
TD Snap מילות 
ליבה תחילה

כרטיסיות הדרכה



אלו הן כרטיסיות ההדרכה TD Snap מילות ליבה תחילה שלך. הן יסייעו לך 
להתחיל לשלב את מכשיר התקשורת שלך בחיי היומיום שלך ולהכיר לך כלי 

עריכה בסיסיים.
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QR קודי

אנו משתמשים בקודי QR כדי שתוכל לקבל גישה מהירה למידע, כגון סרטונים, 
מבלי שתצטרך להקליד כתובות אינטרנט. סרוק את קוד ה-QR באמצעות 

המצלמה בטלפון החכם שלך כדי לצפות במידע המקושר.

iOS משתמשי
אם יש לך iOS 11, פתח את מצלמת הטלפון 

שלך וכוון אותה לעבר קוד ה-QR. לחץ על 
ההודעה שמופיעה.

אם לא עדכנת גרסה ל-iOS 11, הורד יישום 
לסריקת קודי QR. ישנם מגוון של יישומים 

חינמיים בחנות היישומים.

משתמשי אנדרואיד
הורד יישום קורא קודי QR חינמי מחנות 

ה-Google Play. חפש "סורק QR" או "קורא 
QR" כדי למצוא אפשרויות.

Windows משתמשי
הורד יישום חינמי לקריאת קודי QR מחנות 

 "QR או "קורא "QR חפש "סורק .Windows-ה
כדי למצוא אפשרויות.
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שאלות נפוצות

האם התת"ח ימנע מאדם לדבר?
לא. למעשה ישנם עשורים של מחקרים שקובעים שהתת"ח לא 

רק שאינו מפריע להתפתחות דיבור אלא מסייע להתפתחות 
שפתית ומגדיל את הסיכוי לשיפור ורבלי.

האם ה-תת"ח מתאים לאנשים שכבר מדברים ברמה 
מסוימת?

כן תת"ח תומך באדם בעל לקות שפתית לממש את מלוא 
הפוטנציאל שלו כאשר הוא משוחח עצמאית עם שותפי תקשורת 

מוכרים ולא מוכרים כאחד. 

האם ישנו פתרון לאדם בעל נכות פיזית שלא מסוגל לגעת 
במכשיר תקשורת?

כן ישנן מגוון דרכים שבהן אדם יכול לבצע בחירות במכשיר 
תת"ח. זה מכונה לעתים קרובות כשיטת הבחירה. אנשים שאינם 

מסוגלים לגעת במכשיר התקשורת יכולים להשתמש במגוון 
אמצעי נגישות ולבצע בחירה תקשורתית באמצעות מיקוד מבט, 
תנועות ראש, תחליפי עכבר, סריקת מתגים. קיים מגוון רחב של 

פתרונות שהם תחליף למגע.

האם מישהו יכול להיות צעיר מדי או נכה מכדי להשתמש 
בתת"ח?

לא. לעולם אינך יכול להיות צעיר מדי או נכה מכדי לשפר את 
התקשורת.

תקשורת תומכת וחליפית )תת"ח( מסייעת להתפתחות השפה, 
הקוגניציה ויכולות אוריינות ומקדמת את היכולת להשתתף 
בסביבה חברתית, חינוכית, מקצועית ואף בפעילויות פנאי.

סרוק קוד זה לקריאת 
עוד שאלות ותשובות 

נפוצות.

סרוק את הקוד הזה 
כדי לצפות בסרטון על 
שיטות גישה במכשירי 

היי-טק.
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מילון מונחים של TD Snap מילות ליבה תחילה

רשימות מילים ומילות נושא
רשימות המילים מאורגנות לפי קטגוריות )למשל 

מזון, חיות מחמד וכו'(. מילות נושא מסודרות 
לפי קטגוריות וקשורות לנושא מסוים.

מילות ליבה
סט קטן של מילים, המשמשות אותנו באופן 

השכיח ביותר, מהוות כ-20% מאוצר המילים 
ומשמשות ב-80% מכלל השיחות שלנו.

מילים מהירות
מילים וביטויים קצרים המשמשים בסביבות 
יומיומיות כדי להמשיך את השיחה, להשיג 

תשומת לב או להגיב.

