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QR קודי

אנו משתמשים בקודי QR כדי שתוכל לקבל גישה מהירה למידע, כמו סרטונים, מבלי שתצטרך להקליד כתובות 
אינטרנט. סרוק את קוד ה-QR באמצעות המצלמה בטלפון החכם שלך, כדי לצפות במידע המקושר.

 משתמשי אנדרואיד
 "QR או "קורא "QR חפש "סורק Google Play store-מ QR הורד קורא קוד

כדי למצוא אפשרויות.

  משתמשי אנדרואיד 
 "QR חפש "סורק .Windows-מחנות ה QR הורד יישום חינמי לקריאת קודי

או "קורא QR" כדי למצוא אפשרויות.

OS משתמשי  
אם יש לך iOS 11, פתח את מצלמת הטלפון שלך וכוון אותה לעבר קוד 

ה-QR. לחץ על ההודעה שמופיעה.

שאלות נפוצות
 כיצד אוכל להחליט באיזו סט עמודים להשתמש?

סט העמודים הנכונה עבור כל משתמש נקבעת על ידי מספר גורמים, כולל 
צרכי גישה, רמת אוריינות, צרכי הסמלים והעדפות, סגנון רכישת שפה 

)אנליטי לעומת גשטאלט(, אבחון קליני )אפזיה וכו'( והשפה/שפות שלהם. 
ההדרכה הטובה ביותר מגיעה מהקלינאי המפנה שלך, או מהיועץ המקומי 
לפתרונות Tobii Dynavox. הם יבחנו את הפרופיל והצרכים הייחודיים של 
כל משתמש ויגישו המלצה. בקר TobiiDynavox.com ובחר איש קשר כדי 

.Tobii Dynavox למצוא את יועץ הפתרונות המקומי שלך, או שותף

 האם אני יכול לנסות ערכות עמודים שונות?
כן! אתה יכול לבחור סט עמודים אחרת בכל עת. לך ל ערוך < סט עמודים < 

]בחר את סט העמודים הנוכחית[ < סט עמודים חדשה.

נסה עם ערכות עמודים שונות בתחילת הדרך שלך אם תרצה. עם זאת, ברגע 
שהמשתמש מתחיל להכיר את עצמו ולהצליח עם סט מסוים של עמודים, 

עדיף להישאר עם זה. 

 מה אם המשתמש מתקשה לבצע בחירה בצורה מדויקת?
ישנן מספר דרכים לעזור למשתמש לבצע בחירה במהירות ובדייקנות. כל 

דבר, החל משינוי שיטת הגישה להתאמת ההגדרות ועד בחירת גודל שונה 
של הרשת או פשוט מיקום מחדש של המכשיר יכול לפתור בעיות גישה. אנחנו 

יכולים לעזור! פנה תמיד קודם כל לקלינאי המקומי שלך, ליועץ הפתרונות או 
לשותף של Tobii Dynavox. אחרת, התקשר או שלח דוא"ל לתמיכה של 

.Tobii Dynavox

סרוק את הקוד הזה כדי 
לצפות בסרטון על שיטות 
הגישה במכשירי היי-טק.

qrco.de/bbA7US

http://TobiiDynavox.com
http://qrco.de/bbA7US
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טיפים להצגת תת"ח

 עשה מאמץ קבוצתי
בני משפחה ואנשי מפתח אחרים, צריכים כולם להכיר את TD Snap. אפשר לכל אדם קצת זמן לבחון 

את האפליקציה ולאתר מילים נפוצות, שעולות בעת האינטראקציות שלהם עם משתמש תת"ח. 

 שמור את זה בהישג יד
שמור את מכשיר ה-תת"ח איתך נגיש למשתמש בכל עת. תחשוב על מכשיר תת"ח כקול שלו. אתה אף 

פעם אינך בלי הקול שלך וגם הם לא צריכים להיות בלעדיו! 

 דגם, דגם, דגם
אנשים לומדים שפה על ידי התבוננות והקשבה, ואז מנסים אותה בעצמם. זה הוכח כדרך הטובה ביותר 
ללמד אנשים לתקשר באמצעות תת"ח. הדגמה כוללת נגיעה ושימוש במכשיר בזמן שאתה מדבר ונמצא 

באינטראקציה עם האדם. מודל תקשורת באמצעות TD Snap כאשר אתה מדבר עם משתמש תת"ח 
במשך כל היום. בני משפחה ומטפלים גם צריכים להשתתף בהדגמות.

מהות ההדגמה היא הצגת הדרכים לתקשר באמצעות עשיה מעשית.  	

זה אינו מצריך חיקוי.  	

הדגם מילות מפתח במקום כל מילה שאתה אומר.  	

