתוציחלחלש*רבכעתציחלחלש
.AccessIT-הרישכמלארבכעתועונתחלש*רבכעתעונתחלש
.AccessIT-הרישכמלאטסקטחלש*טסקטחלש

םימושיילעפה'רובעתולועפ
'םירחא

רואית

.ןיוצמהםושייהתאלעפהםושייהתאלעפה

רואיתרישכמרובעתולועפ

.רישכמהתאלחתאמרישכמהתאשדחמלחתא
.רישכמהתאהבכמרישכמהתאהבכ
.רישכמהרובעיובכללעופמאלמהךסמהבצמתאהנשאלמךסמלגתמ
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רואית'ףתושןולח'רובעתולועפ

.'ףתושןולח'לשתוריהבהתאתיחפמ**הטמלףתושןולחתוריהב

.'ףתושןולח'לשתוריהבהתאריבגמ**הלעמלףתושןולחתוריהב

.'ףתושןולח'תאהבכמואליעפמ'ףתושןולח'לשהלעפהגתמ

Tobiiתשרודוזהלועפ* DynavoxרישכמAccessIT 8.7.4AccessITעטקהאר.3

Tobiiתשרודוזהלועפ** DynavoxרישכמI-13ואI-16.

רויצחול8.7.3עטקהאר***
TD-בBoardmakerתויוליעפלעפה8.7.5עטקהאר.BoardmakerלשרשוקמןכותוmyBoardmaker.comןובשחתשרודוזהלועפ‡

Snap
Ⱡ“םירסמהןולחבטסקטהלכ,הריחבןיאםא,ואםירסמהןולחברחבנהטסקטלסחייתמ”יחכונטסקט.
.'תושיגנןמזרדגה'הלועפהמםיעפשומהןמזינתשמלשהמישר†

תושיגנןמזתלבט8.1הלבט

עפשומןמזהנתשמתושיגנתטיש
היהשןמזהריחבתייהשהםעטבמדוקימ
:הקזחהךשמתפלחהגתמםעטבמדוקימ
ילמינימץומצמךשמץומצמםעטבמדוקימ

ןמזההשהעגמרורחשבהריחב/עגמבהריחב

הקירסתוריהמתיטמוטואהקירסיוניש-1

היהשהןמזהקירסיוניש-1

היהשהןמזהיהשתקירסיוניש-1

תוריהמהכופההקירס
היהשןמזהריחבתייהשה
אללעגמ

הלועפתקיחמ8.7.1

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2

.הלועפדילקחמאתהתארחב.3
.הקיחמרשאלידכםודאהקחמאתהתארחב.4

'לוק'טילקמ'אתהתולועפ8.7.2

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
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.תולועפהתמישרבשדחםוקימלהתוארורגןכמרחאלו,'הלועפ'לשהמאתההתידיתאקזחהורחב.3

רויצחול8.7.3
.'עגמ'תושיגנהתטישתועצמאבקרשיגנרויצהחול

קחמתשדעםמוקמבוראשייםה.הצורהתאשתוחולהמכרוצילךתורשפאב.םיישפוחםירויצרוצילותונומתגיצהלןתינובשרוזאאוהרויצהחול
.םתוא

.אתלע'רויצחולחתפ'הלועפבשמתשה,רויצהחולתאחותפלידכ

.תוחולהזראמלרוזח—רוזח.1
.שדחרויצחולרוצ—שדחרויצחול.2
.ךורעלותוארלידכרויצחוללכברחב—םימייקרויצתוחוללשהמישר.3
.רויצהחוללעישפוחןפואברייצועבצלכרחב—םיעבצחול.4
.םימיוסמםירוזאבםירויצקחמ—הקיחמילכ.5
.רויצלכמיחכונהרויצהחולתאהקנ—הקנ.6
.רויצהחוללעתונומתקחמואלדוגהנש,םוקימהנש—תונומתתכירע.7
רישכמבתנסחואמההנומתשפחלואהנומתםלצלידכךלשתינבומההמלצמבשמתשה.רויצהחוללהנומתףסוה—הנומתתפסוה.8

.ךלש
'הנומתףסוה'רובעתולועפ

הנומתםלצ●
'עגמ'תועצמאבקרהשיגנוזהלועפרובעחיש-ודהתבית:הרעה-הנומתרוחבלשי●
לטב●

.שדחלדוגעובקלידכהניפרורגוץחל.שדחמםקמלידכהנומתהזכרממרורגוץחל—תרחבנהנומת.9
.תרחבנההנומתהתאקחמ—הנומתקחמ.10
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.יחכונהרויצהחולתאקחמ—רויצחולקחמ.11

8.7.4AccessIT
TD Snapבךמות-Tobii Dynavox AccessIT USBרישכמ,3 Bluetoothרבכעתוציחלורבכעתועונת,םישקמתועונתתחילשלשמשמה

Windowsבשחמל TDםושייהתאליעפמהרישכממיטרדנטס10 Snap.לעףסונעדימלבקלידכTobii Dynavox AccessIT -ברקב3
http://www.tobiidynavox.com/AccessIT

CoreתוחולהיזראמבםילולכAccessITתוחול FirstםעורצונשTD Snapחולתוליבח.ךליאו1.7הסרגAccessITאוביילתונימז
https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral-בךלשםימייקהחולהיזראמלא

".רובידהרישכמ"כתודוקפהוחלשייונממרישכמלו"בשחמ"כתודוקפלבקמהבשחמלסחייתיהזךמסמ,ךכיפל

AccessITתייגולונכט AccessITםע(בשחמה.תיטוחלא®Bluetoothתייגולונכטבתשמתשמ3 ךלשרובידהרישכמו)רבוחמ3
AccessIT-השןמזבBluetoothגוויזלערומשלוגישהלידכ)לגר32(םירטמ10-כלשקחרמבתויהלםיבייח .שומישבאצמנ3
.םיאבהםיבלשהעוציבינפלםילוענאלולמשחלםירבוחמתויהלםיבייחבשחמהםגורובידהרישכמםג

AccessITתאןקתה8.7.4.1

AccessIT-התארבח
AccessIT-התאסנכה)בשחמב(.1 .USBתאיציל3

AccessIT USBשרוד3 .ךליאו2.0

Windowsלשרובידירישכמ—Bluetoothתאלעפה
.תורדגהרחבןכמרחאלולחתהטירפתהתארחב)רובידהרישכמב(.1
.םירישכמרחב.2
.Bluetoothרחב.3
.לעופבצמלBluetoothגתמתאזזה.4

iOSלשרובידירישכמ—Bluetoothתאלעפה (iPad)
.BluetoothתארשפאוBluetooth>תורדגהלארובע)רובידהרישכמב(.1

AccessITתולועפ8.7.4.2
.ןלהלתוראותמתודיחיתולועפ.תחאהלועפמרתויושרדיהרירגוהקלקהומכםיצופנבשחמיעוציב.בולישבשומישלודעונAccessITתולועפ

ןפואבחתפיי)שיגנ(AccessIT-הירישכמררוב,רחבנAccessITתלועפליכמהאתרשאכרבוחמאלAccessITרישכמםא
.יטמוטוא

ךרוצלתישומישוזהלועפ.AccessIT-הירישכמררובתאגצהו)םייקםא(AccessIT-הרישכמתאקתנ-AccessIT-לרבחתה●
,רחבנAccessITתלועפליכמהאתרשאכרבוחמאלAccessITרישכמםא.הנושAccessITרישכמלדחאAccessITרישכממרבעמ
.יטמוטואןפואבחתפיי)שיגנ(AccessIT-הרישכמררוב

.טסקטוא/ורבכעתועונת,רבכעתוציחל,תדלקמישקמ:תעכםימשוימשםיניוצמההדוקפהיגוסתארוצע—AccessITתאספא●
.אתהתיוותתאחלש,אתבהעדוהןיאםא.AccessITרישכמלאתתעדוהחלש-אתטסקטחלש●
שקמתחילשרחאלןיוצמהןמזהךשמלןתמהוא/ושקמהתאקזחה-תויורשפא.ןיוצמהתדלקמהשקמתאחלש-תדלקמשקמחלש●

.)האבההלועפהעוציבינפל(תדלקמה
.וחלשייאלםילמסה,םילמסללוכםירסמהןולחםא.AccessITרישכמליחכונהםירסמהןולחטסקטתאחלש-םירסמןולחטסקטחלש●
.AccessITרישכמלןיוצמהטסקטהתאחלש-אתטסקטחלש●
:תויורשפא.)הלופכתילאמשהציחל,תיעצמאהציחל,תינמיהציחל,תילאמשהציחל(ןיוצמההציחלהגוסתאחלש-רבכעתציחלחלש●

.שקמהתאקזחהוא/ו)האבההלועפהעוציבינפל(הציחלהתחילשרחאלןיוצמןמזךשמלןתמה
לוחכהרודכהתאזזה.רבכעהלשיחכונהםוקימהמתושענרבכעתועונת.AccessITרישכמלרבכעתעונתחלש-רבכעתעונתחלש●

רבכעהתעונתאיהקחרמהתדיחי.קחרמההדשברפסמהתאןזהןכמרחאלו,היוצרהרבכעהתעונתןוויכלםאותשלוגיעבםוקימל
-תויורשפא.בשחמהלערבכעהתוריהמתרדגהלודויצלםאתהב,םי'צניא1/200-ו1/300ןיבאיהש,הנחבהלתנתינהרתויבהנטקה
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ןתמהוא/ו)ךסמההצקלעיגמאוהואשדחמותואבתנת/רוצעתתרחאהלועפשדעןיוצמהןוויכבזוזלךישמירבכעה(תכשמתמהעונת
.)האבההלועפהעוציבינפל(רבכעהתעונתתחילשירחאןיוצמןמזךשמ

רבכעהתעונתןוויכתארידגהלידכלוגיעהלעלוחכהרודכהתאםקמ-רבכעהתעונתןוויכ8.12רויא

לעץחולינארשאכעיבצמהםוקימתאגצה"WindowsתרדגהרושפאברזעיהלםייושעםימיוסמAccessITישמתשמ
TD-מCTRLתדלקמהשקמתאחולשלידכ'תדלקמשקמחלש'הלועפבשמתשה.ישיאבשחמלע"CTRLשקמה Snap
רבכעתרדגהלתשגלידכ.רתויהארנלותואךופהלידכבשחמהלערבעהעיבצמביבסינמזןפואבועיפויםישפנומםילוגיעו

Windowsעיבצמתויורשפאתינושל>תופסונרבכעתויורשפא>רבכע>םירישכמ>תורדגהלארובע,הז.

AccessIT-ובשחמללמשחתורדגה8.7.4.3
היגרנאהתורדגהתאעבק,בשחמלהערפהאללהשיגחיטבהלידכ.רעולמשחלרבוחמאוהרשאכAccessITתודוקפלבקללוכיךלשבשחמה
.למשחלרבוחמאוהרשאכהנישבצמלרובעיאל)חישקהןנוכה(בשחמהשךכךלשבשחמהלש

תעונת,תדלקמשקמ(AccessITתדוקפרשאכ.היגרנאןוכסיחבצמלרבע)הגוצת(ךסמהםאAccessITתודוקפלבקלןיידעלוכיךלשבשחמה
TD-מתחלשנ)רבכעלעהציחלוארבכע Snapבשחמהךסמתא"ררועת"איה.

.הנישוהיגרנא>תכרעמ>תורדגה-בתואצמנWindowsלשלמשחהתורדגה

TD-בBoardmakerתויוליעפלעפה8.7.5 Snap
-בתורישיBoardmakerתאליעפהללכותתעכ!ףיכותרושקת,ךוניחלהספדהלתוחולותויביטקארטניאתויוליעפתללוכBoardmakerתנכות

TD Snap.תיירפסתאחתפ'הלועפבשמתשהBoardmaker'לשהיקיתואתוליעפחתפ'הלועפבשמתשה,וא.תויוליעפבקחשלורוחבלידכ
Boardmakerןווקמיתלבשומישלתונימזלתויוליעפךופהלוליפאלכות.תיפיצפסהיקיתואתוליעפלתורישירובעלידכ.

TD-בםיקחשמןהבשBoardmakerתויוליעפ Snapלשןובשחלהנמלפטמובש,תיתיבהביבסבשומישלודעונTobii Dynavox
TD-לןהשמשמה Snapלןהו-myBoardmaker.תויוליעפתייקיתלהרישיהשיגלעבהיהיהזהרקמבלפטמהBoardmaker
.שמתשמהרובעBoardmakerלשתויוליעפםישלותלוכיבהבש
ולשתולטמהתאםילשהלךירצטנדוטסה,Boardmakerלשתויוליעפהצקמטסיפארתואךנחמהבש,לופיטואהתיכתביבסב
Boardmakerםושייהתועצמאב 7 Student Center.םושייבשמתשהלודירוהלרשפאBoardmaker 7 Student Centerםניחב
TD-בםיכמותשםירישכמהבורלםאותאוה Snap.ידכךנחמהידילעוקפוסישםידרפנהסינכיטרפלםירקמהבורבקקדזיטנדוטסה
Boardmakerםושייבולשתולטמלתשגל 7 Student Center.)תירבעבןימזוניאהזםושיי:הרעה.(
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TD-בתוכמתנןניאBoardmakerלשתולועפהותורדגההמקלח Snap.לששמתשמהךירדמבןייעBoardmaker לשהמישרל7
.תוכמתנןניאשתונוכת

TD-בתנגנתמהBoardmakerתוליעפ8.13רויא Snap

TDאתהרוזאבתונגנתמBoardmakerתויוליעפ,לדחמתרירבכתוליעפ1 Snapירקיעה.
ןולחבלעפהתארשפאתםאץפוקןולחבBoardmakerתויוליעפבקחשלםגלכות
.אתלBoardmakerתולועפמתחאתאףיסומהתארשאכץפוק

יתלבהשיגלתונימזלןתואךופהלודירוהלידכתיחכונההגוצתבתויוליעפהתארחבתנווקמיתלבהשיגלוהינ2
TD-בקחשמלתונימזויהיתורחבנהתויוליעפהתנווקמ Snapרוביחילבםג
.טנרטניאל

.ןפדפדןולחבmyBoardmaker.comתאקשהmyBoardmakerלארובע3

:םיאבהםיאתלתשגלידכBoardmakerתוליעפטירפתתאחתפBoardmakerתוליעפטירפתלמס4

.םדוקהחוללרוזחותוליעפהתאבוזע-רוזח●
TD-בBoardmakerהירפסהלארובע—הירפס● Snap.
.תיחכונהתוליעפבשדחמתלחתה—ספא●
.ךסמהלשהנושהניפלBoardmakerתוליעפטירפתלמסתאזזה—זוז●

myBoardmaker-בתויוליעפלוהינ8.7.5.1
TD-בתונימזלBoardmakerתויוליעפתאךופהלידכ Snap,בןובשחלעבתויהלךירצהתא-myBoardmaker.com.המרבתונובשח
TobiiןובשחהיטרפתועצמאבסנכיהוmyBoardmaker.com-ברקב.םניחבםינתינתיתליהק Dynavoxבםגשמתשמהתאםהבש-TD

SnapןובשחתארוצילידכmyBoardmakerךלשיתליהקה.

.תוברתופשבתונימזBoardmakerתויוליעפ,תאזםע.דבלבתילגנאבתעכןימזmyBoardmakerרתא

Tobiiןובשחלתסנכנשוטנרטניארוביחךלשייכאדו,ליחתמהתאשינפל Dynavoxבךלש-TD Snap.

TD-ב.1 Snap,תויוליעפאתהתארחבןכמרחאלוםינווחמחולרחבBoardmaker.
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תויוליעפתיירפסתאחתפ'הלועפהםעאתרוציללכות,ךלשםינווחמהחולב'Boardmakerתויוליעפ'אתךלןיאםא
Boardmaker'תיירפס'תאחתפ'הלועפהתאעצבמהתאשהנושארהםעפב.הדובעבצמבאתותואתארחבןכמרחאלו

.ךלשןווקמהBoardmakerןובשחבהצוחנההיקיתהתאתרצויאיה,'Boardmakerתוליעפ

myBoardmaker.comלארובעוןפדפדחתפ.2
Tobiiןובשחלהסינכהיטרפתאןזהו,סנכיהרחב.3 Dynavoxלתסנכנאלםא.ךלש-myBoardmaker.comםשריהלךילע,רבעב

.יונמליחתהלואםניחיתליהקןובשחתלבקל
.ילשBoardmakerרחב.4
.Snapתויוליעפהיקיתהתארחב.5
TD-בתונימזלןתואךופהלידכSnapתויוליעפ'היקיתלתויקיתותויוליעפףסוה.6 Snap.

ןהרתויתוירלופופהתויוליעפהמהמכ.ןמעדובעלליחתהלךלורזעישתוברתוימניחתויוליעפבאלמSnapתויוליעפתייקית
.'םייטמתמםילכ'היקיתבתואצמנהרניפסותויבוק,ןובשחמה

TD-ב'Boardmakerתויוליעפתיירפס'איהmyBoardmaker-בSnapתויוליעפ'היקיתה Snap.

Boardmakerתיירפסתחיתפ8.7.5.2
TDךותבתורישיmyBoardmaker-ב'Snapתויוליעפ'היקיתבBoardmakerתויוליעפלכבלעלעלשמתשמלרשפאלידכוזהלועפבשמתשה

Snap.תויוליעפתיירפס'מBoardmaker',קחשלםיצורםההבשתויוליעפלכרוחבלםילוכיםה.

םדוקונסחואואודרוהשתויוליעפקר,ןווקמיתלבבצמב.רישכמבליעפטנרטניארוביחשיםאקחשמלתונימזהירפסבתויוליעפהלכ
.תנווקמיתלבBoardmakerתוליעפלהשיג8.7.5.5עטקהאר.ונגניןומטמב

.Boardmakerתויוליעפתיירפסלרשקמהאתםישלהצורהתאובשחולהלארובע.1

.הכירעאתהתארחב.2
.Boardmakerתויוליעפתיירפסתאחותפלידכובשמתשהלךנוצרבשאתהתארחב.3
.הלועפףסוה+רחב.4
.Boardmakerתוליעפתיירפסתאחתפרחבו'Boardmakerתויוליעפ'עטקלהטמלקלחה.5

Boardmakerתוליעפתחיתפ8.7.5.3
.Boardmakerתיירפסבתיפיצפסתוליעפץרה

םדוקונסחואואודרוהשתויוליעפקר,ןווקמיתלבבצמב.רישכמבליעפטנרטניארוביחשיםאקחשמלתונימזהירפסבתויוליעפהלכ
.תנווקמיתלבBoardmakerתוליעפלהשיג8.7.5.5עטקהאר.ונגניןומטמב

.Boardmakerתויוליעפלרשקמהאתםישלהצורהתאובשחולהלארובע.1

.הכירעאתהתארחב.2
.Boardmakerתוליעפתאחותפלידכובשמתשהלךנוצרבשאתהתארחב.3
.הלועפףסוה+רחב.4
.חתפית'Snapתויוליעפ'חיש-ודהתבית.BoardmakerתייקיתואתוליעפחתפרחבוBoardmakerתויוליעפלהטמלקלחה.5
.תוליעפהתארחב.ןגנלךנוצרבשתויוליעפהתאאצמתשדעהיקיתלהיקיתמרובע.6
TD-בחולכחתפיתתוליעפה,אלו.ץפוקןולחבחתפתארשפא,ץפוקןולחבתוליעפהתאחותפלךנוצרבםא.7 Snap.

תונולח.םייסובםוקמהמליחתהלווילארוזחלןכמרחאלותאצלשמתשמלתורשפאמןניאץפוקןולחבתוחתפנהתויוליעפ
.הלחתההמןתואליחתהללקשתורצקתויוליעפלרקיעבםיבוטםיצפוק

.'לטב'רחב,רומשלילבתאצלידכ.תוליעפרחברחב.8

.תרשוקמהתוליעפהםשםעיטמוטואןפואבתנכדעתמאתהתיוות
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Boardmakerתייקיתתחיתפ8.7.5.4
TDךותבקחשמלתויוליעפרוחבללוכישמתשמה,וזהיקיתמ.ךלשBoardmakerתיירפסבתיפיצפסהיקיתחתפ Snap.

-ב'Snapתוויוליעפ'היקיתבורובעהיקיתתריציידילעשמתשמלBoardmakerתויוליעפתוצקהלךתורשפאב
myBoardmaker.com,תוחולהזראמלהיקיתהתוארושיקןכמרחאלוTD Snapךרוצהיפלהיקיתלתויוליעפזזה.םהלש

TD-בתויוליעפהתאתוארללכוישמתשמהו Snap)םובשחךותלסנכיהלוטנרטניאלרוביחלעבתויהלךירצשמתשמה
myTobiiDynavoxב-TD Snapתונכדועמהתויוליעפהתאלבקלידכ(.