נושאים
מסרים שמורים מראש, מאורגנים לפי כוונה 

תקשורתית, הקשורים למצב או לסביבה 
ספציפיים.

סרגל כלים
סרגל הכלים הוא המקום שבו נמצאים כל כלי 

השפה והתקשורת. נמצא כאן כלים כמו מילות 
ליבה, נושאים ומילים מהירות.
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מילון מונחים של TD Snap מילות ליבה תחילה

קודם כל... לאחר מכן
הראה לאדם מה יקרה קודם כל ומה יקרה 

לאחר מכן.

רטיב חברתי )תסריט(
נרטיבים חברתיים הנם סיפורים המתארים מצב 

ומזהים כיצד היחיד יחוש וינהל זאת בצורה 
חיובית.

לוח הבקרה
לוח הבקרה מכיל את בקרות 
המכשיר, כמו עוצמת הקול, 

שלטים רחוקים ופעילויות 
בורדמייקר. אתם יכולים לגשת 

אליו מסרגל הכלים.

כלי עריכה
ערוך שינויים לתוכן או 

להגדרות.

הצג שעון עצר
הצג כמה זמן נותר לסיום הפעילות.

לוחות זמנים קטנים
הצג את הסדר של סט קטן של פעולות.

כלי התערבות בהתנהגות )נמצא בכל נושא(
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שימוש בתת"ח

שימוש בתת"ח פירושו מתן הזדמנויות לאנשים להשתתף בפעילויות יומיומיות. 
הצעד הראשון ליישום מוצלח הוא להיות שותף תקשורת מעולה.

מיומנויות של שותפי תקשורת הן טכניקות שבהן אתה יכול להשתמש כדי לעזור 
למתקשר להיות יעיל יותר.

זהה הזדמנות
זהה זמנים במהלך היום שבהם אדם יכול 

ללמוד ולתרגל מיומנויות תקשורת. לדוגמה, 
עזור להם להשתמש ב-TD Snap מילות ליבה 

 תחילה כדי לתקשר את העדפתם לחטיף או 
לסרט לצפייה.

יצירת אווירת תקשורת חיובית.
סרוק את הקוד הזה כדי אמץ גישות ואסטרטגיות אלו, המעודדות תקשורת.

לצפות בסרטון על יצירת 
סביבה תקשורתית 

חיובית.
הגב לכל צורות  	

 התקשורת   
לומד: מחייך אליך. שותף: 

"ובכן, שלום גם לך!"
 המתן    	

השותף יספור עד חמש 
בטרם תסייע לו לאתר אוצר 

מילים.

 הנח קיומה של יכולת  	
"אני יודע שתוכל לעשות 

זאת."
התמקד בשימוש, לא  	

 בבחינה
במקום להגיד "מצא ספר." 

אמור "הגיע זמן לקרוא. איזה 
 ספר נקרא?"   
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שימוש בתת"ח

הדגמה - מודלינג
הדגמה הוכחה כדרך הטובה ביותר ללמד אנשים לתקשר 

באמצעות תת"ח. הדגמה כוללת נגיעה ושימוש במכשיר בזמן 
שאתה מדבר ונמצא באינטראקציה עם האדם.

חפש הצלחה
חיפוש הצלחה הוא יותר מאשר שהאדם מתקשר את מה שאתה 

מצפה, למתי שאתה מצפה לו ואיך שאתה מצפה את זה.

הצלחה יכולה לכלול:

סרוק קוד זה כדי לצפות 
בסרטון שמדגים חיפוש 

הצלחה.

סרוק קוד זה כדי 
לצפות בסרטון שמדגים 

הדגמה.

תשומת לב מוגברת  	
לאינטראקציות

ייזום תקשורת 	
שימוש באוצר מילים רב  	

יותר

אינטראקציות ארוכות יותר 	
הנאה גדולה יותר  	

מאינטראקציות
עצמאות גדולה יותר  	

בתקשורת

מהות ההדגמה היא הצגת  	
הדרכים לתקשר דרך עשיה 

בפועל.
חיקוי אינו דרוש. 	
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.
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מתחילים להשתמש!

איחולים!  בוא ניגש לעניינים ונדבר על איך להשתמש ב-TD Snap מילות ליבה 
תחילה בחיי היומיום שלך.

