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Tobiiתודוא1 Dynavoxסודניווטלש
דעוימשומיש1.1
תולועפ,רבכעהתולועפיגוסלכתאהקח.גתמבוךיניעבשומישידי-לעואדבלבךיניעתועצמאבךלשבשחמהלעהאלמהטילשלבק
םיקלחהלכלתשגלךלםירשפאמהםימכחךרדירוציקםגונפסוה.ונלשםיסרפהתכוזהנכותהתועצמאבטסקטתביתכו,הריהמהקלחה
!רתויףאהלקהרוצבWindowsלשםינושה

תכרעמתושירד1.2
תושירדביכר
םומינימ()GHz(ץרה-הגי'ג2.0תוריהמבDual-Coreלטניאדבעמדבעמובשחמ

.)ץלמומ

RAMטייב-הגיגRAM(4(ןורכיז (GB()ץלמומםומינימ(.

.םינימז)MB(טייב-הגמ450חישקןנוכ

USBUSB 2.0

:לשטיב-64תסרגהלעפהתכרעמ

●Windows 7
●Windows 8.1
●Windows 10

NET.4.5תסרג

Tobiiתרצותמןיעבקועלכןיעבקוע DynavoxואTobii Techךמותה
Tobiiםייניעהתביקעתנכותב Eye Tracking Core.

.ןוישירהתלעפהלטנרטניאלרוביחבךרוצשיםיפסונםילוקישותושירד
Tobiiתנכות Eye Tracking Coreהלעמו2.8הסרג.

HBRבבשבדיוצמהןקתהלכםודא-הרפניאטלש IR,תמגודכ:Tobii Dynavox EyeR,
Indi, I–Series I-110,ואEyeMobile Plus.
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ןוישירבשומישוהלעפה,הנקתה2
Tobii...ןיקתמ2.1 Dynavoxסודניווטלש

Tobiiתנכותתאריסהלשי Gaze Interactionסודניווטלש.2תנקתהינפל.

.www.TobiiDynavox.com.-מדירוהלןתינסודניווטלש

:םיאבהםימושייהתאןיקתיהנקתההףשא

●Tobii Dynavoxסודניווטלש
●Tobii Dynavox Virtual Remote

.ךסמהלעשתוארוההתאעצבטושפסודניווטלשהנקתל

ןוישירבשומיש2.2

ןוישירתלעפה2.2.1
טלששמתשהללכותשידכ.ןוישירותואתועצמאבתינמז-ובםינקתה/םיבשחמ)3(השולשדעלשהלעפהבךמותסודניווטלשה
םירישכמ\םיבשחמהתשולשמדחאתאתיבשהלךרטצתסודניווטלשםירישכמ\םיבשחמ)3(השולשרשאמרתויבסודניוו
.םירחאה

.הנמזהלרושיאהליימיאבעיגתשהנכתלןוישירהתלעפהלחתפמלבקתהתאסודניווטלשהשיכרהתעב

חתפיןוישירהלהנמהנושארהםעפבהנכתהתאץירתסודניווטלשרשאכ

.שומישבןוישירלםיאתמההנכותהלמסגצויןוישירהלשחיש-ודהתביתב

.הנמזהלרושיאהליימיאבאוצמללכותןוישירהתלעפהלחתפמםכלש\ךלש

ןיילנואהלעפה2.2.1.1

..טנרטניאלרבוחמרישכמה\בשחמלש

.טנרטניאלרבוחמןקתה/בשחמהשאדו.1
.ןושירהתךעפהחתפמתאדלקה.2
.רותפכלעפהתארחב.3

Tobii Dynavox Windows Controlשמתשמלךירדמv.1.3 - he-IL26ןוישירבשומישוהלעפה,הנקתה
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.שומישבןוישירלםיאתמההנכותהלמסגצויןוישירהלשחיש-ודהתביתב

.רותפכרוגסתארחב.4

תנווקמאלהלעפה2.2.1.2

..טנרטניאלרבוחמוניאשרישכמה\בשחמלש

.ןושירהתךעפהחתפמתאדלקה.1
.רותפכלעפהתארחב.2

.ןולמס)עדימה(תארחב.3

.רותפכ)תנווקמאלהלעפה(רחב.4

:םיאבהםירבדהדחאתאעצב.5
.ןיילנואתונתינהתוארוההתאעצבו/https://www.tobiidynavox.com/activation-key:לארובעטנרטניאלרבוחמברישכמב●
Tobiiרשקרוצ● Dynavoxךלשימוקמהרכומהואהכימתהםע.

:גולאידבעיפומהבשחמהםשלקקדזת
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.ליעלדתויורשפאהתחאמקפוסמההלעפההחתפמתאדלקה.6

.רותפכלעפהתארחב.7

.רותפכרוגסתארחב.8

ןוישירתלעפהלוטיב2.2.2
.םיאבהםידעצהתאעצבסודניווטלשהלעפההלוטיבךרוצל

.טנרטניאלרבוחמןקתה/בשחמהשאדו.1
.סודניווטלשלחתה.2

.)תורדגה(ןצחלברחב.3

.)תויללכתורדגה(ןצחלברחב.4
גת.תודואתארחב.5
.רותפכןוישירחתפמתארחב.6
.רותפכתבשהתארחב.7

.שומישבןוישירלםיאתמההנכותהלמסגצויןוישירהלשחיש-ודהתביתב

:רחב.8
.הזןקתהבןוישירהתלעפהלוטיבל—ןכןכ●
לטבלאל●
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הנושארהלעפה2.3
םיבלשההלאסודניווטלשלשהיצרוגיפנוקבשמתשמלעייסמהרוצתהךירדמ,הנושארהםעפבהלעפהתעצבתמסודניווטלשרשאכ
:םהטירפתב

.28דומע,הגוצתתרדגה4.1.2.1האר,ףסונעדימתלבקל.הגוצתרדגה●
.שדחליפורפרוצ4.1.1.2האר,ףסונעדימתלבקל.שדחליפורפרוצ●
לויכתקידב4.1.1.4האר,ףסונעדימל,לויכתקידב●
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Tobiiשומישב3 Dynavoxסודניווטלש
Tobii DynavoxלשינחלושבשחמלתיטרדנטסהלעפהתכרעמבטולשלשמתשמלרשפאסודניווטלשWindowsתיבלש-ודהריחבתטישב

אל(ובהטילשלדוגינבשמתשמהלשטבמהירחאבוקעלרבכעהןמסמתענומאיה,ףסונב.רבכעבתויוגשתוציחללןוכיסהתאהתיחפמה
.)סודניווטלש.)ףצרבכעןמסםייק

.ובתוננובתהידילעתומישמהתרושךותמהיוצרההמישמהתארוחבלשיןושארהבלשב.1
תייצקנופתלעפומ.המישמהתאעצבלהצרתובשםוקמב)ךסמבגצומהלמסבוא(ךסמהלשיוצרהקלחבטיבהלשיינשהבלשב.2

.המישמהעוציבבואלמסהתריחבבתמייתסמשתיטמוטואםוז

לשרזועהואלפטמהשךכ,דחיםגרבכעועגמתועצמאב-בתויצקנופהלכתאליעפהלןתינסודניווטלש-בתויצקנופהלכ
תאתונשלואהמישמואהיצקנופהברתולקברוחבלרזועלואלפטמלרשפאמרבדה.ךרוצההרקמבעייסלםילוכישמתשמה
.שמתשמהרובעתורדגהה

רקבהסודניווטלשה3.1

רקבהסודניווטלשה3.1רויא

רואיתהלועפרותפכ

.סודניווטלש.תאההשמההלועפ)F4(ההשה

.םוקמבהלעפההןצחלתגצהלאיבתהיהשההתייצקנופתלעפה

.המישמהתלעפהלתדלקמבF4ןצחלבשמתשהלןתינ

.סודניווטלש.תאתלחתאמההלועפ)F4(לעפה

.םוקמבהיהשההןצחלתגצהלאיבתהלעפההתייצקנופבהריחב

.המישמהתלעפהלתדלקמבF4ןצחלבשמתשהלןתינ

םאקודבלידכהברזעיהללכות.הביקעהבצמןולחתאגיצתוזהלועפהביקעבצמ
.ךסמהלומהנוכנהרוצבםקוממשמתשמה

11דומע,הביקעבצמ3.2.האר,ףסונעדימתלבקל

.רקבהןולחתארעזמתוזהלועפרקבםצמצ
תורדגהסודניווטלש.תורדגהתינושלתחיתפלאיבתוזהלועפתורדגה

.22דומע,תורדגהסודניווטלש4האר,ףסונעדימתלבקל

.סודניווטלש.תריגסלאיבתוזהלועפרוגס
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הביקעבצמ3.2

.ןיעהבקועינפלהנוכנהרוצבםקוממשמתשמהםאקודבלתרשפאמהביקעבצמתייצקנופהביקעבצמה

רוזאהזכרמבאצמיהלתונבלהתודוקנהלע,קיודמםוקימתרדגהל.ךסמלסחיבןמוקימושמתשמהיניע-תונבלתודוקנ)2(יתש●
.רוחשה