םדוקונסחואואודרוהשתויוליעפקר,ןווקמיתלבבצמב.רישכמבליעפטנרטניארוביחשיםאקחשמלתונימזהירפסבתויוליעפהלכ
.תנווקמיתלבBoardmakerתוליעפלהשיג8.7.5.5עטקהאר.ונגניןומטמב

.Boardmakerתויוליעפלרשקמהאתםישלהצורהתאובשחולהלארובע.1

.הכירעאתהתארחב.2
.Boardmakerתייקיתתאחותפלידכובשמתשהלךנוצרבשאתהתארחב.3
.הלועפףסוה+רחב.4
.חתפית'Snapתויוליעפ'חיש-ודהתבית.BoardmakerתייקיתואתוליעפחתפרחבוBoardmakerתויוליעפלהטמלקלחה.5
.היוצרההיקיתבאצמנהתאשךכ,הילארשקתהלךנוצרבשהיקיתהלארובע.6
.'לטב'רחב,רומשלילבתאצלידכ.היקיתרחברחב.7

.תרשוקמההיקיתהםשםעיטמוטואןפואבתנכדעתמאתהתיוות

תנווקמיתלבBoardmakerתוליעפלהשיג8.7.5.5
.ןווקמבצמבוניארישכמהרשאכתרזוחהלעפהלתונימזויהיןהשךכךלשרישכמלBoardmakerתויוליעפדירוהלךתורשפאב

ףתושמואןרכנוסמ'תוחולהזראמ'םארישכמסיסבלעתודרומןווקמאלבצמבתויוליעפ.רישכמהיפלעתודרומתונווקמאלתויוליעפ
.ןווקמאלבצמבתונימזלתויוליעפהתאךופהלידכרישכמותואבהדרוההךילהתלעתינשרוזחלשי.רחארישכמל

TD-בךלשBoardmakerתוליעפתיירפסתאחתפ.1 Snap.תיירפסתחיתפ8.7.5.2עטקהארBoardmaker.
.תויוליעפלשהמישרתוארלידכהיקיתחתפ.2

.תנווקמיתלבתושיגנלהנרחב.3
.ןווקמאלבצמבתרזוחהלעפהלרישכמלדירוהלךנוצרבשתויוליעפהדילהביתהתאןמס.4

.ןווקמאלבצמבאוהשכהזרישכמבתונימזןהוהחלצהבודרוהלמסהתאתוגיצמשתויוליעפ

.וזהיקיתבתויוליעפדירוהלתמייסרשאכחיש-חודהתביתתארוגסלידכX-ברחב.5
.ןווקמאלבצמבתונימזלךופהלךנוצרבשתויוליעפהליכמההיקיתלכרובעליעלםיבלשהלערוזח.6

,וזהביסמ.ינמזץבוקכתדרומאיה,טנרטניארוביחשישןמזבתנגנתמןווקמאלבצמבשומישלתנמוסמהניאשתוליעפרשאכ
.ןווקמאלבצמבקחשמלתונימזתויהלןיידעתויושעןווקמאלבצמבקחשמלתיפיצפסונמוסאלךאםדוקונגונשתומיוסמתויוליעפ
.תחטבומהניאןווקמאלבצמבהלאהםיצבקהתונימז

הלועפבBoardmakerתוליעפתחיתפ8.7.5.6
TD-בBoardmakerתוליעפבקחשמשמתשמהםא Snapתוליעפלרוזחללוכיאוה,רחאחוללתוליעפהמאצויוBoardmakerובשבצמותואל
.בזעאוה

TDןולחבתנגונמהתויוליעפבקרוזהלועפבשמתשהלרשפא Snapץפוקןולחכוחתפנשתויוליעפםעתלעופאלאיה.ישארה.

.הלועפבתאצמנהBoardmakerתויוליעפלהרזחשמתשמהתאחקולשאתםישלהצורהתאובשחולהלארובע.1

.הכירעאתהתארחב.2
.הלועפבתאצמנהBoardmakerתוליעפרובעלידכובשמתשהלךנוצרבשאתהתארחב.3
.הלועפףסוה+רחב.4
.תיחכונהBoardmakerתוליעפתאחתפרחבוBoardmakerתויוליעפלהטמלקלחה.5
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תאצמנBoardmakerתוליעפרשאכ.יטמוטואןפואבלרטוניאתה,הלועפבתאצמנהBoardmakerתוליעפעגרכןיאםא
.תוליעפהלשתרעזוממההנומתהתאוםשהתאהגיצמתיוותהויטמוטואןפואברשפואמאתה,הלועפב

אתבוציע8.8
.'אתןונגס'הירוגטקבאתלשהארמהנש

אתעקר8.8.1

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'אתעקר'לתחתמעבצרחב.4
.עבצרחב.5

.תישיאםימאתומםיעבצ8.17עטקהאר!ךלשמתישיאםימאתומםיעבצרוצילךתורשפאב

אתתרגסמ8.8.2

תרגסמעבצ8.8.2.1

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'אתתרגסמ'לתחתמעבצרחב.4
.עבצרחב.5

.תישיאםימאתומםיעבצ8.17עטקהאר!ךלשמתישיאםימאתומםיעבצרוצילךתורשפאב

תרגסמיבוע8.8.2.2

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'אתלובג'לתחתמיבוערחב.4
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.הבעואתינוניב,הקד,אלל-תרגסמיבוערחב.5

.הבעותינוניב,הקד,אלל:אתתורגסמ8.14רויא

אתתיוות8.8.3

עבצ8.8.3.1

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'אתתיוות'לתחתמעבצרחב.4
.עבצרחב.5

.תישיאםימאתומםיעבצ8.17עטקהאר!ךלשמתישיאםימאתומםיעבצרוצילךתורשפאב

ןפוג8.8.3.2

,הזעפומבתוחולהזראמלשלדחמהתרירבתאסורדלךנוצרבםא.'תוחולזראמ'תינושלבתעבקנוזהרדגהלשלדחמהתרירב
.לעופכ'תוחולזראמםאתה'תארדגה,תוחולהזראמראשםעוזהרדגהםיאתהלידכ.יובככ'תוחולזראמםאתה''תארדגה

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'אתתיוות'לתחתמןפוגרחב.4
.ןפוגרחב.5

לדוג8.8.3.3
,הזעפומבתוחולהזראמלשלדחמהתרירבתאסורדלךנוצרבםא.'תוחולזראמ'תינושלבתעבקנוזהרדגהלשלדחמהתרירב
.לעופכ'תוחולזראמםאתה'תארדגה,תוחולהזראמראשםעוזהרדגהםיאתהלידכ.יובככ'תוחולזראמםאתה''תארדגה

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'אתתיוות'לתחתמלדוגרחב.4
לדוגרחב.5

שגדומ8.8.3.4
,הזעפומבתוחולהזראמלשלדחמהתרירבתאסורדלךנוצרבםא.'תוחולזראמ'תינושלבתעבקנוזהרדגהלשלדחמהתרירב
.לעופכ'תוחולזראמםאתה'תארדגה,תוחולהזראמראשםעוזהרדגהםיאתהלידכ.יובככ'תוחולזראמםאתה''תארדגה

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'אתתיוות'לתחתמשגדומרחב.4
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.יובכואלעופכשגדומהבתכהתארדגה.5

אתתסירפ8.8.3.5
,הזעפומבתוחולהזראמלשלדחמהתרירבתאסורדלךנוצרבםא.'תוחולזראמ'תינושלבתעבקנוזהרדגהלשלדחמהתרירב
.לעופכ'תוחולזראמםאתה'תארדגה,תוחולהזראמראשםעוזהרדגהםיאתהלידכ.יובככ'תוחולזראמםאתה''תארדגה

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'אתתיוות'לתחתמאתתסירפרחב.4
.המישרהךותמהסירפרחב.5

ןימימהנומתה,לאמשמתיוותההלעמלהנומתה,תיתחתבתיוותהתיתחתבהנומתה,הלעמלתיוותה

הנומתקרתיוותקרלאמשמהנומתה,ןימימתיוותה

שדחחולרוצ/חוללרושיק8.9

ידכ.רוקיבהלמסואהזלמסתועצמאבםיהוזמרושיקיאת,לדחמתרירבכ.םירחבנםהרשאכרחאחולםיחתופרושיקיאת
.תוחולזראמלרושיקלשהיצזילאוזיו9.3.5עטקהאר,רוקיבהורושיקהיאתלשהארמהתאתונשל

קיראתברושיקאתתריצי8.9.1

.הכירעאתהתארחב.1
.קיראתברושיקהלמסתארחב.2

.שדחחולתריצי/שדחחוללרושיק8.9.3עטקהאר,ירמגלשדחחוללרשקלידכ●
.םייקדומעלרושיק8.9.4עטקהאר,םייקחוללרשקלידכ●
.םייקחוללששדחקתועלרושיק8.9.5עטקהאר,םייקחוללש)שדח(קתועלרשקלידכ●
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.חוללרושיקואוביי8.9.6עטקהאר,חוללרשקלואביילידכ●

םייקאתמרושיקתריצי8.9.2

.הכירעאתהתארחב.1
.רושיקונממרוצילךנוצרבשאתהתארחב.2
.אתתינושלברחב.3
.הלועפהירוגטקהתארחב.4
.הלועפףסוה+רחב.5
.רושיקרחב.6

.שדחחולתריצי/שדחחוללרושיק8.9.3עטקהאר,ירמגלשדחחוללרשקלידכ●
.םייקדומעלרושיק8.9.4עטקהאר,םייקחוללרשקלידכ●
.םייקחוללששדחקתועלרושיק8.9.5עטקהאר,םייקחוללש)שדח(קתועלרשקלידכ●
.חוללרושיקואוביי8.9.6עטקהאר,חוללרשקלואביילידכ●

שדחחולתריצי/שדחחוללרושיק8.9.3
.חתפית'שדחחול'חיש-ודהתבית.שדחחוללרושיקרחב.1
.חולללמסרידגהלהצורךניאםאX-התארחבוא,למסרחב.םשהדשבחולהםשתאדלקה.2
.רומשלילברוזחלידכלטברחב.שדחהחולהתאורושיקהתארוצילידכרוצרחב.3

םייקדומעלרושיק8.9.4
.חתפיי'םייקחול'חיש-ודהתביתלרושיקה.םייקחוללרושיקרחב.1
.המישרהךותמחולרחב.2

.הנורחאלתרקיבובשחולאוצמלידכ'הנורחאלוחתפנ'רחבוא,םיוסמחולאוצמלידכשופיחההדשךותבדלקה

.רומשלילברוזחלידכלטברחב.רושיקהתארוצילידכרומשרחב.3

.חוללגלד8.9.7עטקהאר,'רוקיב'חולהלעדומללידכ

םייקחוללששדחקתועלרושיק8.9.5
.רצויהתאששדחהחוללתינבתכחולבשמתשהלךלתרשפאמוזהרושיקהתטיש

.חתפיי'חולקתוע'חיש-ודהתביתלרושיקה.חוללשקתועלרושיקרחב.1
.המישרהךותמחולרחב.2

.הנורחאלתרקיבובשחולאוצמלידכ'הנורחאלוחתפנ'רחבוא,םיוסמחולאוצמלידכשופיחההדשךותבדלקה

.'םש'הדשבשדחהחוללםשדלקה.3
.רומשלילברוזחלידכלטברחב.רושיקהלשורחבנהחולהלשקתוערוצילידכרומשרחב.4

.חוללגלד8.9.7האר,רוקיב'חולהלעדומללידכ

חוללרושיקואוביי8.9.6
רשקואביי'תועצמאבדבלבדחאבלשבותוארשקלוחולהתאאבייללכות,רושיקולףיסוהלךנוצרבשחולליכמשתוחולתליבחץבוקךלשיםא
.'חולל

:ימוקמץבוקמואmyTobiiDynavox-מאביילרוחבליאשרהתא.חוללרשקואביירחב.1

myTobiiDynavox-מ
a.מרחב-myTobiiDynavox.
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myTobiiDynavox-מחולהתריחבתליבח.myTobiiDynavox-לסנכיהלהעדוהלבקתשןכתיי dialogתחתפנ.

b.אבהרחבןכמרחאלו,אביילךנוצרבשתוחולהתליבחתארחב.
c.אביירחבןכמרחאלו,רושיקוילאףיסוהלךנוצרבשחולהתארחב.

.םיהזםניאךא,ךלשרישכמבםימייקרבכשרתויואדחאחולהליכמתוחולתליבחרשאכתשחרתמתוחולבהריתס

חולהםעותואסורדלואםייקהחולהלערומשלךנוצרבםארחבןכמרחאלו,חולבהריתסלשלמסלכרחב
.תוחולהתליבחאובייםעךישמהללכותשינפלוזהרוצבחולהתוריתסלכתארותפלךילע.תוחולהתליבחמאבוימה

ימוקמץבוקמ
a.תחתפנ'ימוקמץבוקמתוחולתליבחאביי'חיש-ודהתבית.ימוקמץבוקמרחב.
b.היוצרהתוחולהתליבחלרובע.שפחרחב).spb(,חתפרחבןכמרחאלו.
c.אבהרחב.
d.אביירחבןכמרחאלו,רושיקוילאףיסוהלךנוצרבשחולהתארחב.

.םיהזםניאךא,ךלשרישכמבםימייקרבכשרתויואדחאחולהליכמתוחולתליבחרשאכתשחרתמתוחולבהריתס

חולהםעותואסורדלואםייקהחולהלערומשלךנוצרבםארחבןכמרחאלו,חולבהריתסלשלמסלכרחב
.תוחולהתליבחאובייםעךישמהללכותשינפלוזהרוצבחולהתוריתסלכתארותפלךילע.תוחולהתליבחמאבוימה

חוללגלד8.9.7
חולבהרזחהליעפמשהריחבהעצובשרחאלםדוקהחוללשמתשמהתאריזחהלרושיקהרידגמ'חוללגלד'הרדגהה,תלעפומאיהרשאכ

:אבהלמסהתאםיגיצמםהבלעפומ'חוללגלד'שרושיקיאת.רשוקמה

דבועחוללגולידדציכ

.חתפנרשוקמהחולה.'חוללגלד'רושיקהאתתארחב.1
*.רשוקמהחולבהריחבעצב.2

.חתפנ)'חולברקב'רושיקהאתתאליכמה(םדוקהחולה

:תואבהתולועפהתחאתאלולכלתויהלבייחרחבנהאתה,םדוקהחוללהרזחליעפהלידכ*
רסמתסנכהוארוביד●
טפשמתרימא●
גולידמהרזח●
:םדוקהחוללהרזחםיליעפמםגש,םיאבהאתהיגוסמדחאתויהלוא
קודקדאת●
לוקןווגאת●
יוזיחאת●
חוור=שקמגוסםעתנכותמהךסמ-לעתדלקמאת●
:םדוקהחוללהרזחםיליעפמםניאו'רוקיב'בצמתאםיכיראמםיאבהםיאתהיגוסותואבהתולועפה
גולידההשה●
רוחאלרוזח●
רושיק●
זמורמאשונ●
תושיגנהתטישתאההשה●
החיש●
הניאםדוקהחוללהרזח,)רוקיבהבצמתאתוכיראמןקלחוםדוקהחוללהרזחתוליעפמןקלח(תולועפרפסמליכמאתםא
.'רוקיבמרוזח'םגליכמאתהןכםאאלאתלעפומ
:גולידתולטבמתואבהתולועפה
גולידלטב●
התיבהךל●
םינווחמהחולתאחתפ●
תדלקמחתפ●
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ןימזלרושיקאתב'חוללגלד'תכיפה8.9.7.1

.הכירעאתהתארחב.1
רושיקהאתתארחב.2

רושיקאתלהמגוד8.15רויא

.הלועפהירוגטקהתארחב.3
.רושיקהלועפהתארחב.4
.לעופכחוללגלדתארדגה.5

גולידמרוזחואלטב,ךראה8.9.7.2
תחאליכמרקבמהתאובשחולבתרחבשאתםא.גולידאתתריחברחאלשחרתמהחולבגולידתוכיראמואתוקיספמהתולועפבשמתשהללכות
:יפיצפסןפואבגולידהלשהליגרהתוגהנתההתאהנתשיאוה,תואבהתולועפהמ

.הזאתב)תו(לועפהתורמל,גולידבצמבראשיה-גולידךראה●
.יחכונהחולבראשיהךא,גולידבצממאצ-גולידלטב●
.תועצבתמהזאתבתולועפהלכ.ירוקמהחוללרוזחו)הזאתבתופסונתולועפעוציבינפל(דימגולידבצממאצ-גולידמרוזח●

.ןצחללתושיגנהתטישתרדגה8.10
.םידדובםינצחללשתושיגנהתטישתורדגהלתישיאהמאתהעצב

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.תושיגנתטישהירוגטקהתארחב.3
.תעכרחבנשןצחלהרובעתישיאםאתומךרעעובקלואשמתשמהתורדגהלםיאתהלשי,תושיגנתטישתרדגהלכל.4

ןיעטבמבתויצפוא
.םיוסמןצחלרוחבידכןיעהטבמשמתשמרובעשרדנההיהשהןמזתארדגה-היהשהןמז●

הפשיללכאת8.11
לוקויטמוטואהרוציוניש,לוקןווג,םילימיוזיחל,למסלהכיפהל,למסשופיחלשמתשתהבשהפשהתארוחבלךלתרשפאמהפשהיללכתרדגה
.אתותוארובע)הפשהתוארובערדגוהתיפיצפסהפשבלוקםא(רוביד

תאינדיןפואברידגהללכות.חולהתמרתורדגהמוא'תוחולהזראמ'תמרתורדגהמהפשהיללכתרדגהלשלדחמהתרירבתאםישרויםיאת
:םיאבהםיבלשהתועצמאבאתרובעהפשהיללכ

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.תופדעההירוגטקהתארחב.3
.הפשיללכרחב.4
:המישרהךותמהפשרחב.5

a.לוקםא(רובידלוקויטמוטואהרוציוניש,לוקןווג,םילימיוזיח,למסלהכיפה,למסשופיחלעעיפשמ—ןאולמבתוכמתנתופש
.)הפשהתוארובערדגוהתיפיצפסהפשב
תוגייותמםילימרשאכ.)ביבאלתואבקעיןבףסוי,לשמל(םייטרפםצעתומשםעשומישלרקיעבתדעוימתילרטינההפשה
ןולחםא.םירסמהןולחבעגרכתואצמנשתורחאםילימלשהפשהיללכלםאתהברמאייםה,םירסמהןולחלתוחלשנ'תוילרטינ'כ
.ןורחאהילרטינ-אלהואיחכונהחולהלשהפשהיללכתרדגהלםאתהבורמאייתוילרטינהםילימה,קירםירסמה

b.ךותבהכימתלשתונתשמתומרשיוזהירוגטקבתופשל—תורחאתופשTD Snapםושייה.
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םיטלש8.12
Tobiiירישכמ Dynavoxהומכםימיוסמ-Indiו-I-110,בםירזבואמIR transmitterתנכותתועצמאבטולשלרשפאובשTD Snapהמ
Coreתוחולהזראמ.ואירטסירישכמותויזיוולטומכםירישכמרובעםיקוחרםיטלשכהלאםירישכמבשמתשהלרשפאמש Firstתוחולםעעיגמ
.קוחרטלשתודוקפתועצמאבתונכתלםינכומהםיאתםיליכמםיטלשהתוחול.םינווחמהחולבשארמםינכומקוחרטלש

TDלשקוחרהטלשה SnapירישכמלעלעופוניאTobii Dynavox I-12)+(ואI-15)+(.

קוחרטלשאתתונכת8.12.1
.אתרובעתחאםעפקרתושעיהלךירצקוחרהטלשהתונכתךילהת
.IRתודוקפתאךלשרישכמהתאדמללידכותואךרטצת.קוחרטלשךלשייכאדו

.הכירעאתהתארחב.1
IRתדוקפחולשלידכתנכתךנוצרבשךסמהיבגלעאתהתארחב.2
.אתתינושלברחב.3
.הלועפהירוגטקהתארחב.4
.הלועפףסוה+רחב.5
.IRתואחלשרחב.6
Tobii-הרישכמבIR-הלנאפלטלשהתאןווכןכמרחאלו,טלקהרחב.7 Dynavoxטלשהאתלעץחלוךלש.
.םייסרחב,"!החילצההטלקהה"העדוההתאהאורהתאםא.8

.7בלשלרוזח".בושהסנאנא.ההוזאלתואףא"העדוההתאהאורהתאםא

קוחרטלשבשומיש8.12.2
Tobiiירישכמרובעקרםינימזםיטלש Dynavoxםימאות.
.קוחרטלשאתתונכת8.12.1האר.הנוכנהIRתדוקפבטלשאתלכתונכתידילעשארמךלשטלשהתארידגהלךילע

םיטלשאת—םינווחמהחול8.16רויא

.ובטולשלךנוצרבש)'וכוואירטס,היזיוולט(רישכמלםאותשטלשהחוללטוונ.1
TobiiרישכמלשIR-הןולחתאןווכ.2 Dynavoxובטולשלךנוצרבשרישכמהרבעלךלש.
.היוצרההדוקפהתאלולכישאתהתארחב.3

הכירעחול8.13
.תומיוסמ'תוחולזראמ'תורדגהסורדלידכ'חול'תינושלבתורדגהבשמתשהללכות.יחכונהחולהלעקרועיפשי'חול'תינושלבושענשםייוניש
לגרסתארשפא1:תואבהתולועפהתאעצב,'םינווחמהחול'חולהרובעאלךאתוחולהבוררובעהארייתועדוההלגרסשהצורהתאםא,לשמל
תאלרטנ,'חולהתועדוהלגרסתוארנ'ב5'תופדעה'רחב4.'חול'תינושלברחב3.'םינווחמהחול'חוללךל2.'תוחולהזראמ'תורדגהבתועדוהה
.יובככתועדוההלגרסתוארנתארדגה6לעפומ:'תוחולזראמםאתה'הרדגהה
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חולםש8.13.1

חולםש8.17רויא

.הכירעאתהתארחב.1
.חולתינושלברחב.2
.חולהםשתאךורעלידכתיוותהדשבדלקה.3

חוללמס8.13.2

חוללמס8.18רויא

.הכירעאתהתארחב.1
.חולתינושלברחב.2
חוללמסהנשואףסוה.3

:למסשפחלידכ●

a.למסשפחאתהתארחב.
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.חתפית'למסשפח'חיש-ודהתבית

b.שופיחהיחנומתאונסלידכטסקטההדשבדלקה.
c.יוצרהלמסהתארחב.
d.םייסרחב.