יצרנו ארבע פעילויות כדי להתחיל. בחר פעילויות שמעוררות מוטיבציה וממשיכות 
לעניין. אל תהסס לחזור על פעילויות, שכן חזרתיות תומכת בלמידה.

אל תעשה את טעויות המתחילים הבאות!
	  TD Snap-אתה לא צריך ליצור משהו מאפס. אנחנו בנינו את המסגרת. הכר את מה שיש ב

Core First ולאחר מכן התאם אותו למשתמש.
אל תלחץ יותר מדי על עצמך ועל המשתמש. השלמת כל משימה בדייקנות בהתחלה אינה  	

ריאלית. זה בסדר לטעות. השתמש בעצות שאנו מספקים בכרטיס מס' 3 - "שימוש בתת"ח" כדי 
לעזור לספק הזדמנויות לאדם לעסוק בפעילות ולהשתתף. 
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מידע חשוב

www.tobiidynavox.com/support-training :תמיכה ותרגול

דגש טכנולוגיה מסייעת: 03.7313276

הערות:
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פעילות: קריאת ספר

הכנה
בחר נושאים בסרגל הכלים. אתר את נושא 

הקריאה וסקור את אוצר המילים בטרם התחלת 
הפעילות.

1

2

3

4

חומרים
	  TD Snap ושא קריאה של

מילות ליבה תחילה
הספר המועדף 	
מקום נוח 	

שלבים

 הצג את הספר והראה את הכריכה שלו. דון בנושא שהספר 
עוסק בו.

קרא כל עמוד והשתהה בסוף כדי לאפשר הזדמנויות 
תקשורת. 

בזמן הקריאה, עצור כדי להעיר הערות ולשאול שאלות 
)למשל, מה אתה חושב עד כה? האם זה מפחיד? אני 

חושב שהילד היה מפוחד.(.

לאחר שתסיימו לקרוא את הספר, אל תבחן, אלא שאל איך 
הם הרגישו או מה הם חשבו על הסיפור.

עצות מועילות
אם יש משפט שחוזר על עצמו בסיפור ויש לך תא ריק בעמוד, תכנת את המשפט  	

על התא.
 בחר את התא בכל פעם שהמשפט החוזר מופיע. 	
הודעות כגון "הפוך את הדף" ו"קרא אותו שוב" כבר מתוכנתות במכשיר שלך. 	
הגב על כל מה שהילד מסתכל עליו ו/או מצביע עליו בסביבה. בסיום, חזק אותם על כך  	

שהם תקשרו איתך בצורה נהדרת.
עיין שוב בספר, תוך התמקדות בתמונות. שים לב למילים במכשיר שמתאימות לתמונות  	

ולדגם על ידי בחירתן.
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פעילות: לשחק משחק

רעיונות למשחק
משחק Go Fish, משחק War, בינגו, משחק זיכרון

הכנה
בחר נושאים בסרגל הכלים. אתר את נושא 

המשחקים וסקור את אוצר המילים לפני תחילת 
הפעילות.

1
2
3

4

חומרים
נושא המשחקים של  	

TD Snap מילות ליבה 
תחילה

משחק לוח או משחק  	
קלפים מועדפים

חטיפים )אופציונלי( 	

שלבים

הצג את המשחק ועבור על הכללים אם לא שיחקתם בעבר.

התחל לשחק את המשחק באמצעות אוצר המילים שסקרת.

עשה הפסקות כדי להגיב על מהלך המשחק.

ברגע שהמשחק מסתיים, קח זמן די להגיב.

עצות מועילות
בדוק את תיקיית מילות המשחק תחת מילות נושא למילות אוצר מילים נוספות. 	
הודעות כגון "התור שלי", "שחק שוב" ו"אני לא אוהב את המשחק הזה" כבר מתוכנתות  	

במכשיר שלך.
בקש מהמשתמש לעקוב אחר התור של כולם )התור שלי, התור שלך( על ידי בחירת  	

התאים המתאימים.
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חיפוש מילה

סרוק קוד זה לקבלת 
מידע נוסף על תכונת 

החיפוש.

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. 1

2
3
4
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שנה את גודל הלוח

סרוק את הקוד הזה כדי 
לראות סרטון קצר על 

שינוי גודל הרשת.