.ךסמהמבורקואקוחרשמתשמההמכדע-לאמשמןבלץחםעינועבצספ●
.ךסמהמיבטימקחרמביוצמשמתשמה,ספבקוריהרוזאהזכרמבםקוממןבלהץחהרשאכ–
.שמתשמהתאברק-ספהלשןותחתהוקלחבםקוממץחהםא–
.שמתשמהתאקחרה-ספהלשןוילעהוקלחבםקוממץחהםא–

רקבהסודניווטלשתאחתפ.1

.)הביקעבצמ(ןצחלברחב.2
.שמתשמהתאםקמ.3
םויסהתעברותפכהתארוגסתארחב.4

.וליעפהלידכוילעלכתסהלקרךילעשךכ,טבמרוזאססובמהזןצחל

תומישמהלגרססודניווטלשה3.3
ילמיטפואהךמוקימתאוךיניעתאההזמןיעהבקועםאאדוולרשפאמאוה.הביקעהבצמלתיניעשיתומישמהלגרססודניווטלשהשארב
.ןקתההלומ

תומישמהתרושלשהלועפהיבצמ3.2רויאבגצומשיפכהלועפיבצמהשולשבתויהליושעתומישמהלגרססודניווטלשבהמישמהרותפכ
.12דומע,תומישמהלגרססודניווטלשלש

"F2"לעהדלקהתועצמאבהגצה\הרתסהלןתינתומישמהלגרס
F2

)סודניווהטלשלשתדלקמהתועצמאבאל(
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תומישמהלגרססודניווטלשלשתומישמהתרושלשהלועפהיבצמ3.3.1
.תוקיבדתולטמ3.5האר,תוקיבדהתומישמלןכו,תוליגרתומישמ3.4האר,תוליגרהתומישמלםיפקתהלועפהיבצמתשולש

Safe-ל Click Tasksינשמהריחבבצמןיא.

.רחבנרשאסודניווטלשהמישמרותפכןיא)רחבנאל(ליגר●
יוצרהםוקימלטיבישמתשמהשכיטמוטואהםוזהרחאלעצבתתהמישמה.רחבנןמוסמההמישמהרותפכ–)ןבל(תינושארהריחב●

ראשייןיידערחבנשהמישמהרותפכ,תורדגההגולאידבסודניווטלשגתמלעהעבקנהריחבהתטישםא.ובגצומהלמסבואךסמב
.העצובשמישמהשרחאלליעפ

עוציבהינפלקימעיםוזהשהתועמשמתינשמהריחב.רתויברקוידםעלבאתינושארהריחבומכקוידב-)ןבל\לוחכ(תינשמהריחב●
לעטבמהתחנהידילעהזבצמלעפה.ונממרתויהלקהריחברשפאיורתוילודגהיהייוצרהךסמהקלחשךכ,המישמהלשיפוסה
.הטמלהנומתהיפל,ועבציונישלדעהמישמהןצחל

.תורדגההתולטמוךרדהירוציקירובעןיקתאל

הלופכהקלקה3.6האר,הקיבדההמישמהםעדחיןימזץפוקטירפתשיתומישמהןמקלחיבגל—)ץפוקטירפת(תישילשהריחב●
Safe-ו.15דומע,החוטב Click Tasks,טבמהתייהשהידילעהקיבדההמישמלרבחתה.15דומע,החוטבהלופכהקלקה3.6האר
לגרססודניווטלשלשתומישמהתרושלשהלועפהיבצמ3.2רויאלםאתהבץפוקהטירפתהלעפוירשאדעהמישמהרותפכלע
המישמה.תומישמהלגרסבהקיבדההמישמהםעהליגרההמישמהתפלחהךרוצלהקיבדההמישמהתארחבו12דומע,תומישמה
.תישילשההריחבבאצמיתהליגרההמישמהותומישמהלגרסלעראשיתהקיבדה
.תומישמהלגרסבהליגרההמישמבהקיבדההמישמהתאףילחהלידכךילהתהלערוזח

.תורדגההתולטמוךרדהירוציקירובעןיקתאל

תרירבברשפואמירקיעהבצמהקר.35דומע,'בושמ'תינושל4.5.2:לארובע,שמתשמהידילעולצוניםיבצמהזיאהיצרוגיפנוקךרוצל
.לדחמ

רגיל

מצב עקיבה מצב עקיבה

בחירה ראשית בחירה משנית בחירה שלישית

תומישמהלגרססודניווטלשלשתומישמהתרושלשהלועפהיבצמ3.2רויא
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תוליגרתומישמ3.4
רואיתהלועפ\המישמלמס

.טיבמהתאהבהדוקנבןמסהתאםקמלתרשפאמההמישמןמסהתאזזה

.םוזתלועפעצובת,הלעפההתעב

םוקימתאתגציימןהבהנושארהש,'תוציחל'יתשתעצבמשהמישמטבמברורחשוהרירג
תזזהלתשמשמ(רורחשהםוקימתאהיינשהוהרירגתלועפלשהלחתהה
.)םירוזאתריחבואםיטקייבוא

.המישמברחב●
.רוזאתריחבלשהלחתההתדוקנבואזיזהלךנוצרבשטקייבואבטבה●
תלועפתועצמאב)הנושאר"הציחל"(תאלעפהסודניווטלשתאעצב●

.טבמואגתמ
םויסהתדוקנבואטקייבואהתאררחשלהצרתובשםוקימבדימטבה●

.רוזאהתריחבלש
.טבמואגתמתלועפתועצמאבהיינש"הציחל"לעפה●

.םוזתלועפעצובת,הלעפההתעב

תרזעבףדהתאלולגלתרשפאמהלילגלןתינהןולחבוזהמישמתלעפהטבמבהלילג
.טבמה

.המישמברחב●
הלילג'למסה.ותואלולגלןתינשוהשלכרוזאבךשוממןפואבטבה●

.ךסמבטיבמהתאהבשהדוקנבעיפוי'טבמב
.למסהלעמטבה,הלעמיפלכלולגלידכ●
למסלתחתמטבה,הטמיפלכלולגלידכ●
.למסללאמשמטבה,הלאמשלולגלידכ●
.למסלןימימטבה,הנימילולגלידכ●
תרושבשלמסבאל,ךסמבשהז(למסבבושטבה,הלילגהךלהמב●

.הנימי/הלאמשואהטמ/הלעמםינוויכהתאףילחהלידכ)תומישמה
ידכ)ךסמלץוחמוא(לשתומישמהלגרססודניווטלשלאבושטבה●

.הלילגהתלועפתאםייסל

תיקפואותיכנאלולגלידכ'טבמבהלילג'המישמבשמתשה
לשהחיתפהךסמבושדחהרודהמקשממילעבםימושייב
.שדחהרודהמWindowsתוכרעמ

הלועפ,עגמךסמילעבםינקתהב.הדיחיתילאמשהציחלתעצבמשהמישמהשקה/תילאמשהציחל
תילאמשהציחל'המישמה,'גתמ'הלועפהבצמב.תחאעבצאבהשקהלההזה
3.8.1האר('הקיבד'המישמכתעצבתמולדחמתרירבכתלעפומ'השקה/
.)18דומע,הפלחהוטבמםעלדחמתרירבבליעפ

.םוזתלועפעצובת,הלעפההתעב

:תחתופוזהמישמךרדירוציק

.שארמםירדגומםירוציקלשתודומעשולש●
Windowsרובעםינימזהםירוציקבםילקםילדבהםימייק● 7, .10-ו8.1

.16דומע,ךרדירוציק3.7האר,ףסונעדימתלבקל

.הדיחיתינמיהציחלתעצבמשהמישמתינמיהציחל

.םוזתלועפעצובת,הלעפההתעב

תרדגומהלעפההתטישרשאכ.הלופכתילאמשהציחלתעצבמשהמישמהלופכהציחל
ליעפ3.8.1האר("הקיבדהמישמ"איה'הלופכהציחל'המישמה,'גתמ'ל
.)18דומע,הפלחהוטבמםעלדחמתרירבב

.םוזתלועפעצובת,הלעפההתעב
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רואיתהלועפ\המישמלמס
ךרוצלטבמתועצמאבתלעפומהתילאוטריותדלקמתחתופשהמישמטבמתדלקמ

.טבמבהדלקה

.18דומע,טבמתדלקמ3.9האר,ףסונעדימתלבקל

תורדגהסודניווטלש.תורדגהתינושלתחיתפלאיבתוזהמישמתורדגה

.22דומע,תורדגהסודניווטלש4האר,ףסונעדימתלבקל

.םינושהלועפיבצמבתוליגרהתומישמהתוגהנתה3.4.1
ישילשינשמינושארהמישמ
הקיבדןמסתזזהלרובעקומעםוזליגרםוזןמסהתאזזה
Sticky-לףלחהקומעםוזליגרםוזרורחשוהרירג Drag & Drop

Safeוא Drag & Drop

םישיאלקומעםוזליגרםוזטבמבהלילג
Sticky-לףלחהקומעםוזליגרםוזהשקה/תילאמשהציחל Left Click /

TapואSafe Left Click / Tap

םישיאלםישיאלםוזךרדירוציק
Sticky-לףלחהקומעםוזליגרםוזתינמיהציחל Right Click

Safeוא Right Click

Sticky-לףלחהקומעםוזליגרםוזהלופכהציחל Right Click
Safeוא Right Click

.18דומע,טבמתדלקמ3.9האר,ףסונעדימתלבקלטבמתדלקמ

םישיאלםישיאלםוזתורדגה

a.14דומע,תוקיבדתולטמ3.5האר,תומישמהלעףסונעדימל.