הדגם בזמן שאתה מחפש אחר אוצר מילים.  	

שגיאות הן בסדר. שגיאות נותנות לך הזדמנות להדגים כיצד  	
לתקנן. 

הדגמה אינה בדיקה או בחינה. 	

 השב לכל ניסיונות התקשורת
זה נפוץ שמשתמשי תת"ח יבחנו את המכשיר שלהם ויבצעו בחירות שנראות בתחילה כאקראיות. כאשר 

אתה מגיב לבחירות שלהם, אתה מחזק שלכל מילה יש משמעות ויש לה תוצאות בעולם האמיתי.

 זהה הזדמנות 
זהה זמנים במהלך היום, כאשר אדם יכול ללמוד ולתרגל מיומנויות תקשורת. לדוגמה, עזור להם 

להשתמש ב-TD Snap כדי לתקשר את העדפתם לחטיף או לסרט ברצונם לצפות בו.

 הייה סבלני
ללמוד להשתמש ב-תת"ח זה כמו ללמוד כל שפה חדשה. לא היית מצפה מאף אחד ליצור תקשורת 

מהותית בשפה חדשה לחלוטין, בימים הראשונים או אפילו בשבועות של הניסיון. פשוט המשך לדגמן, 
.TD Snap-לספק הזדמנויות  תקשורת בעניין רב ולהגיב לכל בחירה שהם עושים ב

צפו בסרטון הציג הדגמה. 

qrco.de/bbA7Ur

http://qrco.de/bbA7Ur
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להיות שותף תקשורת מעולה

זכור להשתמש באסטרטגיות שלהלן כדי להיות שותף תקשורת טוב, וליצור סביבה להצלחת התקשורת.

 צור אווירת תקשורת חיובית 
זו נוצרת מיחס ואסטרטגיות שמעודדות תקשורת.

 הנח כי קיימת כשירות  	
"אני יודע שיש לך דברים להגיד." "אתה יכול לעשות את זה.*

 התמקד בשימוש, לא בבחינה 	
במקום לומר "מצא ספר." אמור "הגיע הזמן לקרוא. איזה ספר נקרא?"

 הגב לכל צורות התקשורת    	
הלומד: מחייך אליך. שותף: "ובכן, שלום גם לך!"

 המתן  	
תקשורת תת"ח מצריכה זמן. ספור עד חמש לפני מתן עזרה בחיפוש אוצר מילים. אם משתמש תת"ח מחבר משפט, המתן 

בסבלנות עד שידבר במקום לקרוא מעבר לכתף, לנחש מה יגיד, או פשוט להמשיך בשיחה.

 חפש הצלחות
תקשורת מוצלחת היא יותר מאשר שהאדם מתקשר את מה שאתה מצפה ממנו, ומתי שאתה מצפה לו 

ואיך שאתה מצפה לזה.
הצלחה יכולה לכלול:

תשומת לב מוגברת לאינטראקציות 	

ייזום תקשורת 	

שימוש באוצר מילים רב יותר 	

אינטראקציות ארוכות יותר 	

הנאה גדולה יותר מאינטראקציות 	

עצמאות גדולה יותר בתקשורת 	
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פעילות: מסע ציד!

היכרות עם אוצר המילים במכשיר תת"ח שלך, צריכה להיות חוויה מהנה ואינטראקטיבית. שב עם משתמש 
תת"ח והתחל לבחור כפתורים. ראה כיצד הדברים מאורגנים והתחל לחוש בנוח עם האפליקציה. הזמן את 

המשתמש להצטרף אליך לציד אוצר מילים. הנה רשימה של דברים שאפשר למצוא: 

 עצה
השתמש בכלי החיפוש כדי לראות אם פריט אוצר המילים כבר נמצא בסט העמודים לפני שאתה מוסיף משהו.

פעילות: התאם אישית את סט העמוד

לא משנה באיזו סט לוחות תבחר, תרצה להוסיף אוצר מילים מותאם אישית. הקדש זמן לבדיקת סט הלוחות 
כדי למצוא את המקומות הטובים ביותר להוסיף את אוצר המילים הזה. עיין במקטעים של תא תא והוספת תא, 

לקבלת עזרה בהוספת חלק מהמידע הבא או כולו: 
חברים ושמות משפחה ותמונות 	

מידע אישי, אם מתאים לגיל )למשל, כתובת דוא"ל, מספר טלפון(  	

מאכלים ומסעדות אהובים  	

תוכניות טלוויזיה ואמנים מוזיקליים מועדפים  	

דרך לברך מישהו 

משהו שתוכל להשתמש בו כדי לצייר ציור 

דבר שאתה לובש כאשר קר 

החיה האהובה עליך 

פעילות שעשית היום 

משהו שאתה עושה בחוץ 

האוכל האהוב עליך 

מילה לתאר את הרגשתך 

משהו שאתה צריך כדי לצחצח שיניים

מילים לתאר את מזג האוויר היום

1

2
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בחר את כפתור המצלמה כדי להוסיף תמונה.