:חוללמסרובעהנומתםלצלהמלצמבשמתשהלידכ●

a.המלצמאתהתארחב.
b.המלצממרחב.
c.הנומתםלצלידכךלשרישכמהתמלצמבשמתשה.

:ךלשימוקמהרישכמבתנסחואמההנומתבשמתשהלידכ●

a.המלצמאתהתארחב.
b.םימוליצהתיירפסמרחב.
c.יוצרההנומתהץבוקלטוונלידכםיצבקשופיחבשמתשה.

.'חוללמס'בX-התארחב,אתהלעלמסהיהישהצורךניאםא

חולתפשיללכ8.13.3
,םילמסשופיחלשמשתשהפשהתאתעבוקהפשהיללכתרדגה.חולבםיאתרובעלדחמהתרירבתפשתאהרידגמ'חולתפשיללכ'תרדגה
.)הפשהתוארובערדגוהתיפיצפסהפשבלוקםא(רובידלוקויטמוטואהרוציוניש,לוקןווג,םילימיוזיח,למסלהכיפה

,חולהיללכתארידגמהתאשכ.חולהתמרתורדגהמוא'תוחולהזראמ'תמרתורדגהמהפשהיללכתרדגהלשלדחמהתרירבתאםישרויםיאת
הפשהיללכתאתונשלידכ.הרדגההתואתאולבקיםגחולבורצונשםישדחםיאתוהרדגההתואתאםמצעלעוחקייחולבםימייקהםיאתהלכ
.הפשיללכאת8.11עטקהאר,םימיוסמםיאתרובע

.הכירעאתהתארחב.1
.חולתינושלברחב.2
.הפשיללכרחב.3
:המישרהךותמהפשרחב.4

a.לוקםא(רובידלוקויטמוטואהרוציוניש,לוקןווג,םילימיוזיח,למסלהכיפה,למסשופיחלעעיפשמ—ןאולמבתוכמתנתופש
.)הפשהתוארובערדגוהתיפיצפסהפשב
תוגייותמםילימרשאכ.)הלוקהקוקואןייטשנייאטרבלא,לשמל(םייטרפםצעתומשםעשומישלרקיעבתדעוימתילרטינההפשה
ןולחםא.םירסמהןולחבעגרכתואצמנשתורחאםילימלשהפשהיללכלםאתהברמאייםה,םירסמהןולחלתוחלשנ'תוילרטינ'כ
.תוחולהזראמלשהפשהיללכתרדגהלםאתהבורמאייתוילרטינהםילימה,קירםירסמה

b.ךותבהכימתלשתונתשמתומרשיוזהירוגטקבתופשל—תורחאתופשTD Snapםושייה.

:חולתודימ8.13.4
,הזעפומבתוחולהזראמלשלדחמהתרירבתאסורדלךנוצרבםא.'תוחולזראמ'תינושלבתעבקנוזהרדגהלשלדחמהתרירב
.לעופכ'תוחולזראמםאתה'תארדגה,תוחולהזראמראשםעוזהרדגהםיאתהלידכ.יובככ'תוחולזראמםאתה''תארדגה

חולהתדימיוניש8.13.4.1

.הכירעאתהתארחב.1
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.חולתינושלברחב.2
.חולתדימהירוגטקהתארחב.3
.היובככתוחולזראמתמאתהתרדגהתארדגה.4
.חולהתדימתארחב.5
.תישיאתומאתומחולתודימרוצילידכתודומעהותורושהרפסמתארדגהוא'תוחולתסירפתמאתה'מחוללדוגרחב.6

וגיציחולהתודימתסירפ.'תוחולתסירפתמאתה'בשמתשהלדואמץלמומ,תישיאםאתומירמגלחולרצויהתאןכםאאלא
.ןכתושעלאלשתויושעתורחאחולתודימשןמזב,בציעונלשהדבעמהתווצשיפכשארמסלכואמהחולהןכותתא

.רתויוא3x3לשחולתדימרוחבלךילע,םילכהלגרסתאוא/ותועדוההלגרסתאגיצהלךנוצרבםא
.תוחולהזראמחולתודימילוש9.3.6עטקהאר,םיאתןיבםיחוורמהלדוגתאתונשלידכ

)הפיקמאל(חולתודימלשהמיגד8.2הלבט

2x33x46x6

חולהעקרעבצ8.13.5
,הזעפומבתוחולהזראמלשלדחמהתרירבתאסורדלךנוצרבםא.'תוחולזראמ'תינושלבתעבקנוזהרדגהלשלדחמהתרירב
.לעופכ'תוחולזראמםאתה'תארדגה,תוחולהזראמראשםעוזהרדגהםיאתהלידכ.יובככ'תוחולזראמםאתה''תארדגה

.הנושעבצלולשעקרהתאתונשלךנוצרבשחולהלארובע.1

.הכירעאתהתארחב.2
.חולתינושלברחב.3
.ןונגסעטקהתארחב.4
.יובככ'תוחולהזראמלשעקרהעבצתמאתה'תארדגה.5
.חתפיתתוחולהלשעקרהיעבצתמישר.עבצרחב.6
.עבצרחב.7

.תישיאםימאתומםיעבצ8.17עטקהאר!ךלשמתישיאםימאתומםיעבצרוצילךתורשפאב

תועדוההלגרסתארתסה/גצה8.13.6
,הזעפומבתוחולהזראמלשלדחמהתרירבתאסורדלךנוצרבםא.'תוחולזראמ'תינושלבתעבקנוזהרדגהלשלדחמהתרירב
.לעופכ'תוחולזראמםאתה'תארדגה,תוחולהזראמראשםעוזהרדגהםיאתהלידכ.יובככ'תוחולזראמםאתה''תארדגה

תועדוההלגרסלשתוארנהיוניש8.13.6.1

.הכירעאתהתארחב.1
.חולתינושלברחב.2
.תופדעההירוגטקהתארחב.3
תועדוההלגרסלשתוארנהתאתונשלידכהיובכואתניוצמההרדגהלםיאתהלידכתלעופכתוחולזראמתמאתהתרדגהתאעבק.4

.תוחולהזראמראשמהזחולב
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חולתקיחמ8.13.7
.דיתעבבושובשמתשהלהצורךניאשחוטבהתאםאקרחולקחמ.תיפוסהלועפאיההקיחמ

.קוחמלךנוצרבשחולהלארובע.1

.הכירעאתהתארחב.2
.חולתינושלברחב.3
.חתפית'חולקחמ'חיש-ודהתבית.קחמרחב.4
.חולהתאקוחמלילבחולהתורדגהלרוזחלידכלטברחבוא,יפוסןפואבחולקוחמלידכקחמאתהתארחב.5

תוחולאוציי/אוביי8.13.8
.תוחולתליבח12.3עטקהאר

הקירסתוצובק8.14
הקירסתוצובקבשומישה.וקרסיירוזאותואבםיאתה,תרחבנהקירסהתצובקשכ.תחאהדיחיכםיקרסנשםיאתליכמהרוזאאיההקירסתצובק
.הריהמרתויהברהלהקירסהתושיגנתטישתאךופהללוכי

עטקהארףסונעדימתלבקל.הליעפ'הקירסתצובק'הרדגההרשאכ'הקירס'תושיגנהתטישתאליעפהלשי,הקירסתוצובקבשמתשהלידכ
.הקירסתויורשפא13.13.7

הקירסתוצובקלשהכירעוהריצי

.הכירעאתהתארחב.1
.חולתינושלברחב.2

.הקירסתוצובקילכהתארחב.3
.יטמוטואןפואבךרובעתרצונהנושארההקירסהתצובק

ידכחולבםירוזא)תיקפוארורגוץחלוא(לעץחלןכמרחאלו,רייצילכהתארחב,ךלשהקירסהתצובקלםירוזאףיסוהלידכ.4
.הזבהזתעגלםיכירצאלםה,חולבםוקמלכבתויהלםילוכיםירוזאה.הקירסהתצובקלםתואףיסוהל

'רייצ'ילכהםעהקירסתצובקלהפסוה8.19רויא

םיאצמנםילכהלגרסותועדוההלגרסשםושמתאז.הקירסתצובקלםילכהלגרסתאתועדוההלגרסתאףיסוהללכותאל
.םהלשמהקירסתוצובקבדימת

.הצובקהמריסהלךנוצרבשרוזאהלעץחלןכמרחאלו,קחמילכהתארחב,ךלשהקירסהתצובקמםירוזאריסהלידכ.5
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.חולהתאקורסלידכהטמלקלחהוהלעמלקלחהםיציחבשמתשה

.שדחהםוקימבהנושהקירסתצובקבתויהללוכיאוה,אתזיזמהתאםא.םייפיצפסםיאתכאל,חולבםירוזאכתורדגומהקירסתוצובק

.הקירסתרדסלםירושקאלהקירסהתצובקירפסמ.הטמלהלעמלמוןימיללאמשמלשתומדקתהתרוצבלעפתהקירסהתרדס

.דחאדחאוקרסייהקירסתצובקבםניאשחולבםיאת

.חולהתדימלתויפיצפסהקירסתוצובק

.הנותחתהתילאמשההניפבאתהתארחב,השדחהקירסתצובקרוצילידכ.6
.ךורעלךנוצרבשהקירסהתצובקעבצתאםאותשלוגיעהתארחב,הקירסתוצובקןיברובעלידכ.7

.הקירסתצובקקחמרחבןכמרחאלו,םדוקהבלשבראותמשיפכהקירסהתצובקתארחב,הקירסתצובקקוחמלידכ.8

הקירסתוצובקתויורשפא8.14.1

הקירסתצובקעבצ

בצמבאל,הכירעבצמבקרםיעיפומהקירסהתצובקיעבצ.תיחכונההקירסהתצובקרובעעבצרוחבלידכעבצהילכתארחב●
.שומיש

הקירסתצובקלשעמשתוא
.)תלעפומ'עמשהתואתארומא'תרדגהםא(תקרסנהצובקהרשאכארקיי'עמשתוא'הדשלןזומהטסקט●

.הטלקהעוציב8.6.3.2עטקהאר,תישיאתמאתומעמשתואתעוצרטילקהלהצורהתאםא●

הצובקבראשיה
תוריחבעצבלםישמתשמלרשפאמרבדה.העצבתההריחבהשרחאלהקירסהתצובקךותבשדחמליחתתהקירסה,תרחבנאיהרשאכ●

הריחבהשרחאלחולהלשןוילעהקלחבשדחמליחתתהקירסהתרדס,ליעפ'הצובקבראשיה'רשאכ.הצובקהתואךותבתובורמ
.העצבתה

תועדוההלגרסתכירע8.15
.ולוכתוחולהזראמלעםילחתועדוההלגרסבםישענהםייוניש

.תועדוההלגרסבםיטירפלשלדוגהתאהנשוזזה8.15.1

.הכירעאתהתארחב.1
.ולדוגתאתונשלךנוצרבשתועדוההלגרסב)רסמןולחואאת(טירפהתארחב.2
.יוצרהלדוגלרורגןכמרחאלו,רחבנהאתהתוניפבתולוחכהתודוקנהתחאתאקזחהורחב,טירפהלדוגתאתונשלידכ.3

.תועדוההלגרסבהנימיואהלאמשותוארורגןכמרחאלו,טירפהזכרמבקזחהורחב,טירפהתאידכ

.םיקירםיאתךותלאקרםירסמהןולחתאלידגהלרשפא

#12005874TDהכירע598 Snapשמתשמלךירדמv.1.18 - he-IL



תועדוההלגרסבםיאתףסוה8.15.2

.הכירעאתהתארחב.1
.תועדוההלגרסדילקיראתרחב.2

:תויורשפאשולשךלשי,תועדוההלגרסבםיקירםיאתןיאםא

..תועדוההלגרסבםיטירפלשלדוגהתאהנשוזזה8.15.1עטקהאר.תועדוההןולחתאןטקה●
.תועדוההלגרסבםיאתרסה8.15.3עטקהאר.תועדוההלגרסברתויואדחאאתקחמ●
.חולהתדימ9.2עטקהאר.חולהתדימתאלדגה●

.תועדוהלגרס6עטקהאר,תועדוההלגרסיאתלעףסונעדימלבקלידכ.תועדוההלגרסלותואףיסוהלידכטירפתהמאתרחב.3

תועדוהלגרסאתטירפת8.20רויא

תועדוההלגרסבםיאתרסה8.15.3

.הכירעאתהתארחב.1
.תועדוההלגרסבאתרחב.2
.קחמרחב.3

.תועדוההןולחתאקוחמלןתינאל
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םילכהלגרסתכירע8.16

Coreםילכהלגרס8.21רויא Firstקיראתוםירתסומםיאת,םיאתללוכ,הכירעבצמבהארנה.

.הכירעאתהתארחב.1
.ותואךורעלידכםילכהלגרסבאתלכרחב.2

.םילכהלגרסבםיקירםיאתלתשגלידכואםילכהלגרסלשאלמהונכותתאתוארלידכהטמלקילחהלךרטצתשןכתיי

.םילכהלגרסךותבםיאתהרדסתאשדחמעובקלידכםיאתהתארורגןכמרחאלו,קזחהוץחל.3

.םילכהלגרסןיבוחולהןיבםיאתרורגלןתינאל

תישיאםימאתומםיעבצ8.17
TD-בםיעבצטירפתלכמתישיאםימאתומםיעבצרומשלוךורעל,רוציללוכיהתא Snap.

.עבצובתונשלךנוצרבשטירפהתארחב,הכירעבצמב.1

.תוחולזראמתינושלברחב,תוחולהזראמלכבםיטירפלעעבצייונישליחהלידכ

.ןונגסרחב.2
.)'וכוטסקט,עקר,תרגסמ(ךורעלךנוצרבשטנמלאהעבצתארחב.3

.'עבצךורע'אתהתארחב.4
.רומשלילבהרוחארוזחלידכלטברחב.ךלשהשדחהעבצהתריציתארומשלידכרומשרחב.5
.םיעבצהטירפתתאחתופהתאשםעפלכבםיעבצהטירפתלשןוילעהקלחבםינימזורמשנשתישיאםימאתומםיעבצ.6

.קחמרחבןכמרחאלו,עבצהתארחב,רמשנשתישיאםאתומעבצקוחמלידכ
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תוחולהזראמתורדגה9
תוחולזראמ9.1

תוחולזראמרחב9.1.1

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.שמתשמהלשתוחולהזראמלתחתמהרושהתארחב.3
.המישרהךותמתוחולזראמרחב.4

שדחתוחולזראמתריצי9.1.2

ימוקמץבוקואםייקתוחולזראמלשקתוע,שארמןקתומתוחולזראממתוחולזראמתריצי

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.שמתשמהלשתוחולהזראמלתחתמהרושהתארחב.3
.תוחולזראמרוצרחב.4

.חתפית'תוחולזראמרחב'חיש-ודהתבית

:תוחולזראמרחב.5

שארמםינקתומתוחוליזראמתינושל
TDםינקתומרבכששארמםינכומתוחוליזראמםההלא● Snapךלשרישכמב.

שמתשמלשתוחוליזראמ
.)קתוערוצ(תינבתכובשמתשהלידכךלשםימייקהתוחולהיזראממדחאברחב●

םיימוקמםיצבק
.רבוחמןנוכבואךלשימוקמהרישכמבןסחואמה)sps.(תוחולזראמץבוקאביי●

.שדחתוחולזראמרוצילידכאבהרחב.6
.שדחהתוחולהזראמלםשןזה.7
.שדחהתוחולהזראמתארוצילילבתוחולהזראמתורדגהלרוזחלידכלטברחב.תוחולהזראמתארוצילידכרוצרחב.8

myTobiiDynavox-מתוחולזראמתדרוה

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.יחכונהתוחולהזראמתארחב.3
.תוחולזראמדרוהרחב.4

.myTobiiDynavox-לסנכיהלהעדוהלבקתשןכתיי

.דרוהרחבןכמרחאלוהמישרהךותמתוחולזראמרחב.5
.רומשרחבןכמרחאלו,תוחולהזראמלםשןזה,המייתסההדרוההשכ.6

הכירעהרואיתותוחולהזראמםשיוניש9.1.3

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
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זראמךורע'חיש-ודהתבית.תונשלהצורהתאומשתאשתוחולהזראמםשדצלךורעאתהתארחב,שמתשמהתוחוליזראמתמישרב.3
.חתפית'תוחול

.רואיתהדשהתאוא/וםשהדשבטסקטהתאךורע.4
.רומשלילבתוחולהיזראמתמישרלרוזחלידכלטברחב.םייונישהתארומשלידכרומשרחב.5

תוחולזראמתקיחמ9.1.4

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2

.קוחמלךנוצרבשתוחולהזראמםשדצלקחמאתהתארחב,שמתשמהלשתוחולהיזראמתמישרב.3

.ליעפהיחכונהתוחולהזראמתאקוחמלןתינאל

.קחמםודאהאתהתארחב.4
.קוחמלילבתוחולהיזראמתמישרלרוזחלידכלטברחב.תוחולהזראמתאתותימצלריסהלידכקחמרחב.5

תיבהחולתרדגה9.1.5

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.תיבהחולרחב.3
.המישרהךותמחולרחב.4

.הנורחאלתרקיבובשחולאוצמלידכ'הנורחאלוחתפנ'רחבוא,םיוסמחולאוצמלידכשופיחההדשךותבדלקה
Core,ךליאו3x3חולתודימרובע.'ךמתנטווינ'אוה2x3דע1x1חולתודימרובעץלמומהתיבהחול Wordsתיבהחולאוה
.ץלמומה

תדלקמהחולתרדגה9.1.6

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.תדלקמחולרחב.3
.המישרהךותמחולרחב.4

.הנורחאלתרקיבובשחולאוצמלידכ'הנורחאלוחתפנ'רחבוא,םיוסמחולאוצמלידכשופיחההדשךותבדלקה
.תדלקמתוחוללךלששופיחהתואצותתאןנסלידכ"תדלקמ"שופיחהחנומבשמתשה

חולהתדימ9.2
הרחבנשחולהתדימלשלדחמהתרירבתאורחביתוחולה.שמתשמהלשלדחמהתרירבאיהתוחולהזראמתורדגהבהרחבנשחולהתדימ
.חולהתורדגהבתרחאןיוצןכםאאלאתוחולהזראמתורדגהב

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.חולתדימהירוגטקהתארחב.3
.תישיאתמאתומחולתדימרוצילידכתודומעהותורושהרפסמתארחבוא'תוחולתסירפתמאתה'תמישרמחולתדימרחב.4

וגיציחולהתודימתסירפ.'תוחולתסירפתמאתה'בשמתשהלדואמץלמומ,תישיאםאתומירמגלחולרצויהתאןכםאאלא
.ןכתושעלאלשתויושעתורחאחולתודימשןמזב,בציעונלשהדבעמהתווצשיפכשארמסלכואמהחולהןכותתא
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.רתויוא3x3לשחולתדימרוחבלךילע,םילכהלגרסתאוא/ותועדוההלגרסתאגיצהלךנוצרבםא
.תוחולהזראמחולתודימילוש9.3.6עטקהאר,םיאתןיבםיחוורמהלדוגתאתונשלידכ

)הפיקמאל(חולתודימלשהמיגד9.1הלבט

2x33x46x6

תוחולזראמןונגס9.3
תורדגהבושמתשי,םישדחתוחולללוכ,תוחולהזראמבתוחולהלכ.חולהזראמהארמתאתורידגמ'תוחולזראמןונגס'בועבקנשתורדגהה
.אתהואחולהתמרבתינדיןתואףקועהתאןכםאאלאהלאהןונגסה

תוחולהזראמאתתויוותןפוג9.3.1

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'ןונגס'לתחתמןפוגרחב.4
.ןפוגרחב.5

תוחולהזראמאתתויוותןפוגלדוג9.3.2

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'ןונגס'לתחתמןפוגרחב.4
.ןפוגלדוגרחב.5

תוחולזראמלשתושגדומאתתויוות9.3.3

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'ןונגס'לתחתמשדגומרחב.4
.יובכואלעופכשגדומהבתכהתארדגה.5

תוחולזראמאתתסירפ9.3.4

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'ןונגס'לתחתמאתתסירפרחב.4
.המישרהךותמהסירפרחב.5
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ןימימהנומתה,לאמשמתיוותההלעמלהנומתה,תיתחתבתיוותהתיתחתבהנומתה,הלעמלתיוותה