תוקיבדתולטמ3.5
רואיתהלועפ\המישמלמס

השקה/תילאמשהקלקה

רוזחלךרוצהאלבהלטמלשתוכשמתמתולעפהתורשפאמתוקיבדתולטמ
לגרסמהקיבדההלטמהתארחב.תומישמהלגרסךותמהלטמהתארוחבלו
עצביךסמהלעטבמהתעביקךטבמרחאבוקעיןמסהותחאםעפתולטמה
הלועפהשרחאלהליעפראשיתהלטמה.הזהםוקמבהמיאתמההלועפהתא
תארוצעלידכ.תולטמהלגרסבשדחמהליעפהלךרוצןיארמולכ,העצוב
אלאיהרשאדעתולטמהלגרסבהלטמהלעטבהטושפ,הקיבדההלטמה
.שגדומבצמברתויהיהת

רחאמ,ןימזוניאתינשמההריחבהבצמ,קיבדהןמסהרובע
.ךסמהיבחרבןמסהתאזיזתקרוזהמישמש

הלופכהקיבדהקלקה

םיקיבדרורחשוהרירג

הקיבדןמסתזזה

הלופכהקיבדהקלקה

.םינושהלועפיבצמבתוליגרהתומישמהתוגהנתה3.5.1
ישילשינשמינושארהלועפ\המישמ
Left-לףלחהקומעםוזליגרםוזהשקה/תילאמשהקלקה Click / Tapוא

Safe Left Click / Tap

Double-לףלחהקומעםוזליגרםוזהלופכהקיבדהקלקה ClickואSa-
fe Double Click
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ישילשינשמינושארהלועפ\המישמ
Safe-לףלחהקומעםוזליגרםוזםיקיבדרורחשוהרירג Drag & Drop

Safeוא Drag & Drop

הקיבדןמסתזזהלרובעםישיאלםוזהקיבדןמסתזזה
Safe-לףלחהקומעםוזליגרםוזהלופכהקיבדהקלקה Right Clickוא

Safe Right Click

a.13דומע,תוליגרתומישמ3.4האר,תומישמהלעףסונעדימל.

החוטבהלופכהקלקה3.6
רואיתהלועפ\המישמלמס

Safeתולטמהשקה\תילאמשהקלקה Clickהמודכוהחטבבךלשתואקנבהתאעצבלךלתורשפאמ,
זאוםוזהשעהליחת.הלופכהלועפללגבתועטומתולקלקהמששחאלה
Safe-התלטמתארחב.עוציבלרחב Clickינושילשהתולטמהלגרסמ.
הלטמה.הזהםוקמבהמיאתמההלועפהתאעצביךסמהלעטבמהתעביק

ןולמס,ידילעהאריתטבמהתעיבקובש,שדחןולחבםוזעצבת
הקלקהעוציבל.15דומע,החוטבהלופכהקלקה3.3רויאהאר,ןולחב

.-הןולמסרחב,זכרמבהחוטב

Safeתולטמ ClickרובעתונימזLeft Click, Right Click, Doub-
le ClickןכוDrag&Drop.

החוטבהלופכהקלקה

החוטבתינמיהקלקה

חוטברורחשוהרירג

החוטבהלופכהקלקה3.3רויא
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ךרדירוציק3.7
Windows 8.1Windows 10

עוציברשפאישהמ,היצקנופהתלעפהרחאלחותפראשייךרדהירוציקןולח,ךרדהרוציקתייצקנופדצלעיפומלמסהםא
.תובורמתולעפה

Winהלועפךרדירוציק
8.1

Win
רואית10

ןולחלדגה
xx

.הליעפההנכותה/םושייה/ןולחהתאלידגמהךרדרוציק

רוזח
xx

ואןפדפדבםדוקהףדלשמתשמהתאריזחמהךרדרוציק
.המודתינבומתורשפאםעהנכותלכב

לטב
xx

.תמדוקההלועפהתאלטבמהךרדרוציק

קתעה
xx

.הליעפההריחבהלשהקתעהעצבמהךרדרוציק

קבדה
xx

םדוקהקתעוהשהריחבהלשהקבדהעצבמהךרדרוציק
.ןכל

לחתה
xx

.Windowsתכרעמלש'לחתה'טירפתתאגיצמהךרדרוציק

תומישמהתרושתרתסה

xx

תגוצתתרשפאמותומישמהתרושתאריתסמהךרדרוציק

רחב,תומישמהתרושתאבושגיצהלידכ.אלמךסמ

.תומישמהתרושלשםוקימלםאתהב,וא
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Winהלועפךרדירוציק
8.1

Win
רואית10

ןולחרעזמ
xx

.הליעפההנכותה/םושייה/ןולחהתארעזממהךרדרוציק

ןויע
xx

.לדחמהתרירבןפדפדתלעפהלאיבמהךרדרוציק

לוקהתמצועתרבגה
xx

.לוקהתמצועתאריבגמהךרדרוציק

קתשה
xx

.םילוקמרהתאקיתשמהךרדרוציק

לוקהתמצועתתחפה
xx

.לוקהתמצועתאתיחפמהךרדרוציק

שופיח
x

-בשופיחהתייצקנופתחיתפלאיבמהךרדרוציק
Windows.

הנטרוק
x

תרזועהתועצמאב.Cortanaתאחתופשךרדרוציק
,טנרטניאבשפחללכות,Cortana,ךלשהמכחהתישיאה
ךלשהנשהחולרחאבוקעל,ךלשבשחמבםירבדאוצמל
.דועו

דצףלחה
xx

.הלאמשואהנימיתומישמהתרושתאזיזמהךרדרוציק

ןולחרוגס
xx

.הליעפההנכותה/םושייה/ןולחהתארגוסהךרדרוציק

רובידיוהיז
xx

,Windowsלשרובידהיוהיזתלעפהלאיבמהזךרדרוציק
Dragonוא Speech Recognition,ןקתומםא.

Virtual Remote
xx

Virtualםושייתאחתופהזךרדרוציק Remote.תלבקל
5Virtualהאר,ףסונעדימ Remote,38דומע.

הדובעןחלוש
xx

.הדובעהןחלושתאגיצמהךרדרוציק

סמרא'צ
x

.סמרא’צטירפתתאחתופהךרדרוציק

תולועפהזכרמ
x

.תולועפהזכרמתאחתופהךרדרוציק

םימושייףילחמ

x

קשממילעבםילעופהםימושייהלכןיברבועשךרדרוציק
.הדובעהןחלושוינשדחשמתשמ

וארייאלהדובעהןחלושבתולעופשתונכותהלכ
.דבלבהדובעהןחלושמתוארנןה.ןאכ

תומישמתגוצת

x

לכםיארנהב,תומישמהתגוצתתאחתופשךרדרוציק
.ינשדחהשמתשמהקשממילעבםימושייה

דחאםושייקרםאגצותאלתומישמהתגוצת
.חותפאלםושייףאםאואחותפ

ךרדירוציקרוגס
xx

.ךרדהירוציקטירפתתארגוסהךרדרוציק
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גתמואטבמ–הריחבתוטיש3.8
.תוטישיתשבורחבנשתומישמהתאעצבלןתינ

.דחיםגתרחבנההמישמהתאעצבלוטולשלידכםייניעבשומיש-טבמ●
.תרחבנההמישמהתלעפהםשלןקתהלרבוחמהינכמןצחלבשומישותכרעמבטולשלידכםייניעבשומיש-גתמ●

.22דומע,תורדגהסודניווטלש4האר,גולאידתורדגהסודניווטלש.האר,'תורדגה'חיש-ודהתביתבתעבקנהריחבהתטיש

וא"תישארהריחב"כתנמוסמהיהתשדעתרחבנההמישמבטבה.תומישמהתרושךותמעוציבלהמישמברוחבלשי,הריחבלשעוציבינפל
."תינשמהריחב"כ

ובשםוקמב)ךסמהלעגצומהלמסהלעוא(ךסמהלשיוצרהקלחלעטבמהתאחנה,הרחבנשהמישמהתאעצבלידכ–טבמטבמ●
.המישמהעוציבבואלמסהתריחבבתמייתסמשתיטמוטואםוזתייצקנופתלעפומ.המישמהתאעצבלהצרת

:םינושעוציביבצמינש–גתמהרמהוטבמ●
חיש-ודהתביתבועבקנשתורדגהלםאתהבוטבמהתטישלשןפואותואבעצבתתםוזהתייצקנופ–גתמהלשתדדובהלעפה–

.22דומע,תורדגהסודניווטלש4האר,גולאידתורדגהסודניווטלש.האר,'תורדגה'
.גתמהלשהתבשהה/רורחשהםעקררגסיתוךשוממןפואבעצבתתםוזהתייצקנופ–גתמהלעתוכשוממץחלולעפה–

ינפל.השדחהמישמרוחבלידכתומישמהתרושבטיבהלובושלךילע,המישמלכתלעפהםרטוטבמהתטישבשומישהתעב
.הלועפלשעוציב

דומע,תורדגהסודניווטלש4האר,ףסונעדימתלבקל.םוזעצבתמאל-תורדגהסודניווטלשתודקמתהלרדגומקוידהרשאכ
22.