בחר את כפתור עורך הסמלכדי לשנות צבעים בסמל הנוכחי.

חפש את תא החיפוש כדי למצוא סמל.

בחר את התא שברצונך לערוך.

כדי לשנות את סמל התא:

כדי לשנות את הטקסט שמופיע בתא, הקלד בשדה התווית. כדי לשנות את ההודעה המוכנסת או הנאמרת כאשר התא נבחר, הקלד  
בשדה הודעה.

בחר סגנון כדי לשנות את צבע התא, הגבול, הגופן או הפריסה.

ערוך את הפעולות כדי לשנות את מה שקורה כאשר התא נבחר.

בסיום בחר בוצע.

ערוך תא

עבור לעמוד עם התא שברצונך לערוך.

בחר ערוך.

לוח העריכה יופיע בתחתית המסך. שים לב שה"תא" כבר מסומן

צפה בסרטון על כפתורי 
עריכה.

qrco.de/bbA7XP
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הוספת תא

עבור אל את העמוד שבו הנך רוצה להוסיף תא.

בחר ערוך.

בחר את התא הריק שבו תרצה להוסיף תא. 3

1

2

בחר את כפתור המצלמה כדי להוסיף תמונה.

חפש את תא החיפוש כדי למצוא סמ.

הקלד טקסט תווית תא ב- תווית שדה.

כדי לשנות את סמל התא:

כשתסיים להוסיף לחצנים, בחר בוצע.

בחר את כפתורעורך הסמלכדי לשנות צבעים בסמל הנוכחי.

 הערה
הפעולה "דבר או הוסף הודעה" מתוספת אוטומטית לכל הלחצנים החדשים. כדי להוסיף פעולות אחרות, בחר הוסף 

פעולה.

4

6

5



7

חיפוש מילה

בחר בתיבת הטקסט והקלד את המילה שברצונך למצוא.

מרשימת האפשרויות, בחר את התוצאה הרצויה.

עקוב אחר הנתיב המודגש כדי למצוא את המילה או 
הביטוי שלך.

בחר את כלי החיפוש.

צפה בסרטון קצר על אופן 
השימוש בכלי החיפוש. 

qrco.de/bbAAcm

נעל מצב עריכה עם קוד גישה

אם אתה צריך למנוע מהמשתמש לערוך את סט הלוחות, ההגדרות, רכישה בתוך האפליקציה או סנכרון, אתה 
יכול לדרוש קוד גישה, לצורך הנגישות לתכונות אלה.

בחר את תא העריכה.

 עצה
.TD Snap אם שכחת את קוד הגישה שלך, יש קוד גישה ראשי המופיע במדריך למשתמש של

בחר בלשונית מסט.

הגדר את מתג השתמש בססמה כדי לעבור למצב מופעל.

הזן קוד גישה בן 4 ספרות שרק אתה מכיר ושאינו קל לניחוש.

הזן את קוד הגישה שוב כדי לאמת אותו.

כאשר אתה יוצא ממצב עריכה, קוד הגישה יידרש כדי לבצע רכישות בתוך היישום, ואם הדבר מאופשר, להיכנס 
למצב עריכה, סנכרון ו/או מצב חיפוש.

3
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http://qrco.de/bbAAcm
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בחר את לשונית המשתמש.

בחר חריגות הגייה.

 בחר הוסף חריגת הגייה.
תיבת הדו-שיח 'הוסף חריגת הגייה' תיפתח.

בשדה מילה הקלד את המילה כפי שהיא כתובה.

בשדה הגייה הקלד את המילה באופן פונטי כפי שאתה רוצה שהיא תבוטא.כדי לבדוק את ההגייה בחר את תא ההצגה המוקדמת.

בחרבוצע כדי לשמור את חריגת ההגייה.

תיקון הגייה

אם אתה מוצא מילה שאינה מבוטאת כהלכה על ידי הקול שבחרת, תוכל להשתמש בחריגת הגייה כדי ללמד את 
הקול לומר את המילה באופן שתציין. 

בחר את תא העריכה. 

 הערה 
חריגות הגייה מקושרות לקול הפעיל כאשר חריגות ההגייה נוצרו. אם תחליף לקול אחר ואתה רוצה להשתמש באותן 

חריגות הגייה, עליך לייבא את 'חריגות הגייה' מהקול הקודם. עיין במדריך למשתמש של TD Snap לפרטים.