הנומתקרתיוותקרלאמשמהנומתה,ןימימתיוותה

תוחולזראמלרושיקלשהיצזילאוזיו9.3.5
.םירחאתוחוללםיריבעמשםיאתלשהארמהנש

תויקית-היצזילאוזיוןונגסרושיקטווינילמס-היצזילאוזיוןונגסרושיקאלל-היצזילאוזיוןונגסרושיק

.תוחולהזראמלשלדחמהתרירבאתןונגסתאםאתה—אלל●
)הרוחאהרזחואחולברוקיב,רחאחוללרושיק(םישועםההמתנייצמוםיאתהתניפבעיפומןטקלמס-טווינילמס●
.)רוקיביאתלוארוחאלהרזחיאתלאל,רושיקיאתיבגלקרףקתןונגס(.תויקיתתרוצבםיעיפומרושיקיאת—םירושיקרובעתויקית●

תוחולהזראמחולתודימילוש9.3.6
.םיאתןיבקחרמהלדוגתארדגה

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.'חולהתודימילוש'לתחתמחולהתדימילושםרוגרחב.4
.חולילושםרוגלדוגרחב.5

תוחוליזראמלשעקריעבצלשלדחמתורירב9.3.7

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
:ןיוצמהעקרהעבצתאתונשלידכתואבהתורושהמתחאלכברחב.4

.חולהעקרלשלדחמהתרירבעבצ—חולעקר●
.םילכהלגרסעקרלשלדחמהתרירבעבצ—םילכהלגרסעקר●
.)םירסמהןולחאל(תועדוההלגרסעקרלשלדחמהתרירבעבצ—תועדוההלגרסעקר●
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.תישיאםימאתומםיעבצ8.17עטקהאר!ךלשמתישיאםימאתומםיעבצרוצילךתורשפאב

תוחולהזראמלשםירסמהןולחןפוג9.3.8

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.םירסמהןולחלתחתמןפוגרחב.4
.ןפוגרחב.5

תוחולהזראמלשםירסמהןולחןפוגלדוג9.3.9

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.םירסמהןולחלתחתמןפוגלדוגרחב.4
.ןפוגלדוגרחב.5

תוחולהזראמלשםירסמהןולחטסקטעבצ9.3.10

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.םירסמהןולחלתחתמטסקטעבצרחב.4
.טסקטעבצרחב.5

.תישיאםימאתומםיעבצ8.17עטקהאר!ךלשמתישיאםימאתומםיעבצרוצילךתורשפאב

תוחולהזראמלשםירסמהןולחעקרעבצ9.3.11

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.םירסמהןולחלתחתמעקררחב.4
.עבצרחב.5

.תישיאםימאתומםיעבצ8.17עטקהאר!ךלשמתישיאםימאתומםיעבצרוצילךתורשפאב

תוחולהזראמלשםירסמהןולחברובידתשגדהעבצ9.3.12

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.םירסמהןולחלתחתמרובידתשגדהעבצרחב.4
.עבצרחב.5
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.תישיאםימאתומםיעבצ8.17עטקהאר!ךלשמתישיאםימאתומםיעבצרוצילךתורשפאב

תוחולהזראמלשתועדוההלגרסעקרעבצ9.3.13

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.ןונגסהירוגטקהתארחב.3
.םירסמהןולחלתחתמתועדוההלגרסעקררחב.4
.עבצרחב.5

.תישיאםימאתומםיעבצ8.17עטקהאר!ךלשמתישיאםימאתומםיעבצרוצילךתורשפאב

תוחולזראמתופדעה9.4

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.תופדעהרחב.3
:תניוצמההרדגההתאתונשלידכםיאבהןמדחאלכברחב.4

קשממ
.לדחמתרירבכחוללכבגצומתועדוההלגרס,רשפואמאוהרשאכ—לעופתועדוההלגרס●
.םילכהלגרסתאתובכלואחוללכלשילאמשהואינמיהדצבםילכהלגרסתאגיצהלרחב—םילכהלגרסםוקימ●

םילכהלגרסתורוש
תוחולהזראמבתורושהרפסמלםיאתתםילכהלגרסבתונימזהתורושהרפסמ,רשפואמרשאכ—:תוחולזראמתמאתהתרדגה●

.רחבנה
.יוצרהתורושהרפסמתאעבקווזהרדגהלטב,חולהתדיממדרפנבםילכהלגרסבתורושהרפסמתאתונשלידכ

תוחולזראמלשהקירסתוצובק
●1. xxx, 2. yyy, 3. zzz—לגרסוםילכהלגרס,חולהתא,תוחולהזראמלשהקירסהתוצובקתאקורסלשיובשרדסהתארדגה

.תועדוהה
לגרסוםילכהלגרס,חולה,תוחולהזראמלשהקירסהתוצובקרובע'הצובקבראשיה'תורדגהועמשהיזמר,הקירסהרדסתארדגה
.תועדוהה

םילגתסמםיאת9.5
Tobiiירישכמלעלחהזעטק Dynavox I-13ירישכמוI-16דבלב.

Tobiiירישכמתיזחבםיעיפומהםילגתסמהםיאתה Dynavox I-13ו-I-16םיאתהןמםיינש.'טבמדוקימ'וא'עגמ'תועצמאבהריחבלםינימז,

TDםעםיתנכותמתויהלםילוכיאתהואתה Snapבשומישתעב'טבמדוקימ'בתרחבםאועצבתישתולועפ-TD Snap.

םילגתסמםיאתלשטבמדוקימתולועפתרדגה

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.םילגתסמםיאתרחב.3
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.המישרהמוארחב.4
.הלועפףסוה+רחב.5
.הלועפרחב.6

.6-ו5םיבלשלערוזח,תופסונתולועפףיסוהלידכ

םילגתסמםיאתלשעגמתולועפתרדגה
Tobiiתרדגומםילגתסמםיאתעגמתוגהנתה Dynavoxתועצמאברישיןפואבםושייהתאחותפללכות.'הרמוחתורדגה'םושייב
TDךרדואלשהדובעהןחלושלעעיפומהרוציקה Snapןלהלראותמשיפכ.

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.םילגתסמםיאתרחב.3
Tobiiםושייה.עגמלתולועפרדגהרחב.4 Dynavox'חתפיי'הרמוחתורדגה.
תועצמאבםירחבנםהרשאכםילגתסמהםיאתהרובעתולועפהתארוחבלידכ'הרמוחתורדגה'םושייבםיחתפנםיטירפתבשמתשה.5

.'עגמ'

תוחולזראמתודוא9.6
.ןכותחתפמותוחוליזראמתורדגהלשהסרגהרפסמתאגיצמהזעטק

תוחולזראמןכותחתפמתורדגה9.6.1
.םימדקתמתוחוליזראמירצוילתודחוימתורדגה

חולתודימתסירפתמאתהתרדגה9.6.1.1
.הזהתוחולהזראמרובעתומאתומחולתודימתמישרבועיפויחולתודימוליארדגה

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.תודוארחב.3
.ןכותחתפמתורדגהרחב.4
.חולתודימרחב.5
.חתפית'תמאתומחולתסירפףסוה'חיש-ודהתבית.השדחהדימףסוהרחבוהנימיקלחה,המישרלחולתדימףיסוהלידכ.6
15דע(ךלשהשדחהתמאתומהחולהתדימלתודומעהותורושהרפסמתארחב.7 x .רומשרחבןכמרחאלו,)15
חוטבהתאםא.עיפות'חוללדוגקחמ'הערתהה.המישרבחולהתדימבקחמלמסהתארחב,תמאתומהחולהתדימתאריסהלידכ.8

.קוחמלילבהערתההתארוגסלידכלטברחב,אלו.קחמרחב,חולהתדימתאקוחמלךנוצרבש

תוחולזראמתפשיללכ9.6.1.2
הפשהתאתעבוקהפשהיללכתרדגה.תוחולהזראמבתוחולוםיאתרובעלדחמהתרירבתפשתאהרידגמתוחולזראמתפשיללכ'תרדגה
.)הפשהתוארובערדגוהתיפיצפסהפשבלוקםא(רובידלוקויטמוטואהרוציוניש,לוקןווג,םילימיוזיח,למסלהכיפה,םילמסשופיחלשמשתש

תפשיללכתארידגמהתאשכ.חולהתמרתורדגהמוא'תוחולהזראמ'תמרתורדגהמהפשהיללכתרדגהלשלדחמהתרירבתאםישרויםיאת
התואתאולבקיםגתוחולהזראמבורצונשםישדחםיאתוהרדגההתואתאםמצעלעוחקייחולהזראמבםימייקהםיאתהלכ,תוחולהזראמ
רובעהפשהיללכתאתונשלידכ.חולתפשיללכ8.13.3עטקהאר,תוחולהזראמבםימיוסמתוחולרובעהפשהיללכתאתונשלידכ.הרדגה
.הפשיללכאת8.11עטקהאר,םימיוסמםיאת

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.תודוארחב.3
.ןכותחתפמתורדגהרחב.4
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.הפשיללכרחב.5
:המישרהךותמהפשרחב.6

a.לוקםא(רובידלוקויטמוטואהרוציוניש,לוקןווג,םילימיוזיח,למסלהכיפה,למסשופיחלעעיפשמ—ןאולמבתוכמתנתופש
.)הפשהתוארובערדגוהתיפיצפסהפשב

b.ךותבהכימתלשתונתשמתומרשיוזהירוגטקבתופשל—תורחאתופשTD Snapםושייה.
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הספדה10
.PDFואריינלרתויואדחאחולספדה

.הכירעאתהתארחב.1
.חולתינושלברחב.2

.חתפית'הספדהלתוחולרחב'חיש-ודהתבית.ךסמהלשינמיהדצבהכירעהלגרסבספדהרחב.3

.'חול'תינושלבתוחולספדהעטקהמסיפדהלםגלכות

.הספדהלרותלםתואףיסוהלידכהמישרהמםיפסונתוחולרחב.לדחמתרירבכהספדהלרותלףסוותייחכונהחולה.4
.חולםשיפלשפחלידכתיוותהדשבדלקה

.לכהרחבתאןמסהספדהלרותלתויחכונהשופיחהתואצותבתוחולהלכתאףיסוהלידכ

.ספאתיהספדהלרותהו'לכהרחב'ןומיסתאלטב,'לכהרחב'תאתנמיסםא

.חולהםשדצלX-התארחב,הספדהלרותהמתוחולריסהלידכ

.אבהרחב,הספדהלרותלורחבנםייוצרהתוחולהשכ

.תויחכונהתורדגההתאףקשלידכתנכדעתמחולהלשהמידקמההגוצתה.ךלשהספדההתויורשפאתארחב.5

.)םי(ספדומה)תו(חולבתועדוההלגרסתאריתסהלידכוזהרדגהלרטנ-תועדוהלגרס●
.)םי(ספדומה)תו(חולבםילכהלגרסתאריתסהלידכוזהרדגהלרטנ-םילכלגרס●
.)םי(ספדומה)תו(חולברושיקהיאתבםירושיקהןמסילמסתאריתסהלידכוזהרדגהלרטנ-רושיקתייצזילאוזיו●
רחאבקעמ':הרעה.)םי(ספדומה)תו(חולביחכונהאתבשומישהתוריפסתאגיצהלידכוזהרדגהרשפא-םיאתשומישתוריפס●

.םיאתבשומישהתוריפסתאתוארלידכרשפואמתויהלבייח'םינותנ

ספדהרחב,ךלשהספדההתויורשפאתארוחבלתמייסשכ
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.תספדמהלשלדחמהתרירבתרדגהושמתשמהתאהבשהמרופטלפלםאתהבהנתשיהזגולאיד:הרעה.6
.תופסונתורדגהתחתתונימזריינהלדוגתויורשפא.חולהןוויכתאועבצהתרדגהתא,)PDF-לספדהוא(ךלשתספדמהתארחב

.ספדהרחב,ךלשתספדמהתורדגהתרוצתתאעובקלתמייסשכ
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11Google Assistant
Googleלשבולישלתודוהםכחעייסמלשתונורתיהתאהלג Assistantב-TD Snap.דועותיתביבסהטילש,רודיב,עדימלתידיימתושיגנלבק
.הנכותהךרדתורישי

TD-בשמתשהלןיאדגנתיוותה Snap, Google Assistant,תרבעהלדיחיהתרושקתהיעצמאכרחארושקםכחרישכמלכבוא
.בושחעדימ

TD-בשמתשהלןיא Snap, Google Assistant,תויטירקתורטמלםייחךמותרישכמכרחארושקםכחלוקמרוארישכמלכבוא
.תורחאתוביסואלמשחןדבואמהאצותכדוקפתןדבואלשהרקמבםהילעךמתסהלןיאו,תורחא

Tobii Dynavoxאלךא,ללוכ(קזנוא/וןדבוארובעתוביוחמלכלתוירחאלעתרתוומו,שמתשמהתוגהנתהלעתוירחאתלטונהניא
TD-בשומישבהרושקה)תוומותישיאהעיצפ,שוכרלקזנללבגומ Snap, Google Assistant,לכוא,םילוקמר,םימכחםירישכמ
.םהלשבוליש

תחיתפבהרזעל.חותפדוקםעתרושקתרישכמךלתויהלבייח,Googleלשינוציחלוקמרדבלמרחאדויצלכבשמתשמהתאםא
Tobiiתכימתלאהנפ,רישכמה Dynavox.

ךלשGoogleןובשחרוביח11.1
Google-בשמתשהלידכ Assistant,ןובשחלםדוקסנכיהלךילע,םימכחםירישכמוםימכחםילוקמרGoogleבךלש-TD Snap.עטקהאר

.Googleןובשח13.11

ךלשGoogleירישכמתרדגה11.2
TDםעםהבשמתשמהתאשינפלהנקתההתאםילשהלידכךלשםירישכמהםעועיגהשתוארוההרחאבוקע Snap.

Googleלשתופשתכימת11.3 Assistant
Googleתארידגתשבושח AssistantשמתשמןהבשתופשןתואםעךלשTD Snap.

Googleלשהפשהתאהנשמהתאשינפל Assistant,תשרהתואלםירבוחמךלשטלבאטהואדיינהרישכמהשאדוWi-Fiוא
Googleלשכןובשחותואלםירשוקמ Nestלוקמר,ךלשGoogle Home,לשרשפואמרחארישכמואGoogle Assistant.

Google-הלשהפשהתאתונשלידכ Assistantךלש:
Googleםושייהתאחתפ,ךלשדיינהרישכמב.1 HomeואGoogle Assistant.
.Assistantתורדגה>ךלשןובשחהתארחב,ןוילעהינמיהדצב.2
Assistantרחב.3 .תופש<
.ךלשתיחכונההפשהתארחב.4
.השדחהפשרחב.5

:Assistant-להיינשהפשףיסוהלידכ
Googleםושייהתאחתפ,ךלשדיינהרישכמב.1 HomeואGoogle Assistant.
.Assistantתורדגה>ךלשןובשחהתארחב,ןוילעהינמיהדצב.2
Assistantרחב.3 .הפשףסוה>תופש<
.תפסונהפשרחב.4

Googleםערבדללוכיהתא Assistantתחאהנועבותעבתופשהןיבבלשלאלךא,הפשהןמתחאלכב.

#12005874TD Snapשמתשמלךירדמv.1.18 - he-IL11Google Assistant72



Googleםערבד11.4 Assistant
Googleלשתוחולהםעליחתהלךתואםידדועמונא Assistantדומעתכרעלשםינווחמהחולבםיאצמנהלאםידומע.*ונלשCore Firstוא
Googleידומע.mytobiidynavox.com/PagesetCentral-מםידומעהתאאביילואדירוהללכות Assistantבשומישךרוצלםינצחלםיללוכ-

Google Assistantתוחולבשומישהןפואלעטרופמעדימל.דועותיביטלש,ןופלטתוחישעוציב,םיקחשמוהקיזומןוגינ,עדימתאיצמלGoogle
AssistantלארובידוGoogle AssistantךרדTD Snap,בשומישה'הדובעתליחת'ךירדמבןייע-Google AssistantתועצמאבSnap Core

First.

*Google AssistantלשתוחולהוGoogle Assistantתופשהלכבוםירוזאהלכבםינימזםניא.

Googleיאתרוצילידכ Assistantןלהלהאר,ךלשמ.

Google-בשמתשהלידכ Assistant,ןובשחךותלסנכיהלךירצהתאוטנרטניארוביחךלתויהלךירצGoogleבךלש-TD Snap
Google-לרבוחמהרישכמלכלו Assistantשמתשהלןווכתמהתאובש.

Google-לחלשת,ךלשדויצלםאתהב Assistantשמתשמהתאובשדויצהרובעתוארוההלערובעלדפקה.תצקמבתונושםיכרדבתודוקפ
.ךיבגלםיפקתשםיבלשהתאאוצמלידכםיאבהםילמסהתאשפח

Googleןובשח Assistanףסונדויצאלל,דבלב.

Google Nest MiniואGoogle speakerרחא.

Googleלששארמתתנכותמהדוקפחלוששאתרוצ Assistantל-Google speaker
Googleלשתודוקפרובערתויבהבוטהאיהוזתורשפא Assistantתחאםעפמרתוישמתשהלןווכתמהתאםהבש.

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2

Google-לחולשלךנוצרבשהדוקפהתאדלקה,'רסמ'הדשב.3 Assistant.

Ok“םעליחתהלבייחרסמה Google,"הדוקפואהלאשוירחאלו.

.רסמסנכהוארבדהלועפהתארחב,'תולועפ'קלחב.4
.דימתרבדרחב.5

Googleלשתודחוימתודוקפחולשלידכ Assistantרסמהתאקרליכמהאתרוצילידכליעלםיבלשהרחאבוקע,תוריהמב
Googleתדוקפתאבותכ,'שומיש'בצמב”,Google,ייקוא" Assistantייקוא'אתהתארחב,םירסמהןולחבךלש,

Google',הדוקפהתאחולשלידכםירסמהןולחבבותכשהמתארומאןכמרחאלו.

Google-לאתהרסמטסקטתאחלוששאתרוצ Assistantךלשרישכמב.r
Googleלשתודוקפרובערתויבהבוטהאיהוזתורשפא Assistantתחאםעפמרתוישמתשהלןווכתמהתאםהבש.

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2

Google-לחולשלךנוצרבשהדוקפהואהלאשהתאדלקה,'רסמ'הדשב.3 Assistant.

.הדוקפהואהלאשהינפל"Google,ייקוא"דילקתלא
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.הלועפףסוה+רחב.4
Googleלשהדוקפחלשרחבו'תיתביבסהטילש'עטקלהטמלקלחה.5 Assistant.
Google-לאתרסמטסקטחלשרחב.6 Assistant.

Google-לאתהרסמטסקטתאחלוששאתרוצ Assistantךלשרישכמב.
Googleתודוקפאיצמהלשמתשמלרשפאמהזאתגוס Assistantלםתואחולשלזאוםירסמהןולחבתודחוימ-Google Assistant.

.הכירעאתהתארחב.1
.אתרחב.2
.הלועפףסוה+רחב.3
Googleלשהדוקפחלשרחבו'תיתביבסהטילש'עטקלהטמלקלחה.4 Assistant.
Google-לאתםירסמןולחטסקטחלשרחב.5 Assistant.