הפלחהוטבמםעלדחמתרירבבליעפ3.8.1
.שומישלהנימזתכפוה'לדחמתרירבבהליעפ'םשבהנוכת,גתמהוטבמהתטישבשומישתעב

אלא,הרחבנשהמישמהתאעצבלורוזחלידכתומישמהלגרסבטיבהלורוזחלךרוצןיא,'לדחמתרירבבהליעפ'תויהלתכפוההמישמרשאכ
.תרחאהמישמלרובעלהצרתםאקר

הציחל'המישמהשרבדהשוריפ.לדחמתרירבכדימתתרדגומ'השקה\תילאמשהציחל'המישמה,גתמהוטבמהתטישבשומישתעב
היהתאיהתרחאהמישמתרחבנםא.תרחאהלועפהרחבנאלדועלכ,גתמהתלעפהידילעלעפותודימתתרשפואמ'השקה/תילאמש
תוריחבהךרוצלהשקה\תילאמשהקלקהלשלדחמהתרירבלתיטמוטוארוזחתסודניווטלשןכמרחאלו)תחאהריחבל(תחאםעפקרהליעפ
.תופסונה

Double-האוההזלגירחה Click Task,בצמבשומישהתעבתרחבנוזהמישמרשאכGaze & Switchלדחמתרירבבליעפךופהיהז.

המישמהתלעפהךכידילעו,גתמהתלעפהידילעטנרטניאבתכשוממוהריהמהשילגןוגכ,רתויבםיחונשומישישיחרתרשפאמרבדה
הציחל'המישמהתארוחבלשמתשמהלעהיהישילבמ,ךסמבםיטקייבואלשתינשנותרזוחהריחבותחאםעפ'השקה/תילאמשהציחל'
.תוברםימעפ'השקה/תילאמש

.גתמםוקמבתדלקמןצחלתועצמאבהמישמתלעפה3.8.2

,'F12תדלקמהרותפכבהריחב
F12

.רבוחמגתמבומכקוידבוזתורשפאבשמתשהלןתינ.המישמתריחבהליעפמתרבוחמתדלקמב,
.18דומע,גתמואטבמ–הריחבתוטיש3.8האר,םיגתמלעףסונעדימל

טבמתדלקמ3.9
תיתחתבתמקוממדימתהיהתטבמהתדלקמ..ךסמהלעתגצומהתילאוטריותדלקמהליעפמתומישמהתרושב'טבמתדלקמ'ןצחלבהריחב

Move(רותפכבשומישידילעהתואזיזהלרשפא.החתפהתעב,ךסמה Keyboard Up/Down(תדלקמה.לשתומישמהלגרסב.

.20דומע,תדלקמהתומישמתרוש3.9.1האר,ףסונעדימתלבקל.טבמהתדלקמםעדחי,לעפותתדלקמהתומישמתרוש

הריחבידילעםינושהתדלקמהיפדןיבתולקברובעללוכישמתשמה.ילגעמבבסבםיגצומהתדלקמיפדהעבראמתבכרומטבמהתדלקמ
.טבמהתדלקמיפדלכלשילאמשהוינמיההצקבםימקוממהאבהףדהינצחלב

.שקמהיבגלעשהיצקנופהואותהביבסהריהבתרגסמםעגצומשמתשמהטיבמובשתדלקמהשקמ

Tobii Dynavox Windows Controlשמתשמלךירדמv.1.3 - he-IL3שומישבTobii Dynavox18סודניווטלש



:םהתדלקמהיפדתעברא

לדחמתרירבכגצומה,החיתפהףד3.4רויא

ןימימןושארהףדה3.5רויא

לאמשמואןימימינשהףדה3.6רויא

לאמשמןושארהףדה3.7רויא

.22דומע,תורדגהסודניווטלש4האר,תופסונתדלקמתורדגהותדלקמהתפשיונישל

Alt-וShift,Ctrl,Alt,Winםישקמה Grדעםיצוחלםיראשנםהשרבדהשוריפ.םתריחברחאל'םיקיבד'תויהלםיכפוה
.קיבדגוסמשקמאוהםגרחבנשאבהשקמהםאםיקיבדוראשייםה.תדלקמברחאשקמרחובשמתשמהש

:השגדהםעותבותכלידכ
השגדההשקמברחב.1
ותהתארחב.2
.הרחבנשהשגדההםעעיפויותה.3
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תדלקמהתומישמתרוש3.9.1
תאההזמןיעהבקועםאאדוולרשפאמאוהתומישמהלגרסבסודניווטלשומכ,הביקעהבצמגיצמעיפומתדלקמהתומישמתרוששארב
.ןקתההלומילמיטפואהךמוקימתאוךיניע

לגרסלשהלועפהיבצמ3.8רויארויאבראותמכ,םינושםיבצמהשולשבתויהלםילוכיתדלקמהתומישמתרושבשתומישמהינצחל
.20דומע,תדלקמבתומישמה

12דומע,תומישמהלגרססודניווטלשלשתומישמהתרושלשהלועפהיבצמ3.3.1האר,הלועפהיבצמתשולשיבגלףסונעדימל

רגיל בחירה ראשית בחירה משנית

מצב עקיבה מצב עקיבה

בחירה שלישית

תדלקמבתומישמהלגרסלשהלועפהיבצמ3.8רויא

.תילאמשההלקההתמישמרובעקרהנימזתישילשההריחבה

Windowsתכרעמב Windows-ו8.1 .Windowsלשתורדגהלםימאתומתומישמהתרושיעבצ,10

תדלקמהתומישמתרושרובעהמישמינצחל3.9.2
רואיתהלועפ\המישמלמס

תדלקמזזה
הטמ/הלעמ

.ךסמהתיתחתלואךסמהשארלתדלקמהתאהזיזמההמישמ

.רותפכהלעההשה,היצקנופהתאליעפהלידכ

הלועפ,עגמךסמילעבםינקתהב.הדיחיתילאמשהציחלתעצבמשהמישמהשקה/תילאמשהציחל
.תחאעבצאבהשקהלההזה

.תדלקמהתאתרגוסשהמישמרוגס

םילימיוזיח3.9.3
שומישהשועSwiftKey.םימכחםינופלטבותואלבטבחיכששומישבאצמנוSwiftKeyגוסמאוהסודניווטלששומישבשםילימהיוזיחעונמ
םדוקהטסקטהמדמולSwiftKey.דילקהלןווכתמשמתשמהשהאבההלימהתאתוזחלתורשפאמה,תיתוכאלמהניבתויגולונכטלשבולישב
.תדלקמהתפשתרדגהלםאתהבהנתשתםילימהיוזיחתפש.דמלשהמוןזומהטסקטלםאתהבםייוזיחקיפמו,בתכשמתשמהש
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לעפומםילימיוזיחםעתדלקמ3.9רויא

תובית)6(שש.םילימהיוזיחלשהתבשה/הלעפהלעףסונעדימל22דומע,תורדגהסודניווטלש4האר,שומישבאצמנםילימהיוזיחרשאכ
לכתחאהלימלשיוזיחוליכי)5(שמחהראשו,יוזיחלההובגיכהתוריבסבהלימהתאגיצתרתויבתילאמשההביתה.תדלקמללעמועיפוי
הלימהילואו,דילקהלךשמה,שפחמהתאשהלימהתאאצמתאלםא.הנוכנההלימהםעהביתברחב,םיוסמהלימיוזיחברוחבלידכ.תחא
.אבהותהרחאלעיפותשפחמהתאש

יוזיחלןתיתשיאדכבורל,caféןוגכ,)accent(השגדהםעותהליכמשהלימדילקהלהצורוםילימיוזיחבשמתשמהתאםא
."café"ןיזהלהעצהלבקתו"cafe"דלקהטושפ.וזהשגדהבלפטלםילימה

,תורדגהסודניווטלש4האר,ףסונעדימתלבקל.םינמוסמהםישקמבלוחכבםיגצומודלקוהשםינורחאהםיוותה10דע5,הדלקההךלהמב
רבד,לעופבטסקטהףסוותמהבשהדוקנבטיבהלךרוצהתאהתיחפמוביתכתואיגשתולקברתאלשמתשמלתעייסמוזהנוכת.22דומע
.הדלקההתוריהמתאץיאמה

.רוזאתוססובמתודלקמםעסודניווטלש3.10
םיליעפםירתונםירחאםימושייב"טבמילעפומ"םירוזא.םייניעהתטילשבםילעפומהםיפסונםימושייףוריצבשמתשהלןתינסודניווטלש
תומישמהינצחל,גתמבסודניווטלששמתשמהתאםאתומישמהלגרסבסודניווטלש.םילכהלגרסבהליעפהמישמתמייקאלדועלכ
.הרחבנשהמישמבריהמטבמףעה,המישמלשהריחבלטבלידכ.'םיקיבד'תויהלםיכפוה

יניעיוהיזןווחמ3.11

Eyeיניעיוהיזןווחמה Detection Indicator)סודניווב'תוליעפ'הדשבדרפנןווחמונה,,)יניעיוהיזןווחמ.