3
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סנכרון
הסנכרון מאפשר לך:

השתמש באותה גרסה של סט הלוחות במספר מכשירים 	

שתף את סט הלוחות עם אחרים 	

לערוך מרחוק 	

שמור את מארז הדפים שלך בענן בלחיצה אחת 	

בניגוד להעתקה, דפים מסונכרנים מחוברים זה לזה באמצעות 
גרסה עדכנית בענן.

כשאתה בוחר בסנכרון, אתה שולח שינויים שביצעת לענן ומקבל 
שינויים שאחרים ביצעו.

כאשר כל המכשירים סונכרנו, לכולם תהיה אותה גרסה של סט 
העמוד!

שמירה ושיתוף הלוחות שלך

  שמור קובץ
myTobiiDynavox.-והלוחות שלך יכולים להיות מגובים לקובץ. ניתן לאחסן ולשתף קבצים אלה ב TD Snap-ה

com או שתוכל לשמור אותם באופן מקומי במכשיר או ב-USB שלך.

 לסנכרן או 
לשמור לקובץ?

 שמירה בקובץ 
שמירה בקובץ עדיפה לשיתוף עם אנשים שרוצים לבצע שינויים 
משלהם, בנפרד ממך, וכאשר אתה רק רוצה לשמור או לשתף 

כמה לוחות, לא סט לוחות שלם. 

שמירה בקובץ נהדרת לזמנים שבהם אין לך חיבור לאינטרנט. צור 
לעצמך קובץ גיבוי או הכנס את הקובץ לכונן USB כדי לשתף עם 

מישהו אחר.

שמירה בקובץ היא הדרך היחידה לגבות משתמש, כולל כל 
ההגדרות שלו.

  סנכרון 
סנכרון הוא שימושי ביותר כאשר המשתמש עובר בין מספר 

מכשירים. אולי יש להם מכשיר בבית הספר עוד מכשיר בבית. 
סנכרן את סט הלוחות בין שני המכשירים כדי להבטיח עקביות.

ניתן להשתמש בסנכרון גם לעריכה מרחוק, מבלי להפריע 
למשתמש. לדוגמה, המשתמש יכול להמשיך להשתמש במכשיר 
התקשורת שלו בזמן שאתה עורך את סט הלוחות במחשב שלך. 

סנכרן במחשב האישי ולאחר מכן סנכרן בהתקן התקשורת כדי 
לקבל את השינויים.

סנכרון יכול לשמש גם כשיטת גיבוי נוחה למכשיר בודד. בכל פעם 
שאתה מסנכרן, אתה יוצר גיבוי לענן.

זהו תא הסנכרון שלך. הוא 
ממוקם בבר העליון של 

.TD Snap-ה

 למידע נוסף על סנכרון ו-
myTobiiDynavox.com, סרוק את 

הקוד הזה:

qrco.de/bbA7YD

http://qrco.de/bbA7YD
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הצעדים הבאים

 למד והתאמן עם מארז הלוחות שלך
כל סט לוחות TD Snap מאורגן בצורה שונה ויש לו תכונות שונות. יצרנו כרטיסי הדרכה עבור כל סט לוחות. הם 

מסבירים את התכונות הייחודיות של סט הלוחות שלך ועוזרים לך ללמוד מעשי באמצעות פעילויות לדוגמה. פשוט 
סרוק את קוד ה-QR המתאים למטה.

כרטיסיות סט לוחות הדרכה נוספות 
TD Snap Core First  של

qrco.de/ilscftc

http://qrco.de/ilscftc
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myTobiiDynavox.com

הצטרפות ל-myTobiiDynavox  תאפשר לך לעשות את 
הדברים הבאים:

לגבות בבטחה את המערכת שלך 	

להוריד כלים חינמיים ומשאבים 	

	 Core First לצפות במערכי שיעור חינמיים של

ללמוד על עדכונים זמינים  	

לגשת לתמיכה טכנית ולשאלות נפוצות 	

לשתף סט לוחות וחבילות דפים 	

חשבון החינם שלך של myTobiiDynavox.com מאפשר לך גישה אל מספר הטבות, כולל אחסון בענן לצורך 
גיבויים, סנכרון הגדרת לוחות ושיתוף, מערכי שיעור ועוד!

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

http://myTobiiDynavox.com
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תמיכה נוספת

Tobii Dynavox מרכז למידה של

learn.tobiidynavox.com

TD Snap עמוד התמיכה של

qrco.de/SnapHelp

TD קהילת פייסבוק של

qrco.de/SnapFBHE

דגש טכנולוגיה מסייעת

03.7313276

#1000269 Tobii Dynavox Snap Basics Training Cards v.1.0 - he-IL

http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/SnapHelp
http://qrco.de/SnapFBHE