הרונהתאקילדהאל"רואהתאקלדה,Googleייקוא",לשמל.הנושםילימףוריצהסנ,תיפיצהלשהאצותהתאלבקמךניאםא
Googleהיצקילפאבןולסבהרדגוהאיהיכהמכחההרונהתאקילדה"ןולסברואהתאקלדה,Googleייקוא",םוקמב.המכחה

Home.
Google-בשמתשהללוכיהתאןהבשתופסונםיכרדל AssistantםעTD Snapבשומישה'הדובעתליחת'ךירדמהתאהאר-

Google AssistantםעSnap Core First.
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הרימשוףותיש12
TD Snapךלשתוחולהזראמשאדוולהצורהתאםא.ךלשתוחולהותוחולהיזראמ,םישמתשמהתארומשלוףתשלתוחונותוברםיכרדהעיצמ

!ךלרוזעלםילכהונלשי,רבחלםישדחתוחולהמכחולשלואךלשםירישכמהלכינפלעיבקע

,ךלשימוקמהרישכמבץבוקהתאןסחאמהתארשאכשמתשה—)תוחולתליבח,תוחולזראמ,שמתשמ(ימוקמןפואבאביי/אציי●
.myTobiiDynavoxןובשחםהלןיאשםישנאםעוא,USBןנוכלעףתשמ

myTobiiDynavoxישמתשמםעחולתוליבחותוחוליזראמףתש—)תוחולתליבח,תוחולזראמ,שמתשמ(ימוקמןפואבאביי/אציי●
.ךלשמmyTobiiDynavoxןובשחביטרפןפואבםיצבקלהשיגלבקוןסחא.םירחא

תוחולזראמ.םייפיצפסmyTobiiDynavoxישמתשמםעךלשםירישכמהינפלעתוחולזראמלםייונישףתש—)תוחולזראמ(*ןרכנס●
ןובשח/רישכמלכבתוחולהזראמלושענשםייונישהשךכ,ןנעבתוחולהזראמלשתנכדועמהסרגלערמושןורכנסתועצמאבףתושמש
.תוחולזראמותוארובעםינרכנוסמהתונובשח/םירישכמהלכינפלעםיפתושמרשואמ

.ליעפטנרטניארוביחתושרודהלאהףותישהתוטיש*

םיליכמםההמ-הרימשוףותישלםיצבקיגוס12.1הלבט

זראמתופדעהתוחולתופדעהתוחולץבוקגוס
תוחול

תכרעמתופדעהשמתשמתופדעה

אלןכןכןכןכשמתשמ
אלאלןכןכןכתוחולזראמ
אלאלאלןכ)םיניוצמתוחול(ןכתוחולתליבח

םישמתשמ12.1
,תאזםע.תולוקםיללוכםניאשמתשמיוביגיצבק.שמתשמותואלתורושקהתורדגההתאותוחולהיזראמתאםיליכמשמתשמיוביגיצבק
.)טנרטניארוביחשרדנ(רישכמבןימזאלאוהםאיטמוטואןפואבדריירחבנהלוקהותורומשלוקהתורדגה

שמתשמיוביג12.1.1
.שמתשמיוביג13.3עטקהאר

שמתשמרוזחש12.1.2
.שמתשמרוזחש13.4עטקהאר

תוחוליזראמ12.2
.שמתשמהתמרבתורדגהואשמתשמעדימלכליכמאלאוה.תוחולזראמותואבםירושקהתוחולהלכתאליכמתוחולזראמץבוק

תוחולזראמאוביי12.2.1

myTobiiDynavox-מ

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.יחכונהתוחולהזראמתארחב.3
.תוחולזראמדרוהרחב.4

.myTobiiDynavox-לסנכיהלהעדוהלבקתשןכתיי

.דרוהרחבןכמרחאלוהמישרהךותמתוחולזראמרחב.5
.רומשרחבןכמרחאלו,תוחולהזראמלםשןזה,המייתסההדרוההשכ.6
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ימוקמץבוקמ

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.יחכונהתוחולהזראמתארחב.3
.תוחולזראמרוצרחב.4
.םיימוקמםיצבקתינושלברחב.5
.שפחרחב.6
.חתפרחבןכמרחאלו,ותוארחב,יוצרהsps.ץבוקלארובע.7
.אבהרחב.8
.רוצרחבןכמרחאלו,תוחולהזראמלידוחייםשןזה.9

תוחולהזראמלשקתוערומש12.2.2

myTobiiDynavox-לתוחולזראמתרימש12.2.2.1
תוחוליזראמ>Snap>'ילשםירבד'בmyTobiiDynavox.com-בםיאצמנmyTobiiDynavox-בםירמשנהתוחולזראמיצבק

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.יחכונהתוחולהזראמתארחב.3

.רומשלךנוצרבשתוחולהזראמדילרומשלמסהתארחב.4
.myTobiiDynavox-בקתוערומשרחב.5

.myTobiiDynavox-לסנכיהלהעדוהלבקתשןכתיי

.רומשרחבןכמרחאלו,)ילנויצפוא(רואיתותוחולהזראמלידוחייםשןזה.6
.םייסרחב,םלשאוהרשאכ.הרימשהתומדקתהתאגיצמסוטטסלגרס.7

ימוקמןפואבתוחולהזראמתרימש12.2.2.2

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2
.יחכונהתוחולהזראמתארחב.3

.רומשלךנוצרבשתוחולהזראמדילרומשלמסהתארחב.4
.ימוקמץבוקמרתוערומשרחב.5
.אבהרחבןכמרחאלו,)ילנויצפוא(רואיתותוחולהזראמלידוחייםשןזה.6
.רומשרחבןכמרחאלו,ךלשתוחולהזראמץבוקתאהברומשלךנוצרבשהירפסהלאטוונ.שפחרחב.7
.רומשרחב.8
.םייסרחב,םלשאוהרשאכ.הרימשהתומדקתהתאגיצמסוטטסלגרס.9

)myTobiiDynavoxתועצמאב(תוחולזראמלשקתועףותיש12.2.3

.הכירעאתהתארחב.1
.תוחולזראמתינושלברחב.2

.ףתשלךנוצרבשתוחולהזראמדילתוחולזראמףתשלמסהתארחב.3
.קתועףתשרחב.4
.אבהרחבןכמרחאלו,)ילנויצפוא(רואיתותוחולהזראמלידוחייםשןזה.5
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תארחבןכמרחאלו,תוחולהזראמתאחלושהתאוילאםדאהלשל"אודהןובשחתאואmyTobiiDynavoxלששמתשמהםשתאןזה.6
רחב,םינעמנהלכתאףיסוהלתמייסשכ.םיפסונםינעמנףיסוהלידכהלאםיבלשלערוזח.םינעמנהתמישרלותואףיסוהלידכ+-ה
ףתש

.םייסרחב,םלשאוהרשאכ.ףותישהתומדקתהתאגיצמסוטטסלגרס.7

זראמתרימש12.2.2.2עטקהאר,)'וכול"אוד,USBןנוכךרדףתשלידכ(ימוקמןפואבתוחולזראמלשקתוערומשלךנוצרבםא
.ימוקמןפואבתוחולה

תוחולהזראמתאןרכנסלשי12.2.4
ךלשתוחולהזראמתרדגהלשתינכדעהסרגןסחאמןורכנסה.םיברםירישכמבתוחולזראמלשהסרגהתואתאקיזחהלהלקךרדאיהןורכנס
םייונישהלכתאלבקמןכוךלשימוקמהרישכמבתוחולהזראמבתעציבשםייונישהתאחלושהתא,ןורכנסהאתלעץחולהתארשאכ.ןנעב
.תוחולהזראמלשהסרגהתואהיהתםלוכל,ונרכנוסםירישכמהלכרשאכ.*םירחא)םינרכנוסמ(םירישכמבועצובש

.ןנעלתולעהלםיימוקמםייונישךלשישכוא,תוחולהזראמתרדגהלשתנכדועמהנימזהסרגשירשאכךלעידויןוילעהטירפתבןורכנסהאת

םירישכממתעהתואבחולותואבםיעצבתמםיינוישםא.ןורכנסותואבחולותואלםיבורמםירישכממםיגזמתמםייונישבךמותוניאןורכנס*
הזרשקתלםיכירצןרכנוסמתוחולזראמלשהכירעבםיברועמהםישנאה.ולשותסרגבחולבבותכהתאףילחיןורכנסבןורחאהרישכמה,םיבורמ
.ןמזותואבחולותואבןורכנסייונישעוציבעונמלידכתובורקםיתעלםינרכנסמוםיכרועםהשתוחולהיבגלהזםע

עטקהאר.ןורכנסהישמתשמ/ירישכמלכרובעםיאתהלתבייחטווינהגוסתרדגה,םיבורמםישמתשמואםירישכמבןורכנסתעב
.תושיגנתטיש13.13

myTobiiDynavox-לתוחולזראמןורכנס12.2.4.1
תאזבשמתשהללכות.myTobiiDynavoxתרשבןסחואיךלשתוחולהזראמלשקתוע,myTobiiDynavox-לתוחולזראמןרכנסמהתאשכ
TDםילעופךלשםירחאםירישכמםאו,תוחוליזראמלשהריהמוהטושפיוביגתכרעמכ Snap,םירישכמבםגתוחולהזראמתאןרכנסללכות
.הלא

ןורכנסלתוחולזראמתרדגה

.ךלשmyTobiiDynavoxתמסיסושמתשמהםשתאןיזהלהעדוהלבקתשןכתיי.ןוילעהטירפתבןרכנסאתהתארחב.1
.ןרכנסרחב.2
.ךלשmyTobiiDynavoxןובשחםעתעכןרכנוסמךלשתוחולהזראמ!הזוהז.3

םייונישםתואתאחולשלידכןוילעהטירפתב'ןרכנס'אתהתארוחבלךילע,ךלשתוחולהזראמתאךרועהתאשםעפלכב
.ןנעל

םיפסונםירישכמםעתוחולזראמןורכנס
.רישכמלכבםיאבהםיבלשהעוציבידילעםיפסונםירישכמןרכנסללכות,ךלשםירישכמהדחאלןרכנתסהלרדגומרבכתוחולזראמםא

.ךלשmyTobiiDynavoxתמסיסושמתשמהםשתאןיזהלהעדוהלבקתשןכתיי.ןוילעהטירפתבןרכנסאתהתארחב.1

.תוחולזראמדרוהלמסהתארחב.2
.דרוהרחבןכמרחאלו,ןרכנסלודירוהלךנוצרבשתוחולהזראמתארחב.3
.םייסרחב,המייתסההדרוההשכ.4

.ליעפהתוחולהזראמכיטמוטואןפואברדגויתדרוהשןרכנוסמהתוחולהזראמ

םייונישםתואתאחולשלידכןוילעהטירפתב'ןרכנס'אתהתארוחבלךילע,ךלשתוחולהזראמתאךרועהתאשםעפלכב
עצבמהתאשינפלןורכנסהתלועפתאךורעלץלמומ.םירחאםירישכמבןורכנסלןימזןכדועמהתוחולהזראמתאךופהלוןנעל

.הכירעהתאתמייסשעגרבבושןרכנסלןכמרחאלו,תוחולהזראמבםייוניש

ךלשתוחולהזראמםעןרכנתסהלוהשימןמזה12.2.4.2
םהלש)םי(רישכמבתוחולהזראמבםייונישךורעלםילוכיםה,ךלשתוחולהזראמםעםינרכנתסמםירחאmyTobiiDynavoxישמתשמרשאכ
זראמבםייונישךרועהתארשאכ,המודןפואב.םייונישהתאלבקת,ךלשרישכמבןרכנסתשהאבהםעפב.ןנעלםייונישםתואתאןרכנסלו

.ךלשתוחולהזראמםעןרכנתסהלםהלתרשפאשםירחאםישמתשמלםינימזויהיםייונישםתוא,םתואןרכנסמןכמרחאלותוחולה
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חולהתאףילחיןרכנתסהשןורחאהשמתשמה,הזהרקמב.ןמזותואבחולותואתאוכרעשםיבורמםישמתשממםייונישגזמללוכיאלןורכנס
ךלשתוחולהזראמםעםינרכנתסמשםירחאםישמתשמלךכלעעדוהותוחולהזראמבםייונישתכירעירחאוינפלדיימןרכנסלךילע.ולשהסרגב
.ןמזותואבחולותואלשהכירעעונמלידכ

.ךלשתוחולהזראמלםימלוההםייונישהתאוכרעישםהבחטובהתאשםישנאםעקרןרכנתסהלשי

ןנעלםייונישםתואתאחולשלידכןוילעהטירפתב'ןרכנס'אתהתארוחבלךילע,ךלשתוחולהזראמתאךרועהתאשםעפלכב
.םירחאםישמתשמואםירישכמבןורכנסלןימזןכדועמהתוחולהזראמתאךופהלו

.הכירעהתאתמייסשעגרבבושןרכנסלןכמרחאלו,תוחולהזראמבםייונישעצבמהתאשינפלןורכנסהתלועפתאךורעלץלמומ

.ךלשmyTobiiDynavoxתמסיסושמתשמהםשתאןיזהלהעדוהלבקתשןכתיי.ןוילעהטירפתבןרכנסאתהתארחב.1

.תוחולזראמףתשלמסהתארחב.2
ידכ+רחבןכמרחאלו,תוחולהזראמתאףתשמהתאומעשםדאהלשל"אודהתבותכתאואmyTobiiDynavoxשמתשמםשתאןזה.3

ףתשרחב,םינעמנהלכתאףיסוהלתמייסשכ.םיפסונםינעמנףיסוהלידכהלאםיבלשלערוזח.םינעמנהתמישרלותואףיסוהל
TDםושייבול"אודתועצמאבףותישתוארתהולבקי)םי(נעמנה.םייסרחב,םייתסהףותישהךילהתשכ.4 Snap.

ןמזלכבתושדחתוארתהשיםאקודבללכות.החלשנהנמזההשרחאלועיפויןורכנסתוארתהשדערובעלהיושעהעשדע
.'ןרכנס'למסהתריחבידילע

ןורכנסתואשרהלוטיב12.2.4.2.1

.ןמזלכב)ךתולעבבםיאצמנש(םינרכנוסמהתוחולהיזראממםישמתשמריסהללוכיהתא

.ןוילעהטירפתבןרכנסאתהתארחב.1

.תוחולזראמףתשלמסהתארחב.2
/םשהדילX-התארחב,שמתשמריסהלידכ.הלוחכההביתבםיטרופמיחכונהתוחולהזראמרובעןורכנסתאשרהילעבםישמתשמ.3

.ןכדערחבןכמרחאלו,ולשל"אודה
.םייסרחב.4

םירחאתולעבבתוחוליזראמםעןורכנס12.2.4.3

לבקלידכםיאבהםיבלשהתאעצב.הארתהלמסגיציןוילעהטירפתבןורכנסהלמס,ךמעןורכנסלתוחולזראמףתשמוהשימרשאכ
.הנמזהלברסלוא

.החלשנהנמזההשרחאלועיפויןורכנסתוארתהשדערובעלהיושעהעשדע

ןורכנסלהנמזההתלבק

.ןוילעהטירפתבןרכנסאתהתארחב.1

.תוחולזראמדרוהלמסהתארחב.2
.ךלשmyTobiiDynavoxןובשחבםינימזהתוחוליזראמבשפחרחב.3
.דרוהרחבןכמרחאלו,ןרכנסלודירוהלךנוצרבשתוחולהזראמתארחב.4
.םייסרחב,המייתסההדרוההשכ.5

ןורכנסלהנמזהלבוריס

.ןוילעהטירפתבןרכנסאתהתארחב.1

.תוחולזראמדרוהלמסהתארחב.2
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.ךלשmyTobiiDynavoxןובשחבםינימזהתוחוליזראמבשפחרחב.3

.קחמלמסהתארחבןכמרחאלו,ולברסלךנוצרבשתוחולהזראמתארחב.4
.ברסרחב.5

תמדוקהרומשהסרגלןרכנוסמהתוחולהזראמתרזחה12.2.4.4
.לטבלואריסהלךנוצרבשתוחולהזראמבםייונישתכרעםאישומישוזהנוכת.ןרכנוסמתוחולזראמלשתמדוקהסרגלרוזחללכות

.ןוילעהטירפתבןרכנסאתהתארחב.1
.תורומשתואסרגרחב.2
.רזחשרחבןכמרחאלו,רזחשלךנוצרבשהמישרבןורכנסהךיראתתאאצמ.3

ןרכנוסמתוחולזראמתסירד12.2.4.5
/רישכמלכבתוחולהזראמבוכרענשםייונישהשךכ,ןנעבתוחולהזראמלשתנכדועמהסרגלערמושןורכנסתועצמאבףתושמשתוחולזראמ
.תוחולזראמותוארובעםינרכנוסמהתונובשח/םירישכמהלכינפלעםיפתושמרשואמןובשח

.ןוילעהטירפתבןרכנסאתהתארחב.1
.םדקתמרחב.2
.הסירדרחב.3

דבלבהכישמןורכנס12.2.4.6
זראמביונישףאחלשתאלךא,)םירחאםירישכמבוכרענש(תוחולהזראמבםייונישהתאלבקת,'דבלבהכישמ'בצמבןרכנסמהתארשאכ
רידגהלידכ.השיגדוקתועצמאבתלבגומתויהלתבייחהכירעבצמלהשיגה,דבלבהכישמבצמבשמתשהלידכ.יחכונהרישכמבךרענשתוחולה
.השיגדוק14.1.1עטקהאר,דבלבהכישמבצמוהשיגדוק

תוחולתליבח12.3
.םיניוצמהתוחולהתאקרהליכמחולתליבח.תוחולתליבחכ)ךתריחביפלרתויואדחאחול(ךלשתוחולהזראמלשהנשמזראמףתשללכות
.רבדושעיאלםירושיקה,ןעמנהרישכמבםימייקםניאשתוחוללםירושיקםעםיאתםיליכמתוחולהםא

תוחולתליבחאוציי12.3.1

myTobiiDynavoxלאתוחולתליבחאוציי12.3.1.1

.הכירעאתהתארחב.1
.חולתינושלברחב.2
.תוחולאציי/אביירחב.3
.תוחולתליבחאציירחב.4
.myTobiiDynavox-לרחב.5
.הלוחכההביתבםיעיפומוהמישרבתרוקיבןמיסםיגיצמםירחבנתוחול.תוחולהתליבחבלולכלךנוצרבשתוחולהתארחב.6

םשדצלX-התארחב,תוחולהתליבחמרחאחוללכואותואריסהלידכ.יטמוטואןפואבתוחולהתליבחבללכניחכונהחולה
.הלוחכההביתבחולה

.חתפית'תוחולהתליבחלםשןת'חיש-ודהתבית.אבהרחב,תוחולהתליבחלםייוצרהתוחולהתאתפסוהשכ.7
.'רואית'הדשבתוחולהתא)ילנויצפוא(ראתלו'םש'הדשבתוחולהתליבחלםשןיזהלשי.8
.myTobiiDynavox-בתוחולהתליבחתארומשלידכאציירחב.9

.םייסרחב,םייתסהאוצייהשכ.10

ימוקמץבוקלחולהתכרעתאאציילשי12.3.1.2

.הכירעאתהתארחב.1
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.חולתינושלברחב.2
.תוחולאציי/אביירחב.3
.תוחולתליבחאציירחב.4
.ימוקמץבוקלרחב.5
.הלוחכההביתבםיעיפומוהמישרבתרוקיבןמיסםיגיצמםירחבנתוחול.תוחולהתליבחבלולכלךנוצרבשתוחולהתארחב.6

םשדצלX-התארחב,תוחולהתליבחמרחאחוללכואותואריסהלידכ.יטמוטואןפואבתוחולהתליבחבללכניחכונהחולה
.הלוחכההביתבחולה

.חתפית'תוחולהתליבחלםשןת'חיש-ודהתבית.אבהרחב,תוחולהתליבחלםייוצרהתוחולהתאתפסוהשכ.7
.'רואית'הדשבתוחולהתא)ילנויצפוא(ראתלו'םש'הדשבתוחולהתליבחלםשןיזהלשי.8
9.)Windowsאבהרחב)דבלב.

10.)Windowsרומשרחבןכמרחאלו,ךלשתוחולהזראמץבוקתאהברומשלךנוצרבשהירפסהלאטוונ.שפחרחב)דבלב.
.אציירחב.11
.םייסרחב,םייתסהאוצייהשכ.12

)myTobiiDynavoxךרד(ףותישלתוחולתליבחאוציי12.3.1.3

.הכירעאתהתארחב.1
.חולתינושלברחב.2
.תוחולאציי/אביירחב.3
.תוחולתליבחאציירחב.4
.ףותישלרחב.5
.הלוחכההביתבםיעיפומוהמישרבתרוקיבןמיסםיגיצמםירחבנתוחול.תוחולהתליבחבלולכלךנוצרבשתוחולהתארחב.6

םשדצלX-התארחב,תוחולהתליבחמרחאחוללכואותואריסהלידכ.יטמוטואןפואבתוחולהתליבחבללכניחכונהחולה
.הלוחכההביתבחולה

.חתפית'תוחולהתליבחלםשןת'חיש-ודהתבית.אבהרחב,תוחולהתליבחלםייוצרהתוחולהתאתפסוהשכ.7
.'רואית'הדשבתוחולהתא)ילנויצפוא(ראתלו'םש'הדשבתוחולהתליבחלםשןיזהלשי.8
.חתפית'תוחולתליבחףתש'חיש-ודהתבית.אבהרחב.9

תארחבןכמרחאלו,תוחולהזראמתאחלושהתאוילאםדאהלשל"אודהןובשחתאואmyTobiiDynavoxלששמתשמהםשתאןזה.10
רחב,םינעמנהלכתאףיסוהלתמייסשכ.םיפסונםינעמנףיסוהלידכהלאםיבלשלערוזח.םינעמנהתמישרלותואףיסוהלידכ+-ה
ףתש

.םייסרחב,םייתסהאוצייהשכ.11

חולהתכרעתאאציילשי12.3.1.2עטקהאר,)'וכוUSB,ןנוכ,ל"אודבףתשלידכ(ימוקמןפואבתוחולתליבחרומשלךנוצרבםא
.ימוקמץבוקל

תוחולתליבחאוביי12.3.2

.myTobiiDynavox-מתוחולתליבחאביי12.3.2.1
רחאmyTobiiDynavoxשמתשמשתוחולתליבחואךלשמmyTobiiDynavoxןובשחלתרמששתוחולתליבחאביילידכוזתורשפאבשמתשה
.ךמעףתיש

.הכירעאתהתארחב.1
.חולתינושלברחב.2
.תוחולאציי/אביירחב.3
.תוחולתליבחאביירחב.4
.חתפית'myTobiiDynavox-מתוחולתליבחרחב'חיש-ודהתבית.myTobiiDynavox-מרחב.5
.המישרהךותמתוחולתליבחרחב.6
.אבהרחב,תרחבנהתוחולהתליבחתאדירוהלידכ.7
תליבחאובייתאלטבלידכ.אביירחב,תוחולהתליבחאובייתאךישמהלידכ.תוחולהתליבחבםילולכהתוחולהתמישרתארוקס.8

.לטברחב,תוחולה
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לכרחב.םיהזםניאךא,ךלשרישכמבםימייקרבכשרתויואדחאחולהליכמתוחולתליבחרשאכתשחרתמתוחולבהריתס