.שמתשמהיניעתאההיזסודניווטלשםאהארה

:םיבצמהמכלעבונהיניעיוהיזןווחמה

.)(והוזםייניע●

.שמתשמהרובעםוקימךירדמכםגשמשמ

.)(,םייניעוהוזאל●

.))תבשומןיעהבקועשוא,ןיעבקוערבוחאל●
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תורדגהסודניווטלש4

רואיתהלועפםילמס
תורדגהןיעבקועתאחתופןיעבקוע

.23דומע,ןיעבקוע4.1האר,ףסונעדימתלבקל

תורדגהיללכתאחתופתויללכתורדגה

.29דומע,תויללכתורדגה4.2האר,ףסונעדימתלבקל

תורדגהשומישוהרזעתאחתופשומישוהרזע

.30דומע,שומישוהרזע4.3האר,ףסונעדימתלבקל

תורדגהבושמוהלעפהתאחתופבושמוהלעפה

.31דומע,בושמוהלעפה4.4האר,ףסונעדימתלבקל

תורדגהתומישמהלגרסתאחתופתומישמהלגרס

.33דומע,תומישמהלגרס4.5האר,ףסונעדימתלבקל

תורדגהתדלקמתאחתופתדלקמ

.36דומע,תדלקמ4.6האר,ףסונעדימתלבקל
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ןיעבקוע4.1

לויכהתינושל4.1.1

.ליעפהליפורפהםשתגצה::לויכליפורפ

.23דומע,םיליפורפלוהינ4.1.1.1האר,ףסונעדימתלבקל.םייקליפורפיונישלהזןצחלברחב:םיליפורפלוהינ

.23דומע,שדחליפורפרוצ4.1.1.2האר,ףסונעדימתלבקל.שדחליפורפרוצילידכהזןצחלברחב:שדחליפורפרוצ

.24דומע,לויכהתואצות4.1.1.3האר,ףסונעדימתלבקל.לויכהתואצותתאתוארלדיכהזרותפכרחבלויכהתואצות

.25דומע,לויכתקידב4.1.1.4האר,ףסונעדימתלבקל.לויכהתקידבדומעתחיתפלהזןצחלברחב:לויכקודב

.25דומע,לויכגוס4.1.1.6האר,ףסונעדימתלבקל.טושפואקיודמ:לויכלשםיגוס)2(ינשםימייק:לויכגוס

.ןימיואלאמש,םהינש:שמתשמהיניערחאבוקעלרישכמהלעדציכרחב:םייניערחאבוקע

םיליפורפלוהינ4.1.1.1

.'םיליפורפלוהינ'דומעבםייקליפורפקוחמלואליעפהלךתורשפאב

.'ליעפליפורפ'תחת,ךסמהזכרמבליעפהליפורפהםשתאתוארלןתינ

.םינימזהםיליפורפהןיברובעלידכ-וםינצחלבשמתשה.דומעבםינצחלכםיגצומםינימזהםיליפורפהלכ

ליפורפתלעפה4.1.1.1.1

.ליעפהלךנוצרבשליפורפהםשםעןצחלברחב.1
.ךסמהלשהנוילעהתינמיההניפבלעפהןצחלברחבלעפהתארחב.2
לטבלאלרחבנהליפורפהתאליעפהלידכןכרחב.3
דומעהתאבוזעלרוגסרחב.4

ליפורפתקיחמ4.1.1.1.2

.קוחמלךנוצרבשליפורפהםשםעןצחלברחב.1
.ךסמהלשהנוילעהתילאמשההניפבאצמנהרותפהתאקחמתארחב.2
לטבלאלוא,רחבנהליפ]ורפהתקיחמךרוצלןכרחב.3
דומעהתאבוזעלרוגסרחב.4

שדחליפורפרוצ4.1.1.2

שמתשהללויכגוסתארחב.1
.25דומע,לויכגוס4.1.1.6האר,ףסונעדימתלבקל

.רותפכשדחליפורפרוצתארחב.2
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לטבלאל.ךישמהלןכרחב.3
.שדחהליפורפלםשןת.4

.רבכעותדלקמבשמתשהלשי

.דבלבתורפסותויתואןיזהלשי

.רותפכאבהתארחב.5
.ךסמהלעתגצומההספוקהזכרמבויהי,שמתשמהיניעתאתוגציימה,תודוקנהיתששךכשמתשמהתאםקמ.6

.בהבהתתינמיההדוקנהרשאכשמתשמהרובעלעפוילויכהךילהת

.ךסמהלעשתוארוההיפללעפ,לויכעוציבל.7
.לויכהתואצותתאקודב.8

.24דומע,לויכהתואצות4.1.1.3האר,ףסונעדימתלבקל

לויכהתארשאלידכרוגסרחב.9

לויכהתואצות4.1.1.3
האר,ובשמתשמהתאשןיעהבקועתמרופטלפלעףסונעדימל.IS-3-וIS-20ןיעהיבוקעלעאלוIS-4ןיעהיבקועבקרלעפיהז
.ךלשןיעהבקועיבגלתוינכטהתויצקיפיצפסהתא

גוסיבגלהנתשידומעהלעוגצוישלויכהתודוקנרפסמ.לויכהתודוקנמתחאלכלשלויכהתואצותתאהארתהתא,לויכהתואצותדומעב
.לויכהתאתישיאתמאתהדציכותרחבובשלויכה

:םינושםיבצמהשולשליכהלהיושעלויכתדוקנ

)קורי(רדהנ●
)בוהצ(בוט●
)םודא(םינותנןיא●

.לויכהתדוקנמםהשלכםינותנלבקללוכיוניאןיעהבקועםאתיטמוטואלחתואילויכה,קיודמהלויכהגוסבשומישהתעב

לויכהתודוקנרופיש4.1.1.3.1

:םיאבהםידעצהתאעצב,רופישלהקוקזלויכהתדוקנםא

ידכטבמתועצמאבלויכהתודוקנתאליעפהללעפומהבכ\לעפהתביתבשמתשהטבמבשומישידילעתודוקנהתארחבשמתשה.1
)ילנויצפוא(טבמבםתוארוחבל
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.רופישךרוצללויכהתודוקנתארחב.2

.ורחבנשלויכהתודוקנלשלויכבליחתהלידכרותפכלויכהתודוקנרופישתארחב.3
.ךרוצךכבשיםא1-3םידעצלערוזח.4

לויכתקידב4.1.1.4

.ןיעהבקועלששדחמלויכלקוקזשמתשמהםאתוארלידכךסמהלעתודוקנ)8(הנומשבלויכתקידבךורעלןתינלויכהתקידבדומעב

.רוזאותוארובעןיעהבקועלשקוידהתדימהמתוארלידכךסמהלעלוגיעלכלשוזכרמבהדוקנלכבטבה.1
םויסהתעברותפכהתארוגסרחב.2

שדחמלויכ4.1.1.5

שמתשהללויכגוסתארחב.1
.25דומע,לויכגוס4.1.1.6האר,ףסונעדימתלבקל

.ליעפהליפורפהרובעשדחלויכךילהתבליחתהלידכשדחמלויכןצחלברחבשדחמלויכעצבלתארחב.2
.ךסמהלעשתוארוההיפללעפ,לויכעוציבל.3
.לויכהתואצותתאקודב.4

.24דומע,לויכהתואצות4.1.1.3האר,ףסונעדימתלבקל

לויכהתארשאלידכרוגסרחב.5

לויכגוס4.1.1.6

.טושפ-וקיודמ:לויכלשםיגוס)2(ינשםימייק
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קיודמ4.1.1.6.1

.רתויבקיודמהלויכהגוסתלעפהלהביתברחבקיודמתארחב

.קיודמהלויכהונהלדחמהתרירבגוס."הדוקנלעלק"ןונגסב,תודוקנ)7(עבשלולכילויכהךילהת,קיודמהלויכהתלעפהרחאל

טושפ4.1.1.6.2

.לויכהךילהתתאתישיאםיאתהלךנוצרבםאטושפתארחב

.לויכהךילהתתאםיאתהלידכתישיאםאתהןצחלברחבתישיאהמאתהתארחב

.לויכהתודוקנבשמתשהלשי9וא1,2,5רחב:לויכתודוקנ

PCEye-בןימזוניאתחאהדוקנתרזעבלויכ Go.