אנו ממליצים לתעדף את היכולת של המשתמש לבחור תאים 
בצורה מדויקת. פעולת הגישה הפיזית למכשיר התקשורת 

דורשת תרגול. התחל עם גודל לוח קטן יותר. ככל שהמשתמש 
יתרגל יותר שימוש במכשיר, ייתכן שהוא יוכל לעבור לגדלים 

גדולים יותר של לוחות. שינוי גודל הלוח הוא קל ומארז הדפים 
של TD Snap מילות ליבה תחילה תוכננה לשמור על מיקום 

אוצר מילים עקבי על פני גדלי הלוח.

בחר את   לחצן   העריכה. 

בחר את מידת הלוח.

1

2

3

4

5

בחר מתוך גדלי הלוח המתאימים.

בחר בוצע.

בחר בלשונית מארז דפים.



TD Snap עם Google Assistant-שימוש ב

עצות להצלחה:
 השמעת מוזיקה חזקה מאוד עלולה להקשות על כיבוי המוזיקה או מתן  	

פקודות כלשהן.
אם אינך מקבל את התגובה שציפית לה בעת שליחת פקודת גוגל, נסה ניסוח אחר או היה  	

ספציפי יותר.
דוגמאות: אם "אוקיי גוגל, הדלק את האור" לא עבד, נסה "אוקיי גוגל,   הדלק את האור בחדר  	

המשפחה".
זכור, בעת שימוש ברמקול חיצוני של גוגל, עליך לומר "אוקיי גוגל "  לפני הפקודה. 	
ודא שיש לך דרך להתקשר לקבלת עזרה ומערכת גיבוי לפונקציות האוטומציה הביתית. 	
משחקים עובדים בצורה הטובה ביותר כאשר הם אינם דורשים תגובות ספציפיות ונותנים  	

מספיק זמן להגיב.

דפי Google Assistant שזמינים ב-TD Snap מאורגנים לפי פונקציות. התאים 
בדפים אלה מאפשרים לך לנהל משימות יומיומיות, לנגן מוזיקה, לשאול שאלות 

.Google Assistant ואפילו לשלוט בבית באמצעות

:TD Snap-ב Google Assistant כדי למצוא דפים של
בחר את לוח הבקרה בסרגל הכלים. 1

2 .Google Assistant בחר

אין צורך בחומרה נוספת.

נדרש מכשיר Google Nest mini או 
  .Google Assistant-רמקול התומך ב

.Logitech Harmony Hub נדרש

נדרש שקע חכם, נורה ו/או 
תרמוסטט.

הסמלים מציגים את הציוד שאתה צריך כדי להשתמש בלחצן זה.

7



TD Snap עם Google Assistant-שימוש ב

  Google Assistant-שאלות נפוצות בנוגע ל
?Google Home האם אני זקוק ליישום

כן, תזדקק ליישום Google Home בטלפון או בטאבלט שלך אם רכשת ציוד נוסף )למשל 
  Google Nest Mini, שקעים חכמים וכו'(. 

האם אני צריך חשבון גוגל?
כן, אתה צריך חשבון גוגל חינמי או Google Assistant. עליך לחבר את חשבון הגוגל שלך    

ל-TD Snap )עריכה< משתמש<התחבר לגוגל(.

האם אני יכול להאזין למוזיקה?
 Google Nest Mini, Google Home Nest כן, עליך להשתמש ברמקול חיצוני של גוגל )למשל

וכו'(, ולוודא שהמכשיר עדיין נשמע גם עם המוזיקה. 

האם אני יכול לשלוט על אורות בבית שלי? 
כן, עם הציוד המתאים אתה יכול לשלוט על האורות בבית שלך. 

 ?Google Assistant יש לי מכשיר חכם בבית. האם אני יכול לשלוט עליו עם
כן. עיין במדריך שהגיע עם מכשיר חכם לקבלת מידע מפורט.

האם אני יכול להשתמש ב-Google Assistant  לשיחות 
חירום?

לא. Google Assistant לא יתקשר לשירותי חירום.

איך אני יכול להשיג תמיכה?
לבעיות בתוכנת  TD Snap  צור קשר עם התמיכה הטכנית של 

 .Tobii Dynavox

לבעיות בציוד חכם, היכנסו לאתר היצרן.