תליבחמאבוימהחולהםעותואסורדלואםייקהחולהלערומשלךנוצרבםארחבןכמרחאלו,חולבהריתסלשלמס
.תוחולהתליבחאובייםעךישמהללכותשינפלוזהרוצבחולהתוריתסלכתארותפלךילע.תוחולה

ימוקמץבוקלתוחולהתליבחאוביי12.3.2.2

.הכירעאתהתארחב.1
.חולתינושלברחב.2
.תוחולאציי/אביירחב.3
.תוחולתליבחאביירחב.4
.ימוקמץבוקמרחב.5
.חתפרחבןכמרחאל,ותוארחבואביילךנוצרבש)spb.(תוחולהתליבחץבוקלארובע.שפחרחב.6
.חתפית'תוחולתליבחרוקס'חיש-ודהתבית.אבהרחב.7
תליבחאובייתאלטבלידכ.אביירחב,תוחולהתליבחאובייתאךישמהלידכ.תוחולהתליבחבםילולכהתוחולהתמישרתארוקס.8

.לטברחב,תוחולה

לכרחב.םיהזםניאךא,ךלשרישכמבםימייקרבכשרתויואדחאחולהליכמתוחולתליבחרשאכתשחרתמתוחולבהריתס

תליבחמאבוימהחולהםעותואסורדלואםייקהחולהלערומשלךנוצרבםארחבןכמרחאלו,חולבהריתסלשלמס
.תוחולהתליבחאובייםעךישמהללכותשינפלוזהרוצבחולהתוריתסלכתארותפלךילע.תוחולה

רושיקותוחולתליבחאוביי12.3.2.3
!'רושיקואוביי'תועצמאבתחאהנועבותעברושיקרוצילותוחולתליבחאביילךתורשפאב

.חוללרושיקואוביי8.9.6עטקהאר
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שמתשמהתורדגה13
TDהנכותבשמתשמהתייווחתאתישיאםיאתהלתורזועשמשמהתורדגה Snap.לשמתישיאתומאתומתורדגהלעבתויהללוכישמתשמלכ
.הנכותלשמתשמהתאםילעמרשאכליחהלןתינןתואשומצע

שמתשמיוניש13.1

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.יחכונהשמתשמהתארחב.3
.'שמתשמרחב'המישרהךותמשמתשמרחב.4

.עגרכליעפהשמתשמהאוהןמוסמהשמתשמה

שדחשמתשמתריצי13.2

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.שדחשמתשמרחב.3
.שדחשמתשמתריצילטבלידכX-התארחב.שדחשמתשמרוצילידכשמתשמהתורדגהףשאבםיבלשהתאעצב.4

שמתשמיוביג13.3
myTobiiDynavoxלאיוביג

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.יחכונהשמתשמלןימימץחהתארחב.3

.תובגלךנוצרבששמתשמהםשדילהבגאתהתארחב.4
.myTobiiDynavoxלאהבגרחב.5

.תעכתאזתושעלשקבתת,myTobiiDynavoxןובשחלתסנכנאלםא

.אבהרחבןכמרחאלו,ךלששמתשמהיוביגץבוקרובעםשןזה.6

.ץבוקהםשביוביגהךיראתתאלולכלליעומתויהללוכי

.םייסרחב.7
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-לרובעלידכךלשןפדפדבשמתשה.ינדיןפואבmyTobiiDynavox-לימוקמשמתשמיוביגיצבקריבעהלםגןתינ
myTobiiDynavox.comלארובעןכמרחאל,סנכיהוSnap<יוביגהלעהרחבוםייוביג.

ימוקמץבוקליוביג

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.יחכונהשמתשמלןימימץחהתארחב.3

.תובגלךנוצרבששמתשמהםשדילהבגאתהתארחב.4
.ימוקמץבוקלהבגרחב.5
6.(Windows)רומשרחבןכמרחאלו,יוביגהץבוקתארומשלהצורהתאהבשהירפסלרובע.

(iOS)יוביגהץבוקלםשןזה.

.הבגרחב.7

שמתשמרוזחש13.4
myTobiiDynavox-משמתשמרוזחש

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.יחכונהשמתשמלןימימץחהתארחב.3
.שדחשמתשמרחב.4
.םייקשמתשמרזחשרחב.5
.אבהרחבןכמרחאלוךתמססתאוךלשל"אודהתאןזה,myTobiiDynavox-לןיידעתסנכנאלםא.6
.אבהרחבןכמרחאלוהמישרהמשמתשמיוביגץבוקרחב.7
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ימוקמץבוקמשמתשמרוזחש
TDםושיילםדוקםירבעומתויהלםיבייחהנושרישכמבורצונשימוקמשמתשמיוביגיצבק,iOS-ב SnapתועצמאבiTunes:
a.תאחתפiTunesב-Macבוא-PCךלש.
b.התארבח-iPadהלבכתועצמאבךלשבשחמלךלש-USBךרישכמםעעיגהש.
c.בךלשרישכמהתארחב-iTunes.

d.חולהתיתחתב'םיצבקףותיש'עטקלקלחה,ןכמרחאל.םימושיירחב,ילאמשהידיצהלגרסב.
e.רחבTD Snap.

f.שמתשמהיוביג)י(ץבוקתארורגTD Snapםיכמסמהרוזאל.
g.בשמתשמהתארזחשלידכםיאבהםיבלשהתאעצב-iPadךלש.

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.יחכונהשמתשמלןימימץחהתארחב.3
.שדחשמתשמרחב.4
.םייקשמתשמרזחשרחב.5
.ימוקמץבוקמרזחשרחב.6
7.(Windows)חתפרחבןכמרחאל,ותוארחבושמתשמהיוביגץבוקתאאצמ.

(iOS)שמתשמרזחשרחבןכמרחאלו,המישרהמשמתשמיוביגץבוקרחב.

שמתשמםשיוניש/תכירע13.5

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2

.ךורעלךנוצרבששמתשמהםשדצלךורעאתהתארחב.3
.םשהדשהךותבדלקה.4
.םייונישהתאלטבלידכלטבואםייונישרומשלידכרומשרחב.5

שמתשמתקיחמ13.6
יוביג13.3שמתשמיוביגרוצ,רתוירחואמשמתשמהתאךרטצתשבשוחהתאםא.תותימצלהלועפאיהרישכמהמשמתשמתקיחמ
.הקיחמהתלועפעוציבינפלשמתשמ

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2

.קוחמלךנוצרבששמתשמהםשדילקחמאתהתארחב.3
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.יחכונהליעפהשמתשמהתאקוחמלןתינאל

.קחמםודאהאתהתארחב.4
.שמתשמהתאקוחמלילבתורדגההטירפתלרוזחלידכלטברחב.שמתשמהתאתותימצלקוחמלידכקחמרחב.5

myTobiiDynavoxןובשחלהסינכ13.7
.ליעפטנרטניארוביחתשרודmyTobiiDynavoxןובשחלהסינכ

TD-בםימיוסמםיתוריש Snap,ןובשחםעסנכיהלךממםישרוד,'ןרכנס'ומכmyTobiiDynavoxיטרפתאןיזהלידכסנכיהרחב.ךלש
myTobiiDynavoxןובשחרוצילידכואךלשmyTobiiDynavoxבשמתשמהםש,ןובשחלרבכתסנכנםא.שדח-myTobiiDynavoxואךלש

.'myTobiiDynavoxןובשח'עטקבוגצויךלשל"אודה

לוק13.8

רובידלוק13.8.1
.אתהתועדוהתאוםירסמהןולחןכותתאארוקשלוקהאוהרובידהלוק

םוקמבהשעיי,וצקוההפשלםייפיצפסתולוקםא.תופשןתוארובעהפשלםייפיצפסהתולוקבשומישהשעיי,הפשלםייפיצפסתולוקתיצקהםא
.םייפיצפסהפשתולוק13.10האר,הפשלםייפיצפסתולוקתוצקהלידכ.הלאתופשרובעהפשלםייפיצפסהתולוקבשומישתאז

רובידלוק-'שמתשמ'תינושלה13.1רויא

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.רובידלוקרחב.3

םינקתומתולוק13.8.1.1
.רישכמלודרוהשתולוקןהושארמםינקתומתולוקןהםיללוכםה.רישכמבידיימשומישלעגרכםינימזשתולוקהםההלא

.ליעפהיחכונהלוקהתאקוחמללוכיךניאךא,'םינקתומ'המישרבתולוקקוחמלךתורשפאב

הדרוהלםינתינתולוק13.8.1.2
.םישדחתולוקדרוה

.תולוקדירוהלידכליעפטנרטניארוביחךלתויהלךירצ
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.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.רובידלוקרחב.3
.יוצרהלוקהדצלדרוהרחב,הדרוהלםינתינהתולוקהתמישרב.4

TDםושייהרשאכההשומלוקהתדרוה,iOS-ב Snapרעזוממ.

השיכרלתולוק13.8.1.3
TD Snap)לוקעונמשכורהתארשאכ.השיכרלםינימזםיפסונלוקיעונמ.לוקעונמותוארובעתולוקהלכלהשיגודחאלוקעונמללוכ)אלמ,

.םירושקתולוק100-מרתוילהשיגגישהללוכיהתא

השיכרוהמידקמהגוצתלתולוק

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.רובידלוקרחב.3
.השיכרלםינתינעטקלהטמלקלחה.4

.לוקלשהמידקמהגוצתתוארלידכרחב.5
.השיכרעצבלידכםיפסונתולוקתשיכררחב

המרופטלפתולוק13.8.1.4
.ךלוקפיסSAPI5תולוקוהלעפההתכרעמשתולוקהםההלא

.SAPI5תסרגםגותימוקמהמרופטלפתסרגםגםהלשיםאםיימעפעיפוהלםייושעםימיוסמתולוק
SAPI5רובעאוהWindowsדבלב.

לוקהבצק13.8.2
.טסקטהתרימאתוריהמאוהלוקבצק

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.רתויריהמבצקברבדלידכהנימיוא,יטיארתויבצקברבדלידכהלאמשלוקהבצקקילחמתאזזה.3

הייגהתוגירח13.8.3
.ורצונהייגההתוגירחרשאכליעפהלוקלתורשוקמהייגהתוגירח.תמיוסמהרוצבתוגהללוקהתאםידמלמשםירוציקואםילימןההייגהתוגירח
.םדוקהלוקהמ'הייגהתוגירח'תאאביילךילע,הייגהתוגירחןתואבשמתשהלהצורהתאורחאלוקלףילחתםא

.םייפיצפסהפשתולוק13.10עטקהאר.הפשלםייפיצפסתולוקרובעםגתונימזהייגהתוגירח

⇔Windows(תונושתומרופטלפינפלעהייגהתוגירחאביילןתינאל iOS(.

השדחהייגהתגירחתריצי

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.הייגהתוגירחרחב.3
.הייגהתגירחףסוהרחב.4
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.חתפית'הייגהתגירחףסוה'חיש-ודהתבית

.הבותכאיהשיפכהלימהתאדלקההלימהדשב.5
.הגהתאיהשהצורהתאשיפכיטנופןפואבהלימהתאדלקההייגההדשב.6

.'המידקמהגוצת'אתהתארחב,הייגההתאקודבלידכ

.שמתשמהתורדגהלרוזחלוםייונישהתאלטבלידכלטברחב.הייגההתגירחתארומשלידכםייסרחב.7

הייגהתגירחאוביי

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.הייגהתוגירחרחב.3
.רחאלוקמאביירחב.4

.אביילךנוצרבשהייגהתוגירחולשישלוקהתארחב.5

.המישרבועיפויתורשוקמהייגהתוגירחםעתולוקקר

.אביילילבשמתשמהתורדגהלרוזחלידכלטברחב.רחבנהלוקלתורשוקמההייגההתוגירחלכתאאביילידכאביירחב.6

לע'המידקמהגוצת'אתהתארחב.יחכונהלוקהתועצמאבןתואקודבלץלמומ,רחאלוקמהייגהתוגירחתאביירשאכ
.יחכונהלוקבהתואעומשלידכהייגהתגירח

רובידתקפהלרישכמ13.9

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.רובידתקפהלרישכמרחב.3
שמתשה'תארדגהWindowsלשלדחמהתרירבאוהשהקפההרישכמבשמתשהלידכלעופכלדחמהתרירברישכמתארדגה.4

.םינימזהקפהירישכמלשהמישרהתאתוארלידכיובככ'לדחמהתרירברישכמב
a.ןגנאתהתארחב,רישכמלשהמידקמהגוצתגיצהלידכ.רובידתקפהלרישכמותואבשמתשהלידכהמישרהמהקפהרישכמרחב

.רישכמהלש

םייפיצפסהפשתולוק13.10
.הנוכנההייגהברבודיהפשהתואלשןכותהשידכ,הפשללוקתוצקהלךתורשפאב

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
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.הפשלםייפיצפסתולוקרחב.3
.תרחאהפשרובעלוקףסוהרחב.4
.ךלשהפשהתאתרחבשרחאלשדחלוקרחב.'לוקהתפש'המישרהמהפשרחבןכמרחאלו,הפשרחב.5
.ךלשלוקהתאתרחבשרחאלשדחלוקרחב.'לוק'המישרהלש'ןקתומ'עטקהמלוקרחבןכמרחאלו,לוקרחב.6

רחבושפח,המייתסההדרוההשכ.יוצרהלוקהדילדרוהרחב.)טנרטניארוביחשורד(םניחבהדרוהלםינימזםימיוסמתולוק
.'לוק'המישרהלש'ןקתומ'עטקבלוקהתא

.תרחבשלוק/הפשהרובעלוקהבצקתאןווכ)ילנויצפוא(.7
.הייגהתוגירח13.8.3עטקהאר.לוקהרובעהייגהתוגירחףסוה)ילנויצפוא(.8

Googleןובשח13.11
Google-בשמתשהלידכךלשGoogleןובשחתארבח Assistant,םעםימכחםירישכמוםימכחםילוקמרTD Snap.

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.חתפייךלשלדחמהתרירבןפדפד.Google-לרבחתהרחבוהטמלקלחה.3
.ךלשGoogleןובשחלסנכיה.4
TD-להאשרהתתלידכרשפארחב,שקבתמהתאשכ.5 SnapםערשקתלGoogle Assistantךמשב.
TDלארוזח.6 Snap.

TD-בךלשGoogleןובשחמתאצלידכ Snap,קתנתהרחב.

שמתשמתופדעה13.12

רובידתורדגה13.12.1

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.תופדעההירוגטקהתארחב.3
ךכרותבוניתמירובידתודוקפ(יובכוא)השדחהדוקפרמולידכרוצעיךשמנרוביד(לעופכ'שדחרובידלדימתרובידעטק'תארדגה.4

.)רתויהשדחהרובידהתדוקפתארמויןכמרחאל,םייתסייחכונהרובידהש

םירסמהןולחתורדגה13.12.2

רשפואמםירסמהןולחבםילמסבשומיש13.2רויא

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.תופדעההירוגטקהתארחב.3
:)לרטונמ(תויובכוא)רשפואמ(תולעופכתואבהתופדעההתארדגה.4

.םילמסלוכפהי'םירסמהןולחבםייוטיבוםילימ,רשפואמהזרשאכ—-'םירסמהןולחבםילמס'בשמתשה●
תורשפאהרשאכ.םירסמהןולחבןיעלהארנדימתןמסה,תלעפומוזתורשפארשאכ—םירסמהןולחבןמסהתאגצהדימת●

.םירסמהןולחטסקטףוסבלדחמהתרירבתדמעלזזומאוהרשאכקרהארנןמסה,תלרטונמ
.םירסמהןולחבונזוהםהשיפכורבודייוטיבואהלימלכ,תלעפומוזתורשפארשאכ—םירסמהןולחךותלאהסנכהתעברוביד●
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.םירסמהןולחבןזוהאוהשיפכרבודיותלכ,תלעפומוזתורשפארשאכ—םיוותרוביד●

.תרשפואמתויהלתבייח"םירסמהןולחלאהסנכהתעברבד"הרדגהה",םיוותרוביד"תארשפאלידכ

.האבהטסקטהתסנכהבהקוניטסקטה,רבודםירסמהןולחטסקטשרחאל—רובידירחאהקנ●
םיאתהלידכימנידןפואבונכדועיקודקדיאת,תלעפומוזתורשפארשאכ—יטמוטואןפואבקודקדיאתלשלוקהןווגתאהנש●

.םירסמהןולחןכותלשיקודקדהרשקהל
ךופהי"ךלשםשה",לשמל(םילימיתשמורצווייםיצופנםירוציק,תלעפומוזתורשפארשאכ—יטמוטואןפואבםירוציקרוצ●

.)"ךמש"ל

יוזיחתורדגה13.12.3

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.תופדעההירוגטקהתארחב.3
.)טסקטקרםיגיצמיוזיחיאת(יובכוא)תיחכונההיוזחההלימהרובעלמסםיגיצמיוזיחיאת(לעופכ'יוזיחיאתלעםילמסגצה'תארדגה.4

תורדגהןורכנס13.12.4

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.תופדעההירוגטקהתארחב.3
את(יובכוא)הכירעבצמבןהושומישבצמבןהןוילעהטירפתבהארנןורכנסהאת(לעופכ'שומישבצמבןורכנסרפשא'תארדגה.4

.)הכירעבצמבהארנךא,שומישבצמבןוילעהטירפתברתסומןורכנסה

תושיגנתטיש13.13
עגמ

תושיגנהתטיש.רבכעהןמסםעטירפלעהציחלידילע,רבכעבםישמתשמרשאכ,ואעבצאםעךסמבטירפבעגמתועצמאבםילעפומםיטירפ
עגרבםילעפומםיטירפ.ליגרבשחמרבכעםעתילאמשהציחלץוחללוטולשלואקוידבותוריהמבךסמבתעגלםילוכישםישמתשמלהמיאתמוזה
.םהילעםיצחולואםיעגונש

עגמבהריחב

טירפהתקזחהוהציחלידילע,רבכעבשומישתעב,ואןמזלשתילמינימתומכלךסמהלעטירפהתקזחהויזיפעגמתועצמאבםילעפומםיטירפ
םיטירפלעץוחללואתעגלםילולעשםישמתשמלתישומישוזהתושיגנהתטיש.שמתשמהידילערדגומהקזחההךשמ.ןמזלשתילמינימתומכל

.הנווכבאלש

עגמבהריחברורחש

עגמהךסמםעעגמלערומשלשמתשמלתרשפאמוזהטיש.תררחושמהריחבהרשאכלעפומרחבנשטירפךא,'עגמבהריחב'להמודוזהטיש
תזזהןמזברבכעהןצחלתאקיזחהלוא,עגמהךסמינפלעעיבצמואעבצאקילחהליושעשמתשמהשרבדהתועמשמ.הריחבתועטבעצבלילב
הריחבהתטישתאךפוההז.ררחושמרבכעהןצחלרשאכוא,עגמהךסממםימרומעיבצמהןמסואעבצאהשדעהשעיתאלהריחב.ןמסה
.הריחבלהריחבמהזוזתתעבעגמהךסמינפלעעיבצמואעבצארורגלרתויוללקשםדארובעתילאידיאל'עגמבהריחברורחש'

הריחבתייהשה

)Windowsרחבנטירפ.ךסמהלעןמסבטולשלידכשאררבכעואבקעמרודכ,בשחמרבכעתשרוד'הריחבתייהשה'תושיגנהתטיש)דבלב
תלוכיולשישםדארובעהבוטתורשפאאיהוזהתושיגנהתטיש.גתמליעפמשמתשמהרשאכואןיוצמןמזךשמלטירפלעההושןמסהרשאכ
.הריחבעצבלידכרבכעהןצחללעץוחללתלוכיולןיאךא,רבכעבטולשלתיזיפ

טבמדוקימ

TD-בטולשלשמתשמלתרשפאמוזהטיש)דבלבWindowsרובע( Snapןמסהתקזחהידילעתועצבתמתוריחב.דבלבםייניעבשומישידילע
Tobii-מןיעטבמרישכמשרודטבמדוקימ.ץומצמואהפלחה,)היהש(ןיוצמןמזךשמלטירפלע Dynavox.