תדלקמב"S"ןצחללעשיקהלךלתרשפאמההיצקנופתלעפהל'לעפומ'בצמלםיבלשןיברבעמלןומיסהתביתתארבעה:םיבלשןיברבעמ
.לויכהיבלשןיברובעלידכךסמהלעוא

.27דומע,לויכרוזא4.1.1.6.2.1האר,ףסונעדימתלבקל:לויכרוזא

דודיעיעצמא

:ךותלהנבלהדוקנלדחמהתרירבמדודיעיעצמאתונשלידכרותפכהםעףדפדתארחב

ואדיוואהנומת,םילולכהדודיעהיעצמאמדחא●
שמתשמהלעביבחהעוצעצהלשהנומת●
ףדעומואדיו●
.רחאוהשמוא●

.לויכהךילהקרלשעבצהיונישלרותפכעקרתארחב:עקר

:תונושתומרשולשןיבךסמלביבסמעונלידכדודיעהתוריהמתארחבדודיעתוריהמ

יטיא●
ינוניב●
ריהמ●

:תונושתומרשולשןיבךסמהלעגצומדודיעהרשאכדודיעהלדוגתארחבדודיעתדימ

ןטק●
ינוניב●
לודג●

.דומעהתאבוזעלידכרותפכהתארוגסתארחברוגס
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לויכרוזא4.1.1.6.2.1

.לויכהךילהתלשתישיאהמאתהלןצחלברחבלויכרוזאתארחב

.סודניווטלש.תועצמאבךסמבםינושםירוזאלהשיגןיאשמתשמלשררבתהשהרקמבליעוהלהיושעלויכהרוזאלשתישיאההמאתהה
.םהילאתשגללוכיוניאשמתשמהשםירוזאלולכיאלשןפואבלויכהרוזאלדוגתמאתהידילעיללכהלויכהתארפשלןתינ

.ךלשףדעומהלויכהרוזאלומיאתהלידכולדוגתאתונשלולוחכהרוזאהתאזיזהלןתינ

:תואבהתויורשפאהמתחארחב

.לויכהרוזאתרדגהמתאצלוולתמאתהשלדוגהתאגציישלויכהרוזאתארידגהלידכ-רושיא●
.לויכהרוזאמתאצלוםייונישהןמרטפיהל-לוטיב●
.ןרציהלשלדחמהתרירבללויכהרוזאתארידגהלידכ-לדחמתרירב●
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'םדקתמ'תינושל4.1.2

םאלעפומבצמלןומיסהתביתתארבעהלעפומהבכ\לעפהבתביתבשמתשה:ךסמלץוחמםיטיבמרשאכןימזלהיהשההןצחלתאךופה
.םייניעהתביקעתאבושליעפהלותוהשהללכוישמתשמהשךכ,ךסמהימוחתלץוחמטיבישמתשמהרשאכךסמהלעעיפויהיהשההןצחל

EyeMobile-בואEyemobile-בשמתשמהתאםאלעפומהבכ\לעפהלשןומיסהתביתוEyeMobileתבשותבשמתשה:EyeMobileתבשות
EyeMobile-לתויטנוולרןניאEyeMobileתבשותתורדגה.ינימ Plusתותבשומןכלו.

הגוצתתרדגה4.1.2.1

לדוגתאתכרעמברידגהלשי,ףסונב.ןיעהבקוערבוחמהגוצתןקתההזיאלרידגהלךילע,)1(דחאהגוצתןקתהמרתויבשומישהשענםא
.שמתשמהתאובהגוצתהןקתה

Extendedלעקרדובעי DesktopלעאלוDuplicated Desktop.

.ןיעהבקוערבוחמוילאהגוצתהןקתהתריחבלוא-בשמתשה.1
בקועלשןוילעהוקלחבםינומיסהןיבו,ךסמהלעןיעהבקועתנומתלתחתמםייוצמה,לאמשמוןימימםייכנאהםיווקהןיבםאתה.2

.שמתשמהתאובשןיעה

.סודניווטלש.שומישבךסמהלדוגתארידגתוזהלועפ
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.םויסלעצוברחב.3

תויללכתורדגה4.2

'יללכ'תינושל4.2.1

תעבתיטמוטואלעפומסודניווהטלשרשאכלעפומהבכ\לעפהבתביתבשמתשה:סודניווםעדחייטמוטואןפואבסודניווהטלשתאלעפה
.סודניווהלשלוחתאה

.לחתואמסודניוורקשאכםצמוציטשלשהסודניווטלשםאלעפומהבכ\לעפהבתביתבשמתשה:Windowsתלעפהתעברקבהתארעזמ

'תודוא'תינושל4.2.2

עדימקתעהתריחבידילעהקתעהלתולקבןתינהזעדימ.ןיעהבקועדויצוהנכותהרובעהסרגהינותנללכתאאוצמללכות,'תודוא'דומעב
.ךרוצךכבשיםאתרחאהנכותלכואל"אודבוקיבדהלןתינזאורותפכהמ

ןוישירחתפמ4.2.2.1
.ןוישירהיונישבךרוצשיםאךלעייסלרחאוהשיממשקב.טבמתועצמאבלעפומוניאןוישירהןצחל

.6דומע,ןוישירתלעפה2.2.1האר,ןוישירהתלעפהל

.8דומע,ןוישירתלעפהלוטיב2.2.2האר,ןוישירהתלעפהלוטיבל
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שומישוהרזע4.3

'הרזע'תינושל4.3.1

Tobiiתונשלידכרותפכהםעתנווקמהרזעלרובעתארחב Dynavoxרצומלהכימתהידומעתחיתפלתנווקמהרזעלרבעמןצחלברחב
תודואותודואםיכמסמוםינוטרס,דומילוהכימתתויורשפא,תוצופנתולאשאוצמלןתינםינווקמההכימתהידומעב.לדחמהתרירבןפדפדב
Tobiiלשםירחאהםירצומהלכוסודניווטלש.ירצומראשלכ Dynavox.

.טנרטניאלרבוחמןקתה/בשחמהשאדו

בושרועישהתאץירהלןתינ.לולכהרועישהתצרהלרועישלחתהןצחלברחב,ףסונדומיללקוקזשמתשמהםאברועישבלחתהתארחב
.שמתשמהןוצרלםאתהב,בושו

תולקבהדמצהלןתינץבוקה.הכימתלקוקזהתאםאםיבושחהםינמויהלכתאקיתעהלידכץבוקהרותפכלעדימהתארומשתארחב
הכימתהתווצלחולשמלל"אודל

'שומיש'תינושל4.3.2

Tobiiהרזעל:רפתשהלונלרוזע Dynavoxלעפומ.לעפומבצמלןומיסהתביתתארבעה,הנכותהרופישךרוצל.
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בושמוהלעפה4.4

'הלעפה'תינושל4.4.1

4.4.1.1Gaze Selection Settings

טבמבשמתשישמתשמהםארידגהלןתינעבקנסודניווטלשרשאכשמתשמהלשהיצקארטניאהתורדגהללכתועיפומ,הלעפההתינושלב
.היצקארטניאהינייפאמויהיהמו,תודוקפתלעפהלגתמבוא

:הלעפהתטיש

.היוצרההמישמהעוציבתעבתמייתסמשםוזהתייצקנופתלעפהךרוצלטבמהםוקימבשמתשהלידכ'טבמ'רחב–טבמטבמ●
.היוצרההמישמהעוציבתעבתמייתסמשםוזהתייצקנופתלעפהךרוצלגתמבשמתשהלידכ'גתמ'רחב–גתמהרמהוטבמ●

)תוינשילימ(ןצחלתייהשהןמז

ךשמתאעבוקןצחלהתייהשהןמז.הרדגההתאתונשלידכיוצרהםוקימבטבה.תונושתומר8-ברותפכהלעהיהשההןמזתארידגהלןתינ
לככדרויו,לגרסבהנימיםימדקתמשלככהלועןצחלהתייהשהןמז.המישמהעוציבלדעןצחלבוטבמתאזכרלךירצשמתשמהשןמזה
.לגרסבהלאמשםימדקתמש

)תוינש-ילימ(תדלקמתייהשהןמז

ךשמתאעבוקתדלקמהתייהשהןמז.הרדגההתאתונשלידכיוצרהםוקימבטבה.תונושתומר8-בתדלקמהתייהשהןמזתארידגהלןתינ
לככדרויו,לגרסבהנימיםימדקתמשלככהלועתדלקמהתייהשהןמז.ןצחלהתלעפהלדעןצחלבוטבמתאזכרלךירצשמתשמהשןמזה
.לגרסבהלאמשםימדקתמש

שדחמהריחבינפלהדיצהטבה

טיבהלהליחתבייחשמתשמה,לעפומבצמתעבלעפומרשאכ.שדחמהריחבינפלהדיצהטבההלעפההךרוצללעפומרחב-לעפומ●
.טבמהרוזאתאשדחמליעפהללגוסמהיהישידכליעפהטבמהרוזאמהדיצה

בוששדחמלעפויליעפהטבמהרזאיובכבצמביובכרשאכ.שדחמהריחבינפלהדיצהטבההלעפההלוטיבךרוצליובכרחב-יובכ●
)לדחמתרירב(.טבמהרוזאבטיבהלךישממשמתשמהדועלכבושו

Tobiiימושיילקרןיעהטבמינצחלתאלבגה Dynavox

Tobiiימושיילקרןיעהטבמינצחלתאלבגההלעפההךרוצללעפומרחב-לעפומ● Dynavox.רוזאלעפומבצמבלעפומרשאכ
Tobiiןכועצבתתרוזאלהרושקההדוקפה,לעפויליעפהחטבמה DynavoxךותבקרגצותבושמהתייצקארטניאTobii Dynavox
.הנכותתויצקילפא

Tobiiימושיילקרןיעהטבמינצחלתאלבגההלעפההלוטיבךרוצליובכרחב-יובכ● Dynavox.רוזאלעפומבצמביובכרשאכ
Tobiiןכועצבתתרוזאלהרושקההדוקפה,לעפויליעפהחטבמה DynavoxךותבגצותבושמהתייצקארטניאTobii Dynavoxלכב
)לדחמתרירב(.תויצקילפאבוישילשדצלשתונכתה
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גתמוטבמתורדגה4.4.1.2