פתרון בעיות של התמיכה של גוגל:
https://qrco.de/GoogleAssistantExplore

https://qrco.de/GoogleAssistantHelp

https://qrco.de/GoogleNestHelp

כדי לקרוא את המדריך 
המלא של סייע גוגל 

 TD Snapבעבור מדריך
 .QR-סרוק את קוד ה , 

7

https://qrco.de/GoogleAssistantExplore
https://qrco.de/GoogleAssistantHelp
https://qrco.de/GoogleNestHelp
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עריכת תא

סרוק קוד זה כדי לקבל 
מידע נוסף על לחצני 

עריכה.

עבור לדף עם התא שברצונך לערוך. 1

בחר עריכה. 2

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

3

4

בחר בלחצן המצלמה כדי להוסיף תמונה.

בחר בלחצן חיפוש כדי למצוא סמל.

בחר את התא שברצונך לערוך.

כדי לשנות את סמל התא: 5

כדי לשנות את הטקסט שמופיע על התא, הקלד בשדה התווית. כדי לשנות את ההודעה 
המוכנסת או הנאמרת כאשר הלחצן 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.

7

6

8

בסיום, לחץ על סיים. 9
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עריכת כלי התערבות בהתנהגות

מצא את דף ההתערבויות המכיל את ההתערבות בהתנהגות שיש לערוך. 1

בחר עריכה. 2

בחר את התא של התמיכה אותו אתה רוצה לערוך. 3

בחר את הפעולה )לוח זמנים קטן, טיימר ויזואלי, קודם כל לאחר מכן או תסריט(.

בחר בסמל העיקרון בכל שורה כדי לבצע שינויים.

4

5

בחר בלחצן תצוגה מקדימה בתחתית לוח העריכה של ההתערבות כדי להציג תצוגה מקדימה 
של השינויים שלך בהתערבות ההתנהגות.

בסיום, לחץ על בוצע.

6

7
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שיתוף ושמירת הדפים שלך: סנכרון

הסנכרון מאפשר לך:
להשתמש באותה גרסה של מארז הדפים במספר מכשירים 	
לשתף את מארז הדף עם אחרים 	
לערוך מרחוק 	
לשמור את מארז הדפים שלך בענן בלחיצה אחת 	

בניגוד 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 מארז הדף!

 למידע נוסף על סנכרון ו-
 ,myTobiiDynavox.com

סרוק את הקוד הזה:

זהו תא הסנכרון שלך. 
הוא ממוקם בבר העליון 

.TD Snap-של ה
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שמירת ושיתוף הדפים שלך: שמירה לקובץ

ה-TD Snap והדפים שלך יכולים להיות מגובים לקובץ. ניתן לאחסן ולשתף קבצים 
אלה ב-myTobiiDynavox.com או שתוכל לשמור אותם באופן מקומי במכשיר או 

ב-USB שלך.

 לסנכרן או 
לשמור לקובץ?

שמור לקובץ
שמירה בקובץ עדיפה לשיתוף עם אנשים 

שרוצים לבצע שינויים משלהם, בנפרד ממך, 
וכאשר אתה רק רוצה לשמור או לשתף כמה 

דפים, לא מארז דפים שלמה.

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 שימושי ביותר כאשר המשתמש עובר 

בין מספר מכשירים. אולי יש להם מכשיר בבית 
הספר ועוד מכשיר בבית. סנכרן את מארז 

הדפים 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 מארז הדפים 
במחשב שלך. סנכרן במחשב האישי ולאחר 
מכן סנכרן בהתקן התקשורת כדי לקבל את 

השינויים.

סנכרון יכול לשמש גם כשיטת גיבוי נוחה 
למכשיר בודד. בכל זמן שאתה מסנכרן, אתה 

יוצר גיבוי לענן.
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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 ערכות דמים וחבילות דפים 	

myTobiiDynavox.com

חשבון החינם שלך של myTobiiDynavox.com מאפשר לך גישה אל מספר 
הטבות, כולל אחסון בענן בעבור גיבויים, סנכרון הגדרת עמודים ושיתוף, מערכי 

שיעור ועוד!

http://myTobiiDynavox.com
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תמיכה נוספת

דגש טכנולוגיה מסייעת:

03.7313276

yקהילה TD

qrco.de/TDFB

TD Snap Support Page

qrco.de/SnapHelp

 Tobii Dynavox Learning Hub 
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learn.tobiidynavox.com
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