הקירס
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הריחבהעוציבלתדלקמשקמואגתמתשרודהקירס.תמיוסמתינבתבםישגדומךסמהלעםיטירפ,הליעפההריחבהתטישאיה'הקירס'רשאכ
הליעיהרוצבשמתשהלםהמעונמלתולולעםהלשתוירוטומהתולוכיהשםישנאלתדעוימוזהתושיגנהתטיש.שגדומיוצרהטירפהרשאכ
.תורישיהריחבתוטישב

.הכרדהינוטרסוהרזע—תכרעמ-ביוצמה'תושיגנתוטיש'ןוטרסבהפצ,תושיגנתוטישלעףסונעדימל

תושיגנהתטישתרדגה13.13.1

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.תושיגנתטישהירוגטקהתארחב.3
.תיחכונהתושיגנהתטישתארחב.4
.המישרהךותמתושיגנתטישרחב.5

עגמתויורשפא13.13.2
.לדחמהתרירבאיהעגמבהריחב

טירפלעהציחלידילע,רבכעבםישמתשמרשאכ,ואעבצאםעךסמבטירפבעגמתועצמאבםילעפומםיטירפ,עגמתושיגנתטישבשומישתעב
רבכעםעתילאמשהציחלץוחללוטולשלואקוידבותוריהמבךסמבתעגלםילוכישםישמתשמלהמיאתמוזהתושיגנהתטיש.רבכעהןמסםע
.םהילעםיצחולואםיעגונשעגרבםילעפומםיטירפ.ליגרבשחמ

טווינגוס

יאתתריחב,ךסמהינפלעעבצאהתקלחהידילעקילחהלרוחבללכות.םילכהלגרסבוחולבקילחהללוכישמתשמובשןפואהאוהטווינהגוס
.םהינשואטווינ

הקלחה
).דבלבעגמתושיגנתטיש(.עגמהךסמלעךלשעבצאהתקלחהידילעהטמלוהלעמלםילכהלגרסוחולהינפלעקלחה●

טוויניאת
.תושיגנהתוטישלכבםישיגנטווינהיציחיאת.הטמלואהלעמלףסונןכותשירשאכםילכהלגרסוחולהלעםיעיפומץחיאת●

טווינוהקלחהיאת
עגמתושיגנתטיש(.ןכותבהטמלוהלעמלזוזלידכטווינהיגוסמדחאלכבשמתשהלןתינשךכ,םהינשםירשפואמהקלחההוטווינהיאת●

).דבלב

בושמלילצתריחב
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.רחבנרובידאתוניאשאתרשאכלילצןגנ

עגמבהריחבתויורשפא13.13.3
תעב,ואןמזלשתילמינימתומכלךסמהלעטירפהתקזחהויזיפעגמתועצמאבםילעפומםיטירפ,הרחבנ'עגמבהריחב'תושיגנהתטישרשאכ

תישומישוזהתושיגנהתטיש.שמתשמהידילערדגומהקזחההךשמ.ןמזלשתילמינימתומכלטירפהתקזחהוהציחלידילע,רבכעבשומיש
.הנווכבאלשםיטירפלעץוחללואתעגלםילולעשםישמתשמל

ןמזההשה

.ותואליעפהלידכטירפקיזחהלורוחבלידכהשורדהתילמינימהןמזהתומכאוההקזחההןמז

תובורמתושקהרבח

הרדגה.הכוראתחאהיהשהוהשקהכתומשרנןהשךכםתואתרבחמותמיוסמןמזתרגסמךותבתושחרתמהתובורמתושקהתטלוקוזהרדגה
.יבקעןפואבהריחבהתאקיזחהלידוקשישמתשמלםאתישומישוז

,'תינוניב'כתרדגומאיהרשאכ,לשמל.תורבוחמתושקההבשןמזהתרגסמתארוחבללכות,תרשפואמ'תובורמתושקהרבח'תורשפאהרשאכ
.הכוראחאהיהשהוהשקהכומשריי)הנושארההשקההמלחה(תוינש0.3לשןמזחוורמךותבתושחרתמהתושקההלכ

תוריחבןיבבוכיע

TDובשןמזךשמרידגהלךלתרשפאמוזהרדגה Snapהלוכי'תוריחבןיבהיהש'רושפא.העצבתההריחבהשרחאלהריחבתונויסינמםלעתמ
.הנכותבהנווכילבושענשתונשנותורזוחתוריחהעונמלרוזעל

.העצבתההריחבשרחאלהריחבתונויסינמתומלעתהשיהבשןמזהתרגסמתארוחבללכות,תרשפואמ'תובורמתושקהרבח'תורשפאהרשאכ
TD,'תינוניב'כתרדגומאיהרשאכ,לשמל Snapהריחברחאלתוינש2ךותתושחרתמההריחבהתונויסינלכמםלעתי.

השגדה

.לעפוהטירפהרשאכתרצועהשגדהה.רחבנטירפהיכהארמשיתוזחזמראיה'השגדה'.ךילעםיפדעומהעבצהוהשגדההגוסתארחב

השגדהאלל.1
ראתמוק.2

תרגסמיבוע,עבצ:תויורשפא

יוסיכ.3
עבצ:תורשפא

ךופיה.4

בושמלילצתריחב

.רחבנרובידאתוניאשאתרשאכלילצןגנ

עגמבהריחברורחשתויורשפא13.13.4
ךסמםעעגמלערומשלשמתשמלתרשפאמוזהטיש.תררחושמהריחבהרשאכלעפומרחבנטירפ,'עגמתועצמאברורחש'בםישמתשמשכ
ןמזברבכעהןצחלתאקיזחהלוא,עגמהךסמינפלעעיבצמואעבצאקילחהליושעשמתשמהשרבדהתועמשמ.הריחבתועטבעצבלילבעגמה
ןצחלרשאכוא,עגמהךסממםימרומעיבצמואעבצאהשדעלעפומוניאאת.שגדוירחבנהיחכונהאתה,םיאתהינפלעזזןמסהשכ.ןמסהתזזה

#12005874TDשמתשמהתורדגה9113 Snapשמתשמלךירדמv.1.18 - he-IL



עגמהךסמינפלעעיבצמואעבצארורגלרתויוללקשםדארובעתילאידיאל'עגמבהריחברורחש'הריחבהתטישתאךפוההז.ררחושמרבכעה
.תוקיודמתוריחבעוציבליתוזחבושממתלעותקיפהלםילוכישםישנארובעםגתישומישאיה.הריחבלהריחבמהזוזתתעב

ןמזההשה

.ורורחשןמזבותואליעפהלידכטירפקיזחהלורוחבלידכהשורדהתילמינימהןמזהתומכאוההקזחההןמז

תובורמתושקהרבח

הרדגה.הכוראתחאהיהשהוהשקהכתומשרנןהשךכםתואתרבחמותמיוסמןמזתרגסמךותבתושחרתמהתובורמתושקהתטלוקוזהרדגה
.יבקעןפואבהריחבהתאקיזחהלידוקשישמתשמלםאתישומישוז

,'תינוניב'כתרדגומאיהרשאכ,לשמל.תורבוחמתושקההבשןמזהתרגסמתארוחבללכות,תרשפואמ'תובורמתושקהרבח'תורשפאהרשאכ
.הכוראתחאהיהשהוהשקהכומשריי)הנושארההשקההמלחה(תוינש0.3לשןמזיחוורמבתושחרתמהתושקההלכ

תוריחבןיבבוכיע

TDובשןמזךשמרידגהלךלתרשפאמוזהרדגה Snapהלוכי'תוריחבןיבהיהש'רושפא.העצבתההריחבהשרחאלהריחבתונויסינמםלעתמ
.הנכותבהנווכילבושענשתונשנותורזוחתוריחהעונמלרוזעל

.העצבתההריחבשרחאלהריחבתונויסינמתומלעתהשיהבשןמזהתרגסמתארוחבללכות,תרשפואמ'תובורמתושקהרבח'תורשפאהרשאכ
TD,'תינוניב'כתרדגומאיהרשאכ,לשמל Snapהריחברחאלתוינש2ךותתושחרתמההריחבהתונויסינלכמםלעתי.

השגדה

.לעפוהטירפהרשאכתרצועהשגדהה.רחבנטירפהיכהארמשיתוזחזמראיה'השגדה'.ךילעםיפדעומהעבצהוהשגדההגוסתארחב

השגדהאלל.1
ראתמוק.2

תרגסמיבוע,עבצ:תויורשפא

יוסיכ.3
עבצ:תורשפא

ךופיה.4

יתעימשבושמ

תוהזלתרזועשהרצקהעדוהואהלימאוהעמשזמר.שגדומאוהרשאכטירפלשעמשזמרעמשישמתשמה,רשפואמ'יתעימשבושמ'רשאכ
.הייגהתוגירחו,תישיאםאתומלוקבצקןכו,'יתעימשבושמלהנושלוקרוחבלךתורשפאב.טירפ

בושמלילצתריחב

.רחבנרובידאתוניאשאתרשאכלילצןגנ
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הריחבתייהשהתויורשפא13.13.5
)Windowsרחבנטירפ.ךסמהלעןמסבטולשלידכשאררבכעואבקעמרודכ,בשחמרבכעתשרוד'הריחבתייהשה'תושיגנהתטיש)דבלב
.גתמליעפמשמתשמהרשאכואןיוצמןמזךשמלטירפלעההושןמסהרשאכ

הריחבגוס

היהש
.)היהשןמז(ןיוצמןמזךשמלטירפלעןמסהתקזחהידילעתועצבתמתוריחב●

.ותוארוחבלתנמלעטקייבואלעבכעתהלךירצןמסהשןמזהךשמתארדגה—היהשןמז–

גתמ
.יוצרהטירפהלעאצמנןמסהשןמזבגתמתלעפהידילעתועצבתמתוריחב●

.גתמטלקכלעופשתדלקמהשקמתארדגה—גתמטלק–

השגדה

.לעפוהטירפהרשאכתרצועהשגדהה.רחבנטירפהיכהארמשיתוזחזמראיה'השגדה'.ךילעםיפדעומהעבצהוהשגדההגוסתארחב

.תורשפאהווהמהניא"השגדהאלל",וזתושיגנתטישרובע

השגדהאלל.1
ראתמוק.2

תרגסמיבוע,עבצ:תויורשפא

יוסיכ.3
עבצ:תורשפא

ךופיה.4

יתעימשבושמ

תוהזלתרזועשהרצקהעדוהואהלימאוהעמשזמר.שגדומאוהרשאכטירפלשעמשזמרעמשישמתשמה,רשפואמ'יתעימשבושמ'רשאכ
.הייגהתוגירחו,תישיאםאתומלוקבצקןכו,הפשלםייפיצפסבושמתולוק,'יתעימשבושמ'להנושלוקרוחבללכות.טירפ

שומישבצמבתושיגנהתייהשהאתתגצה

אתה,תלרטונמתורשפאהרשאכ.שומישבצמבןוילעהטירפתבעיפומשדחמהלעפה/היהשהתושיגנתטישאת,תלעפומוזתורשפארשאכ
.רתסומ

בושמלילצתריחב

.רחבנרובידאתוניאשאתרשאכלילצןגנ

ןיעטבמבתויצפוא13.13.6
TD-בטולשלשמתשמלתרשפאמוזהטיש Snapןיוצמןמזךשמלטירפלעןמסהתקזחהידילעתועצבתמתוריחב.דבלבםייניעבשומישידילע
Tobii-מןיעטבמרישכמשרודטבמדוקימ.ץומצמואהפלחה,)היהש( Dynavox.

הריחבגוס

#12005874TDשמתשמהתורדגה9313 Snapשמתשמלךירדמv.1.18 - he-IL



היהש
.)היהשןמז(ןמזלשתרדגומתומכלטירפלעטבמהעוביקידילערוחבלשמתשמלתרשפאמ●

.ותוארוחבלתנמלעטירפלעבכעתהלטבמהלעשןמזהךשמתארדגה—היהשןמז–
הדיצהםיטיבמםהןכםאאלאדעיותואלעתובורמתוריחבעצבללוכיוניאשמתשמהרשפואהזרשאכ-הריחבהינפלהדיצהטבה–

.הזרחאהזםידעיתועטבורחברשאםישמתשמלתרזועוזהרדגה.תוריחבהןיברחבנשןורחאהרוזאהןמ

גתמ
.גתמתועצמאבתוריחבעצבמןכמרחאלו,ולשטבמהתועצמאבךסמהלעהשגדההתאןווכמשמתשמה●

.גתמטלקכלעופשתדלקמהשקמתארדגה—גתמטלק–

TDתנכותלץוחמלועפלאלהיושעBluetoothגתמואתדלקמשקמתועצמאבגתמתריחב Snap.

.עגרכשגדומהטירפהתארוחבלידכלעפומתויהלךירצגתמהשןמזהךשמתארדגה—היהשןמז–
גתמלכליעפהלתורשפאןיא,רבועהזןמזשינפל.גתמתולעפהןיבןיתמהלשמתשמהלעשןמזהתומכ—גתמלעהרזחךשמ–

.ףסונ

טבמבושמ

.ןמזהמכךשמלותויבקעוזיאב,ךסמהלעטלקנולשטבמהןכיהשמתשמלהארמשיתוזחזמראוהטבמבושמ

.ךלשטבמהבושמלדוגועבצה,ןונגסהתארדגה

חוליונישירחאבוכיע

.הנושארלחתפנחולרשאכתועטומתוריחבעונמלתרזועוזהרדגה.רדגומןמזךשמלשחרתהלהלוכיאלהריחבה,שדחחוללרבעמרחאל

Windowsתטילשגוס

TDתנכותלץוחמהדובעהןחלושלשטווינהתושיגנבצמתארדגה Snap.תופשהלכבןימזאל

.תויוצריתלבתוציחלבןוכיסהתאהתיחפמש,םיבלשינשתלעבהריחבתטישיהוז—טבמתריחב●
.ךסמהיבגלעיטרדנטסרבכעעיבצמבטולשוהקח—רבכעיוקיח●

יתעימשבושמ

תוהזלתרזועשהרצקהעדוהואהלימאוהעמשזמר.שגדומאוהרשאכטירפלשעמשזמרעמשישמתשמה,רשפואמ'יתעימשבושמ'רשאכ
.הייגהתוגירחו,תישיאםאתומלוקבצקןכו,'יתעימשבושמלהנושלוקרוחבלךתורשפאב.טירפ

שומישבצמבתושיגנהתייהשהאתתגצה

אתה,תלרטונמתורשפאהרשאכ.שומישבצמבןוילעהטירפתבעיפומשדחמהלעפה/היהשהתושיגנתטישאת,תלעפומוזתורשפארשאכ
.רתסומ

בושמלילצתריחב

.רחבנרובידאתוניאשאתרשאכלילצןגנ

הקירסתויורשפא13.13.7
עצבלידכתדלקמשקמואגתמליעפישמתשמה.תמיוסמתינבתבםישגדומךסמהלעםיטירפ,הליעפההריחבהתטישאיה'הקירס'רשאכ
הליעיהרוצבשמתשהלםהמעונמלתולולעםהלשתוירוטומהתולוכיהשםישנאלתדעוימוזהתושיגנהתטיש.שגדומיוצרהטירפהרשאכהריחב
.תורישיהריחבתוטישב
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הקירסגוס

.תושענתוריחבדציכו)גתמטלקתועצמאבואיטמוטואןפואב(תמדקתמהקירסהתשגדהדציכתעבוקהקירסהגוסתרדגה

גתמ1תועצמאבתיטמוטואהקירס
.תדעוימההקירסהתוגהנתהבםישמתשמהחולהלעםיטירפהתאקורסתהנכותה,גתמ1תועצמאבתיטמוטואהקירסבשומישתעב●

.גתמתועצמאבתוריחבעצבמשמתשמה
.תדלקמשקמואךסמהלעהשקהרחב—גתמטלק–
.תמדקתמתיטמוטואההקירסהתוריהמוזיאברדגה—תוריהמ–
.ותוארוחבלתנמלעטירפלעבכעתהלטבמהלעשןמזהךשמתארדגה—רבעמןמז–
.רוביד,חוליוניש,הריחב:שדחמליחתתתיטמוטואהקירסיתמרחב—ירחאקורס–
זמרשדעהקירסהתשגדהתומדקתהתאםיבכעמםיכוראעמשיזמר,רשפואמהזרשאכ—ךשמהינפלאלמהעמשזמרתארומא–

.רמאנאלמהעמשה

םיגתמ2תועצמאבהקירס
.תוריחבעצבלידכינשגתמוהקירסהתשגדהתאםדקלידכדחאגתמליעפישמתשמה,םיגתמ2תועצמאבהקירסבשומישתעב●

.הקירסהתשגדהתאםדקלידכתדלקמשקמואךסמהיבגלעהשקהרחב—1גתמטלק–
.הריחבעצבלידכתדלקמשקמואךסמהיבגלעהשקהרחב—2גתמטלק–

.הזמהזםינושתויהלםיבייח2גתמטלקו1גתמטלק

1גתמתועצמאבהקירס
תאתמדקמהריחבלכ(השגדההתאםדקלידכגתמהתאליעפישמתשמה,תלעופ1גתמתתועצמאבהקירסהתורשפארשאכ●

.ןיוצמההיהשההןמזךשמלהריחבהלערומשיוגתמהתארחבישמתשמה,שגדומהטירפהתארוחבלידכ.)דחאחוורמבהשגדהה
.הקירסהתשגדהתאםדקלידכתדלקמשקמואךסמהיבגלעהשקהרחב—1גתמטלק–
.ותואליעפהלידכטירפקיזחהלורוחבלידכהשורדהתילמינימהןמזהתומכ—היהשההןמז–

1גתמתועצמאבהיהשהבהקירס
תאתמדקמהריחבלכ(השגדההתאםדקלידכגתמהתאליעפישמתשמה,תלעופ1גתמתועצמאבהיהשהבהקירסתורשפאהרשאכ●

.ןיוצמההיהשההןמזךשמל)רבדהשעיאל(רוצעישמתשמה,שגדומהטירפהתארוחבלידכ.)דחאחוורמבהשגדהה
.הקירסהתשגדהתאםדקלידכתדלקמשקמואךסמהיבגלעהשקהרחב—1גתמטלק–
.ותואליעפהלידכטירפלעתוהשלידכהשורדהתילמינימהןמזהתומכ—היהשההןמז–

הכופההקירס
קזחומגתמהדועלכםדקתהלהכישממהשגדהה(הקירסהתשגדהתאםדקלידכגתמהתאקיזחיהכופההקירסבשמתשמהםדא●

.רחביישגדומהטירפה,גתמהתאררחשמםדאהשכ.)הטמל
.הקירסהתשגדהתאםדקלידכתדלקמשקמואךסמהיבגלעהשקהרחב—1גתמטלק–
.)קזחומגתמהשןמזב(תמדקתמהקירסהתשגדהתוריהמוזיאב—תוריהמ–
זמרשדעהקירסהתשגדהתומדקתהתאםיבכעמםיכוראעמשיזמר,רשפואמהזרשאכ—ךשמהינפלאלמהעמשזמרתארומא–

.רמאנאלמהעמשה

הקירסתויוגהנתה

םיטירפהיגוסלתורושקהתורדגהםגליכמהזעטק.הריחבךרוצלםישגדומךסמהיבגלעםיטירפהבשתולועפתרדסאיההקירסהתוגהנתה
.םיקרסנה

הרוצ
.ןימיללאמשמוקרסייהרושבםיטירפה,תרחבנהרוששכ.הטמלהלעמלמתורושקורס—הדומע/הרוש●
.הטמלהלעמלמםיקרסנהדומעבםיטירפה,תרחבנהדומעשכ.ןימיללאמשמתודומעקורס-הרוש/הדומע●
.הטמלהלעמלמוןימיללאמשמדרפנןפואבםיקרסנםיטירפ-יראיניל●

םירבעמרפסמ
.הריחבהתשענשילבמהדומעואהרושקורסתהקירסהשםימעפהרפסמתארדגה–םירבעמ●
.)םייפוסניאםירבעמלעלחאל(עבקנשםירבעמהרפסמתאהמילשהתיטמוטואההקירסהשרחאלהרקיהמתריחב–זאו●

#12005874TDשמתשמהתורדגה9513 Snapשמתשמלךירדמv.1.18 - he-IL



תיתצובקהקירס
.תוצובקבוקרסייחולהיאת,תלעפומוזתורשפארשאכ●

.הקירסתוצובק8.14עטקהאר.שארמתורדגומתויהלתובייחהקירסתוצובק

הנורחאההריחבהןמהקירס
הקירסההריחבהרחאל,תבשומםא.הנורחאההריחבההתשענובשדומעבשדחתתהקירסה,לעפומםא–הנורחאההריחבהמקורס●

.דומעהשארבשדחתת

ןוילעהטירפתהתקירס
,תלרטונמתורשפאהרשאכ.וקרסיי)םינווחמהחולותיב,רוזח(ןוילעהטירפתבהקירסלםישיגנהםיטירפה,תלעפומוזתורשפארשאכ●

.רתסומאתה

.ןמזלכבעגמתועצמאבםישיגנםה.וקרסייאלןוילעהטירפתבהכירעהיאתוהישהתושיגנתטיש,ןורכנס,שופיחה

םיקירםיאתתקירס
.םיקרסנםניאםיקירםיאת,תלרטונמוזתורשפארשאכ.םיקרסנןכותםהבןיאשםיאת,תלעפומוזתורשפארשאכ●

השגדה

.לעפוהטירפהרשאכתרצועהשגדהה.קרסנטירפהיכהארמשיתוזחזמראיה'השגדה'.ךילעםיפדעומהעבצהוהשגדההגוסתארחב

.תורשפאהווהמהניא"השגדהאלל",וזתושיגנתטישרובע

השגדהאלל.1
ראתמוק.2

תרגסמיבוע,עבצ:תויורשפא

יוסיכ.3
עבצ:תורשפא

ךופיה.4

ןמזההשה

.ותואליעפהלידכטירפקיזחהלורוחבלידכהשורדהתילמינימהןמזהתומכאוההקזחההןמז

תוריחבןיבבוכיע

הלוכיאלאבהגתמהתריחב,תישענגתמתריחבשכ.הנכותבהנווכילבושענשתורזוחתוריחהעונמלרוזעללוכי'תוריחבןיבהיהש'רושפא
.ספאתתרוחאלהריפסה,הלועפבבוקיעהןמזשןמזבלעפומגתמהםא.רבע'תוריחבןיבבקע'ברדגוהשןמזהשדעשחרתהל