הריחבתעצבתמשינפלגתמהלעץוחללךירצשמתשמהשןמזהךשמילמינימהציחלךשמ

.גתמהלשתפסונהנזהרשפאיםרטבןיתמיסודניווהטלשש"תמהןמזה"ךשמתוציחלןיבןמזךשמ:

שדחמהריחבינפלהדיצהטבה

טיבהלהליחתבייחשמתשמה,לעפומבצמתעבלעפומרשאכ.שדחמהריחבינפלהדיצהטבההלעפההךרוצללעפומרחב-לעפומ●
.טבמהרוזאתאשדחמליעפהללגוסמהיהישידכליעפהטבמהרוזאמהדיצה

בוששדחמלעפויליעפהטבמהרזאיובכבצמביובכרשאכ.שדחמהריחבינפלהדיצהטבההלעפההלוטיבךרוצליובכרחב-יובכ●
)לדחמתרירב(.טבמהרוזאבטיבהלךישממשמתשמהדועלכבושו

Tobiiימושיילקרןיעהטבמינצחלתאלבגה Dynavox

Tobiiימושיילקרןיעהטבמינצחלתאלבגההלעפההךרוצללעפומרחב-לעפומ● Dynavox.רוזאלעפומבצמבלעפומרשאכ
Tobiiןכועצבתתרוזאלהרושקההדוקפה,לעפויליעפהחטבמה DynavoxךותבקרגצותבושמהתייצקארטניאTobii Dynavox
.הנכותתויצקילפא

Tobiiימושיילקרןיעהטבמינצחלתאלבגההלעפההלוטיבךרוצליובכרחב-יובכ● Dynavox.רוזאלעפומבצמביובכרשאכ
Tobiiןכועצבתתרוזאלהרושקההדוקפה,לעפויליעפהחטבמה DynavoxךותבגצותבושמהתייצקארטניאTobii Dynavoxלכב
)לדחמתרירב(.תויצקילפאבוישילשדצלשתונכתה

'בושמ'תינושל4.4.2

:בושמגוס

אלמתהןמזהדמשרחאל.רותפכהלעהייהשהלרדגומהןמזהקרפךלהמבאלמתמהןמזדמונהילאוזיווהבושמה-ןועשהןועש●
.לעפותהמישמה,ןיטולחל
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העובקהדוקנוא,טבמהתורשפאבםישמתשמלתצווכתמהדוקנונהילאוזיווהבושמה,המישמתלעפהתעב-הדוקנהדוקנ●
.גתמהתורשפאבםישמתשמל

.המישמתלעפהתעבךסמהלעילאוזיובושמגצויאל-הארניתלבהארניתלב●

.33דומע,םינימזםיעבצ4.1רויאהאר,םינימזםיעבצל.בושמהעבצתריחבליונישןצחלברחביונישתארחב:בושמעבצ

םינימזםיעבצ4.1רויא

.רחבנהבושמהגוסלשבושמהיעצמאלדוגרובעםיירשפאםיכרע)3(השולשרידגהלןתינ:בושמלדוג

ןטק●
ינוניב●
לודג●

תומישמהלגרס4.5

'תומישמהתרוש'תינושל4.5.1
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תומישמ4.5.1.1

.תולטמהלגרסמהרסהלואתפסוהלתונתינתולטמהרשאכץפוקןולחלתושיגנךרוצלרותפכיונישתארחב

.13דומע,תוליגרתומישמ3.4האר,תומישמהלעףסונעדימל.תומישמהתרושבשומישלתומישמברחב

.םינטקםיכסמבןתריחבלעהשקמתומישמהתרושבברתומישמרפסמ,בלםיש

.תומישמהלגרסבשומישלהתוארשפאלידכהמישמלכבלעפומהבכ\לעפהבתביתבשמתשה

.תומישמהלגרסבשומישלהתוארשפאלידכהמישמלכביובכהבכ\לעפהבתביתבשמתשה

תילאמשהציחללדגה4.5.1.2

רבד,תומישמהלגרסבתילאמשההציחלהתמישמבליעפהרוזאהתאתרכינהדימבביחרהלהיושעתילאמשהציחלתלדגהלשהלעפה
.תילאמשההציחלהתמישמתארוחבלדואמלקמש

.תומישמהתרושב'תילאמשהציחל'המישמהלשהשגדהוהלדגהלתשמשמתילאמשהציחללדגההנוכתהתילאמשהציחללדגהשמתשה
לכ,תלעפומוזהנוכתםאלעפומלאגתוממהזםא.תולטמהלגרסךרואלהוושחוורמבובצויתורחבנשתולטמהלכ,יובכלאגתוממהזםא
רתונהםוקמהתאתאלממ'תילאמשהציחל'המישמהוןטקומה/ירוקמהלדוגבעיפוהלתוכישממ'תילאמשהציחל'המישמהמץוחתומישמה
.תומישמהתרושב

תיטמוטואהרתסה4.5.1.3

.גתמתלעפהבצמבתולטמהלכלותוקיבדהתולטמהלכלןימז.תולטמהלגרסתאתיטמוטואריתסמ

.תיטמוטואהרתסהליעפהלידכלעפומהבכ\לעפהבתביתבשמתשה

.תיטמוטואהרתסהתיבשהלידכיובכהבכ\לעפהבתביתבשמתשה

הלעפומרשאכ.תיטמוטואהרתסההלעפההךרוצללעפומרחב-לעפומ●
דועלכבושובוששדחמלעפויליעפהטבמהרזאיובכבצמביובכרשאכ.תיטמוטואהרתסההלעפההלוטיבךרוצליובכרחב-יובכ●

)לדחמתרירב(.טבמהרוזאבטיבהלךישממשמתשמה

)סודניווהטלשלשתדלקמהתועצמאבאל("F2"לעהדלקהתועצמאבהגצה\הרתסהלןתינתומישמהלגרס

הביקעהבצמ4.5.1.4

.יובכאוההביקעהבצמתגצהלדחמהתרירביפלע.סודניווהטלשבתולטמהלגרסלשןולחהשארבהביקעהבצמתאגצה

.הביקעהבצמתאגיצהללעפומהבכ\לעפהבתביתבשמתשה

.הביקעהבצמתאריתסהלידכיובכהבכ\לעפהתביתבשמתשה
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תומישמהתרושלדוג4.5.1.5

:תומישמהלגרסרובעםילדג)3(השולשברוחבלןתינ'תומישמהתרוש'תינושלב

לודגינוניבןטק

רוזאה.הברוחבלרתוילקהיהישמתשמלשךכ,המישמלביבסמליעפהרוזאהתאביחרתתומישמהתרושרובערתוילודגךרעתריחב
.ליעפהרוזאהזכרמבדימתויהיתומישמהילמס.ךסמהתולובגלץוחמלאבחרויומצעליעפה

'בושמ'תינושל4.5.2

תינושארהריחב4.5.2.1

.התיבשהלןתינאלודימתתלעפומתינושארההריחבה

תינשמהריחב4.5.2.2

.הנימזהיהתתינושילשההריחבהלעפומבצמלגתוממםא.יובכדימתהיהתתינשמההריחבהלדחמתרירבב

תישילשהריחב4.5.2.3

-התינושילשההריחבהםע.הנימזהיהתתינושילשההריחבהלעפומבצמלגתוממםא.יובכדימתהיהתתינשמההריחבהלדחמתרירבב
Sticky and Safe Click Tasks15דומע,החוטבהלופכהקלקה3.6ןכו14דומע,תוקיבדתולטמ3.5האר,ףסונעדימתלבקל.םינימזויהי.
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'םוז'תינושל4.5.3

םוזקמוע

םוזהתומדקתהקמועתאתעבוקקמועהתמר.הרדגההתאתונשלידכיוצרהםוקימבטבה.תונושתומר8-בםוזהקמועתארידגהלןתינ
.לגרסבהנימיםימדקתמשלככלדגםוזהקמוע.המישמהעוציבינפל

.ךשמיתםוזהתלועפ,תינשמהריחבתעב.תישארהריחבתעבתידימהציחלעצבתת.םוזעצבתיאל,0-כרדגומקמועהםא

םוזתוריהמ

םוזהתוריהמלעעיפשמתוריהמהרטמרפ.הרדגההתאתונשלידכיוצרהםוקימבטבה.תונושתומר8-בםוזהתוריהמתארידגהלןתינ
.לגרסבהנימיםימדקתמשלככהלדגםוזהתוריהמ.המישמהעוציבינפל

תדלקמ4.6

םילימיוזיח

)לדחמתרירב(.טבמהתדלקמבשומישהךלהמבםילימהיוזיחתאליעפהלידכ'לעפומ'תורשפאברחב-לעפומרחב-לעפומ●
.טבמהתדלקמבשומישהךלהמבםילימהיוזיחתאליעפהלידכיובכרחב-יובכ●