יתעימשבושמ

תוהזלתרזועשהרצקהעדוהואהלימאוהעמשזמר.שגדומאוהרשאכטירפלשעמשזמרעמשישמתשמה,רשפואמ'יתעימשבושמ'רשאכ
.הייגהתוגירחו,תישיאםאתומלוקבצקןכו,הפשלםייפיצפסבושמתולוק,'יתעימשבושמ'להנושלוקרוחבללכות.טירפ

םוז

סופדבןושארהטירפה,)תודומעואתורוש(םיבורמםיטירפתקירסתעב.הקירסהתעבםיברקתמךסמהלעםיטירפה,תלעפומוזתורשפאםא
.'השגדהןונגס'הרדגהבןיוצשיפכםישגדומםיטירפהראשו,לדגומ

שומישבצמבתושיגנהתייהשהאתתגצה

אתה,תלרטונמתורשפאהרשאכ.שומישבצמבןוילעהטירפתבעיפומשדחמהלעפה/היהשהתושיגנתטישאת,תלעפומוזתורשפארשאכ
.רתסומ
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בושמלילצתריחב

.רחבנרובידאתוניאשאתרשאכלילצןגנ

םינותנרחאבקעמ13.14

םיאתבשומישרחאבקעמ13.14.1
TD-באתבשומישהיבגלעדימ,רשפואמ'םיאתבשומישרחאבוקע'רשאכ Snapהעדוה,אתבשומישההרקמןמזתאללוכהזעדימ.דעותמ,

.םירסמהןולחלאסנכומוארבודמאתהםאו,המגדהבצמ,)טבמדוקימןוגכ(תושיגנתטיש,חולםוקימחול,תוחולזראמ,הפש

.הכירעבצמבדעותמוניאאתבשומישעדימ

םיאתבקעמבשומישרושפא

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.םינותנרחאבקעמהירוגטקהתארחב.3
.לעופכםיאתבשומישרחאבוקעתארדגה.4
רחאבקעמהתארשפאלהצורךניאםא.םיאתבשומישהרחאבקעמהתארשפאלידכןכרחבועדימיבגלתויטרפהתרהזאתאארק.5

.'אל'רחב,םיאתבשומישה

TDתנכותבאתבשומישהתוריפסתאגיצהללכות Snapתלבקל.'המגדהתוריפסגצה'וא/ו'אתבשומישתוריפסגצה'רושפאידילע
תונימזעדימלשתופסונתויצזילאוזיו.המגדהתוריפסתגצה13.14.4ןכואתבשומישהתריפסתגצה13.14.3האר,ףסונעדימ
.ךלשmyTobiiDynavox.comןובשחבשומישתוחודעטקב

TDהנכותבםישמתשמשםעפלכבשחרתמ,רשפואמאוהרשאכ,םיאתבשומישרחאבקעמ Snap.ןיבלידבהלבושח,םיקיודמשומישינותנל
TDםערשקתמשמתשמהםא.תרושקתףתושואלפטמידילעתושענשהמגדהתוריחבןיבושמתשמהידילעתישענשםיאתתריחב Snap
תיטמוטואןפואבתדעותמעגמתועצמאבתישענשאתתריחבלכ,)הקירסואטבמדוקימ,הריחבתייהשה(עגמבהניאשתושיגנתטישתועצמאב
TDםערשקתמשמתשמהםא.המגדהכ Snapעוציבינפלהמגדההבצמתארשפאללפטמהלע,עגמבהריחבלשתושיגנתטישתועצמאב
.ולשהאבההריחבהתאעצבמשמתשמהשינפלבושותואתובכלןכמרחאלו,המגדהתוריחב

טירפתהאתתאגצה'םגיכאדו,עגמבהריחבלשתושיגנתטישבשמתשמשמתשמהורשפואמםיאתבשומישהרחאבקעמהםא
.ןוילעהטירפתהאתתגצה13.14.2עטקהאר.רשפואמםג'ןוילעה

myTobiiDynavoxתרשבןסחואיךלשתוחולהזראמלשקתוע,myTobiiDynavox-לתוחולזראמןרכנסמהתארשאכ server.

תטישתועצמאבהתואליעפמשמתשמהרתוירחואמךא,'עגמ'כתרדגומתושיגנהתטישרשאכהלועפהתאףיסוהללוכיהתא,לשמל
טבמהתייהשהךשמתאתונשלידכ'טבמדוקימ'תושיגנה

ינפלתושיגנהתטישתאההשה,ןוילעהטירפתב'היהשהתושיגנתטיש'אתתללוכךלשתיחכונהתושיגנהתטישםא

.המגדהבצממאצויהתארשאכתושיגנהתטישלשהיהשההתאלטב.המגדהבצממאצויהתאש
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.ןוילעהטירפתבםינותנרחאבקעמאתהתארחב.1
.ןוילעהטירפתהאתתגצה13.14.2עטקהאר,ןוילעהטירפתב'םינותנרחאבקעמ'אתהתארשפאלידכ

.המגדהבצמתארשפא.2
.המגדהבצמתאתובכלרוכז,םיגדהלתמייסשכ

.ןוילעהטירפתב'םינותנרחאבקעמ'אתב)קזחהושקה(הכוראהשקהידילעהמגדהבצמתאתובכלוליעפהלםגלכות

'םינותנרחאבקעמ'אתה,יובכהמגדהבצמרשאכ.ךכהארנ'םינותנרחאבקעמ'אתה,רשפואמהמגדהבצמרשאכ

.ךכהארנ

ןוילעהטירפתהאתתגצה13.14.2

הריהמהשיגהנקמןוילעהטירפתב'םינותנרחאבקעמ'אתה.ןוילעהטירפתבעיפומ'םינותנרחאבקעמ'אתה,לעפומאוהרשאכ
.םינותנלוהינו,המגדהתוריפסגצה,םיאתבשומישתוריפסגצה,המגדהבצמ:תואבהתורדגהל

אתבשומישהתריפסתגצה13.14.3
םיאתרחאבקעמבשומישהשןמזב(שמתשמהידילערחבנאתהשםימעפהרפסמםעהנבלתיגתםיגיצמםיאת,תלעפומוזתורשפארשאכ
.'לכה'אוהלדחמתרירבכלעופהןמזהחווט.תניוצמהןמזהתרגסמב)רשפואמהיה

)'שמתשמהתורדגה'תועצמאב('אתבשומישתוריפסגצה'רושפא

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.םינותנרחאבקעמהירוגטקהתארחב.3
.לעופכאתבשומישתוריפסגצהתארדגה.4

הליחתןמז/ךיראתתודשבואחתפנהטירפתבשמתשהןכמרחאלו,ןמזחווטרחב,שומישהתריפסןמזחווטתאתונשלידכ
.םויסו

)ןוילעהטירפתב'םינותנרחאבקעמ'אתהתועצמאב('אתבשומישתוריפסגצה'רושפא
.ןוילעהטירפתהאתתגצה13.14.2עטקהאר,ןוילעהטירפתב'םינותנרחאבקעמ'אתהתארשפאלידכ

.ןוילעהטירפתבםינותנרחאבקעמאתהתארחב.1
.אתבשומישתוריפסגצהתארשפא.2
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הליחתןמז/ךיראתתודשבואחתפנהטירפתבשמתשהןכמרחאלו,ןמזחווטרחב,שומישהתריפסןמזחווטתאתונשלידכ
.םויסו

.)םותכ(המגדהתוריפסו)ןבל(שומישתוריפסגיצמהאת13.3רויא

המגדהתוריפסתגצה13.14.4
שומישהשןמזב(המגדהבצמבשמתשמהידילערחבנאתהשםימעפהרפסמםעהמותכתיגתםיגיצמםיאת,תלעפומוזתורשפארשאכ
.'לכה'אוהלדחמתרירבכלעופהןמזהחווט.תניוצמהןמזהתרגסמב)רשפואמהיהםיאתרחאבקעמב

)'שמתשמהתורדגה'תועצמאב('המגדהתוריפסגצה'רושפא

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.םינותנרחאבקעמהירוגטקהתארחב.3
.לעופכהמגדהתוריפסגצהתארדגה.4

הליחתןמז/ךיראתתודשבואחתפנהטירפתבשמתשהןכמרחאלו,ןמזחווטרחב,המגדההתריפסןמזחווטתאתונשלידכ
.םויסו

)ןוילעהטירפתב'םינותנרחאבקעמ'אתהתועצמאב('המגדהתוריפסגצה'רושפא
.ןוילעהטירפתהאתתגצה13.14.2עטקהאר,ןוילעהטירפתב'םינותנרחאבקעמ'אתהתארשפאלידכ

.ןוילעהטירפתבםינותנרחאבקעמאתהתארחב.1
.המגדהתוריפסגצהתארשפא.2

הליחתןמז/ךיראתתודשבואחתפנהטירפתבשמתשהןכמרחאלו,ןמזחווטרחב,המגדההתריפסןמזחווטתאתונשלידכ
.םויסו

םינותנלוהינ13.14.5
.ולוכתוחולהזראמוא,םילכהלגרסיאת,םירסמהןולחיאת,יחכונהחולהרובעהמגדהתוריפסואתבשומישהתוריפסתאספא

ונסחואששומישהינותנלכתאתותימצלקוחמלךנוצרבםא.םימדוקהשומישהינותנתאקחומוניאםיאתבשומישהתוריפססופיא
mytobiidynavox.comלארובעלידכטנרטניאןפדפדבשמתשה,ךלשmytobiidynavoxןובשחב > Snap<שומישתוחוד.

)'שמתשמהתורדגה'תועצמאב(שומישתוריפססופיא

.הכירעאתהתארחב.1
.שמתשמתינושלברחב.2
.םינותנרחאבקעמהירוגטקהתארחב.3
.םינותנלוהינרחב.4
.המגדההתוריפסתאוםיאתבשומישהתוריפסתאספאלהצורהתאובשרוזאהתארחב.5
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.'לטב'רחב,סופיאהתלועפתאלטבלידכ.רחבנהרוזאבהמגדההושומישהתוריפסתאספאלידכספארחב.6

)ןוילעהטירפתהאתבםינותנרחאבקעמתועצמאב(שומישתוריפססופיא
.ןוילעהטירפתהאתתגצה13.14.2עטקהאר,ןוילעהטירפתב'םינותנרחאבקעמ'אתהתארשפאלידכ

.ןוילעהטירפתבםינותנרחאבקעמאתהתארחב.1
.םינותנלוהינרחב.2
.המגדההתוריפסתאוםיאתבשומישהתוריפסתאספאלהצורהתאובשרוזאהתארחב.3
.'לטב'רחב,סופיאהתלועפתאלטבלידכ.רחבנהרוזאבהמגדההושומישהתוריפסתאספאלידכספארחב.4
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תכרעמתורדגה14
תופדעה14.1

השיגדוק14.1.1
עונמלרוזעללוכיהשיגהדוקרושפא.ןורכנסושופיחבצמ,הכירעבצמלתשגלידכשורדתורפס4ןבהשיגדוק,תלעפומוזתורשפארשאכ

.תורדגהבותוחולהזראמבםישרומיתלבםייוניש

השיגדוקרושפא

.הכירעאתהתארחב.1
.תכרעמתינושלברחב.2
.לעופכ'השיגדוקבשמתשה'תפלחהגתמתארדגה.3
.שוחינללקוניאשוריכמהתאקרשתורפס4ןבהשיגדוקןזה.4

.ותואתמאלידכבושהשיגהדוקתאןזה.5
תאףלחה.לדחמתרירבכשופיחבצמוןורכנס,הכירעבצמרובערשפואמהשיגהדוק,'השיגדוקבשמתשה'תארשפאמהתארשאכ.6

.השיגדוקאללתונימזויהיןהשהצורהתאםאהלאהתונוכתהמתחאלכרובע'יובכ'להרדגהה

בצמבןרכנסמהתארשאכ.'דבלבהכישמ'בצמבלעפיןורכנסה,וניאןורכנסהתנוכתלשהשיגהדוקורשפואמהשיגדוקםא
תוחולהזראמביונישףאחלשתאלךא,)םירחאםירישכמבוכרענש(תוחולהזראמבםייונישהתאלבקת,'דבלבהכישמ'

.יחכונהרישכמבךרענש

וא/וןורכנס,הכירעבצמלסנכיהל,רשפואמרבדהםאוםושייהךותבתושיכרעצבלידכשרדייהשיגהדוק,הכירעבצממאצויהתארשאכ.7
.שופיחבצמ

.הכירעאתבהריחבידילעהשיגהדוקתאספאללכות,רשפואמרבכךלשהשיגהדוקםא
.ךלשהשיגהדוקתאדימספאוהכירעבצמלסנכיהלידכ(0520)רטסאמהתמסיסבשמתשה,ךלשהשיגהדוקתאתחכשםא

)דבלבWindows(ךסמתרדגה14.1.2
TDהנכותה,רשפואמ'אלמךסמבצמ'רשאכ Snapהנכותה,רשפואמוניא'אלמךסמבצמ'רשאכ.ךלשרישכמבולוכךסמהתאאלמתTD

Snapןיטקהלואלידגהלןתינשןולחךותבלעפת.

הכירעבצמתפש14.1.3
.הכירעבצמקשממלהפשרחב

רישכמ14.2
Tobiiירישכמבקראצמנ'רישכמ'עטקה Dynavox I-13ו-I-16.
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ףתושןולחתורדגה14.2.1
Tobiiירישכמבגבאצמנהךסמאוה'ףתושןולח' Dynavox I-13ו-I-16.'גיצמורבדלןווכתמשמתשמהשהחישלףתושלעידומ'ףתושןולח

.ארקיףתושהשטסקט

.הכירעאתהתארחב.1
.תכרעמתינושלברחב.2
.רישכמרחב.3
:'ףתושןולחתויורשפא'בהריחבעצב.4

.'ףתושןולח'בעיפומתעכשםירסמהןולחטסקטגצה—םירסמןולחטסקטגצה●
הרדסגיצי'ףתושןולח',םירסמהןולחבהביתכתעב.רבודמאוהרשאכקר'ףתושןולח'בטסקטגצה—רבודמהטסקטהתאגצה●

.רבודמאוהשןמזבטסקטהךרדרבוע'ףתושןולח',רבודמםירסמהןולחשכ.בותכלןנוכתמשמתשמהשתנייצמהתודוקנלש

.םילמסגיצמוניאאוה.טסקטקרגיצמ'ףתושןולח'

:'ףתושןולחןווחמןונגס'בהריחבעצב.5
.ןוילעהטירפתבףתושהןולחהלשתנטקומהסרגגצה—הארמ●
.יובכףתושהןולחהרשאכלמסהתארתסה.לעופףתושהןולחהרשאכלמסגצה—למס●

.טסקטלכגיצמוניאאוה,יובכףתושהןולחהשכ.יובכואלעופלףתושהןולחהתלעפהתארדגה.6

םיעטקהאר.ףתושהןולחהתאתובכלואקילדהלוףתושהןולחהךסמתוריהבבטולשלידכאתתולועפבשמתשהלםגלכות
.אתתולועפ8.7-וליעפןכות8.6.2

תונח14.3
.ךלשהלעפההחתפמתאלהנוםיטירפשוכר

השיכרעוציב14.3.1

.הכירעאתהתארחב.1
.תכרעמתינושלברחב.2
.תונחרחב.3
.שוכרלךנוצרבשטירפהלעשוכררחב.4
.ךלשהחוטבההקסעהתאםלשה.5

.תונחבתושיכרעצבלידכטנרטניארוביחשורד

)דבלבWindows(תושיכררוזחש14.3.2
TDםושייהלשWindowsתסרגבםיעיפומםניאתשכרשםיטירפהםא Snap,ךלשהלעפההחתפמתועצמאבךלשתושיכרהתארזחש.

.תושיכררזחשלידכטנרטניארוביחשורד

.הכירעאתהתארחב.1
.תכרעמתינושלברחב.2
.תונחרחב.3
.תושיכררזחשרחב.4
.הלעפההחתפמתאןזה.5
.םייסרחב.6
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)דבלבWindows(חתפמהתלעפהתאלטב14.3.3
.רחארישכמבובשמתשהלהיהירשפאשידכיחכונהWindowsרישכממהלעפההחתפמתארסה

.הכירעאתהתארחב.1
.תכרעמתינושלברחב.2
.תונחרחב.3
.חתפיתרושיאלחיש-ודתבית.הלעפההחתפמתאלטברחב.4
.הזרישכמבחתפמהתלעפהתאלטבלךנוצרביכרשא.5

םילמסיזראמ14.4

שופיחתורדגה14.4.1
רשאכ.שופיחבצמבוא,)למוסמה(םירסמהןולחב,םילמסהישופיחבועיפויאלםיטובםילמס,תלעפומ'חוטבםילמסשופיח'תורשפאהרשאכ
.םינימזהםילמסהלכבושמתשישופיחבצמוםירסמהןולח,םילמסישופיח,תלעפומהניא'חוטבםילמסשופיח'תורשפאה

הדרוהלםינתינוםינקתומםילמס14.4.2
.ךלשרישכמבםינימזוםינקתומעגרכשםילמסהלשםיטסהםה'םינקתומםילמס'עטקבםילמסהיזראמ

.רשאלידכקחמרחבןכמרחאלוקחמאתהתארחב,ןקתומםילמסזראמקוחמלידכ

Snapילמסתאקוחמלןתינאל Core.

ןיקתהלודירוהלידכ.ךלשרישכמבעגרכםינקתומםניאשםיימניחהםילמסהיזראמםה'הדרוהלםינימזםילמס'עטקבםיטרופמהםילמסהיזראמ
.יוצרהםילמסהזראמדילדרוהרחב,םניחבםילמסזראמ

.םילמסיזראמדירוהלידכליעפטנרטניארוביחךלתויהלךירצ

.תונח14.3עטקהאר.תונחהךרדקרהשיכרלםינימזישילשדצמםילמסיזראמ

םילמסיזראמלששדחמןוגראתעיבק14.4.3
ילעבםילמסברקיעבשמתשמהתאלשמלםא.םינקתומהםילמסהתמישרבםילמסהזראמרדסךמסלעעבקנםילמסהשופיחתואצותרדס
ילעבםילמסףדעתלידכםינקתומהםילמסהתמישרשארלההובגהתוידוגינהלעבלמסהתאזיזהללכות,ךלשתוחולהזראמבההובגתוידוגינ
.םילמסישופיחב)ןימזהזרשאכ(ההובגתוידוגינ

.הכירעאתהתארחב.1
.תכרעמתינושלברחב.2
.םילמסיזראמהירוגטקהתארחב.3

.םינקתומהםילמסהתמישרבםילמסזראמלשתידיהתאקזחהורחב.4
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.המישרבשדחהםוקימלםילמסהזראמתארורג.5

הכרדהינוטרסוהרזע14.5

ואדיוינוטרס14.5.1
TD-בשומישהלעףסונעדימלבקלידכואדיוינוטרסבהפצ Snap.

14.5.2Pathways for Core First
Pathways for Core Firstבשומישלרתויבתוליעיהתוטישהתאךתואדמלמשימניחםושייאוה-TD Snap Core First

.ףסונעדימלבקלידכהזעטקבםירושיקהלעץחל!דועותויוגהנתהבתויבויחתוכימת,בותכואורק,תרושקתל

ךרדומרויס14.5.3
TDתנכתבשמתשהלדציכדומללידכריהמהרויסהתאשדחמלחתה Snap.

ינוציחעויס14.5.4
.הצקשמתשמלשןוישירהםכסהו,ןווקמהעדיהסיסב,םיפסונואדיוינוטרס,תוחוליזראמיכירדמ,שמתשמלךירדמה,ריהמהרויסהךירדמלשג

תודוא14.6
TDתסרגיטרפ Snap.

בושמחלש14.6.1
TDםעהיעבלעחוודלידכבושמחלשןצחלבשמתשה Snapתינכטהכימתלוקואיחט'צוניאהז.חותיפהתווצלאהנוכתלהשקבחלשוא.

הנכותינוכדע14.6.2
דבלבWindowsרובעףקת

TDםושייה Snapםיעובקןמזיחוורמביטמוטואןפואבןכדעתמ.

:ןוכדעהתאדירוהלידכוהשדחהסרגתמייקםאינדיןפואבקודבלידכ

.הכירעאתהתארחב.1
.תכרעמתינושלברחב.2
.תודואהירוגטקהתארחב.3
..ןוכדעןקתהרחב,תנכדועמההסרגהתאלבקלידכ.EANרפסמלתחתמעיפויאוה,ןימזןוכדעםא.4

#12005874TD Snapשמתשמלךירדמv.1.18 - he-IL14104תכרעמתורדגה



#12005874TDתכרעמתורדגה10514 Snapשמתשמלךירדמv.1.18 - he-IL



#12005874
TD

Snap
דמ

יר
ך

מל
תש

מ
ש

v.1.18
-he-IL

Tobiiרישכמםעהכימת Dynavoxךלש.

ןיילנואעויסלבק
Tobii-הרישכמיבגל,רצומהלשיפיצפסההכימתהדומעתאהאר Dynavoxבאוצמלןתינונלשהכימתהידומעתא.רצומלעגונבתוצעוםיפיטלעותויעבלעינכדעעדימללוכדומעה.ךלש:www.TobiiDynavox.com/

support-training

.רכומהואךלשתוריכמהגיצנםערשקרוצ
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