ילוקבושמ

.טבמהתדלקמבןצחלתריחבתעבלילצהבושמתאליעפהלידכלעפומרחב-לעפומ●
.טבמתדלקמבןצחלתריחבתעבלילצהבושמתאלרטנלידכ'יובכ'תורשפאברחב–יובכיובכרחב-יובכ●
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לדוג

חולתסירפ4.2רויאהאר.ךסמהתיצחממתוחפהסכמה,הנטקהטבמהתדלקמבשמתשהלידכ'ןטק'תורשפאברחב-ןטקןטק●
.37דומע,)לדחמתרירב(הנטקםישקמ

םישקמחולתסירפ4.3רויאהאר.ךסמהמתיצחמהסכמה,הלודגהטבמהתדלקמבשמתשהלידכ'לודג'תורשפאברחב-לודגלודג●
.37דומע,הלודג

)לדחמתרירב(הנטקםישקמחולתסירפ4.2רויא

הלודגםישקמחולתסירפ4.3רויא

הפש

תוסירפרפסמתונימז.תרחאהפשלתדלקמהתסירפתאתונשלידכיונישןצחלברחביונישתארחב.הרחבנשתדלקמהתסירפתגצומ
.תונושתופשבתדלקמ
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5Virtual Remote
5.1Virtual Remoteהריקס

Virtualתריקס5.1רויא Remote

Virtualה Remoteםיירקיעםירוזא2-לקלוחמ:

Virtualה● Remote5.1.1הארףסונעדימל,טירפתVirtual Remote38דומע,טירפת.
.39דומע,ליעפהטלשה5.1.2הארףסונעדימל,ליעפהטלשה●

5.1.1Virtual Remoteטירפת

Virtualה5.2רויא Remoteטירפת

Virtualךותבםילמסה Remoteםהטירפתה:

רואיתהלועפהמישמןצחל
דומע,.קוחרטלשףסוה5.2.4האר,שדחטלשתפסוהלהזהלועפברחבקוחרטלשףסוה

41.

.57דומע,עדימ5.2.6האר,עדימהדומעתחיתפלהזהלועפברחבעדימ

.ליעפהטלשהלשולאמשמטלשהתלעפהלוזהלועפברחבלאמש

.ליעפהטלשהלשונימימטלשהתלעפהלוזהלועפברחבןימי

בצמ5.2.5האר,ליעפהטלשהלשהכירעהבצמלרבעמלוזהלועפברחבהכירעבצמ
.48דומע,הכירע

Virtualםושייתארעזמלידכוזהלועפברחברעזמ/רוגס Remote.
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ליעפהטלשה5.1.2
Virtual.טירפתזכרמבשטלשהדימתהיהיליעפהטלשה Remoteליעפטלש5.3רויאהאר,טירפתה.

ליעפטלש5.3רויא

.ליעפהטלשלםיכיושמךסמהלעםיארנהםירותפכהלכ

אל,ליעפלטלשהתאךופהתאלשדע.ליעפהטלשהלשדצלכמדחא,םיפסונםינימזםיטלש)2(ינשדעלשםהיתומשתאתוארלםגלכות
.םהיתומשתאקראלא,םינימזהםיטלשהלשםינצחלהתאתוארללכות

םירותפכה5.1.3

םירותפכה5.4רויא

.טלשבםינצחליגוס)2(ינשםימייק.ליעפהטלשלםיכיושמךסמהלעםיארנהםירותפכהלכ

40דומע,םיליעפםינצחל5.5רויאהאר,ליעפרותפכ●

40דומע,םיליעפיתלבםינצחל5.6רויאהאר,םיליעפיתלבםירותפכ●
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.הבטולשלןיינועמשמתשמהשתכרעמהגוסלםאתהבםינתשמםהילאתוכיושמהתויצקנופהוםינצחלהתומכ

םיליעפםינצחל5.5רויא

םיליעפיתלבםינצחל5.6רויא

Tobiiשומישב5.2 Dynavox Virtual Remote
Tobii Dynavox Virtual Remoteהיזיוולטבטולשלשמתשמלרשפאמ,DVD,ןקתההךותמ,'וכועמשתכרעמ.

Virtual-בתויצקנופהלכ Remoteלשרזועהואלפטמהשךכ,דחיםגרבכעועגמתועצמאב-בתויצקנופהלכתאליעפהלןתינ
.ךרוצההרקמבעייסלםילוכישמתשמה
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תינושארהלעפה5.2.1
Virtual.שמתשמהינפבתסירפתאגיצירצקךירדמ Remoteךסמהלעשתוארוההתאעצבטושפהנכותה.

Virtualה5.7רויא Remoteהמדקההךסמ

ליעפהטלשהיוניש5.2.2
:ליעפהטלשהיונישל

.ליעפהטלשהלשינמיהואילאמשהודצבתומשהדחאתארחב●

.םינימזהםיטלשהןיברבעמל-וםירותפכבשמתשהוא●

Virtual.טירפתזכרמבשטלשהדימתהיהיליעפהטלשה Remoteטירפת

טלשהינצחלבשומיש5.2.3
.רחבנרותפכהדועלכ,ךשמתמתואוחלשישךכבורלםירדגומעמשתמצועינצחל.ןקתהלתואהתחילשלשמתשהלהצרתובשןצחלברחב
.52דומע,תואךרוא5.2.5.3.1האר,ףסונעדימתלבקל

.םיאבהםיבלשהתאעצב,)תורפסרפסמ(9-מלודגרפסמתנזהל

םיבלשתמישר-9-מםילודגםירפסמ
.םיאתמהףצרבהחילשלםירפסמהתארחב.1

.טלשבםירפסמהרוזאלתחתמהנבלהביתבועיפויורחבנשםירפסמהלכ

ורחבנשםירפסמהלכתאקוחמלהקנוארישכמלתותואחולשמלרותפכחלשתארחב.2

.קוחרטלשףסוה5.2.4
שדחטלשתפסוהלםיכרד)2(יתשןנשי

שארמרדגומטלשתפסוה5.2.4.1

:םיאבהםיבלשהתאעצב,שדחשארמרדגומטלשתפסוהל
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םיבלשתמישר-שארמרדגומטלשתפסוה

.טירפתהמ-ברחב.1
'שארמרדגומ'ןצחלברחב.2

שארמרדגומהטלשהגוסתארחב.3
היזיוולט●
●DVD/ייר-ולב
עמש●

המישרהמגתומרחב.4

44דומע,םירחאםיטלש5.2.4.1.1.הארףסונעדימל,טירפתרחארחב,גתומהתאאוצמללוכיךניאםא
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.שומישלםינימזששארמםירדגומהםיטלשהרפסמםעץפקומןולחגצוי,גתומתריחברחאל.5

.רותפכרושיאתארחב

.טלשרחב.6

.רחבנהטלשהתועצמאבםינושתותואחולשלהסנ,םיאתמטלשרותיאל.7
.רתויבםיאתמהטלשהרותיאלדע7-ו6םיבלשלערוזח.8

.םינימזהםיטלשהןיברבעמל-וםינצחלבשמתשה

.רתויבםיאתמהטלשברחב.9
.רותפכשמתשהרחב.10
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.םינימזהםיטלשהתמישרלקתעוירחבנשטלשה.11

.המלשהלרותפכקוחרטלשלרובעתארחב

םירחאםיטלש5.2.4.1.1

:םיאבהםיבלשהתאעצב,םירחאםיטלשתפסוהל

םיבלשתמישר-םירחאםיטלשתפסוה
.42דומע,םיבלשתמישר-שארמרדגומטלשתפסוה:המישרהךותמ1-3םיבלשתאעצב.1
.רותפכרחאתארחב.2
.טסקטהתביתבגתומהםשתאןזה.3

.םיפסונםיוותשקה,שופיחהתואצותםוצמצל
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.גתומרחב.4

.שומישלםינימזששארמםירדגומהםיטלשהרפסמםעץפקומןולחגצוי,גתומתריחברחאל.5

.רותפכרושיאתארחב

.טלשרחב.6

.רחבנהטלשהתועצמאבםינושתותואחולשלהסנ,םיאתמטלשרותיאל.7
.רתויבםיאתמהטלשהרותיאלדע7-ו6םיבלשלערוזח.8

.םינימזהםיטלשהןיברבעמל-וםינצחלבשמתשה

.רתויבםיאתמהטלשברחב.9
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.רותפכשמתשהרחב.10

.םינימזהםיטלשהתמישרלקתעוירחבנשטלשה.11

.המלשהלרותפכקוחרטלשלרובעתארחב

רדגומאלקוחרטלשתפסוה5.2.4.2

:םיאבהםיבלשהתאעצב,שדחרדגומאלטלשתפסוהל

םיבלשתמישר-רדגומאלטלשתפסוה

.טירפתהמ-ברחב.1
'רדגומאל'ןצחלברחב.2

רדגומאלטלשגוסברחב.3
היזיוולט●
עמש●
םילבכריממ●
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●DVD/ייר-ולב
הקירתינבת●

.רידגהלהצרתותואשןצחלרחב.4

.3בלשברחבנשטלשהגוסלםאתהבםינתשמםינימזהםילמסה

.רידגהלהצרתותואשןצחלרחב.5
Tobiiךלשקוחרטלשהתאןווכ.6 Dynavoxקוחרטלשהשהצרתותואטלשברותפכהלעץחל.ךתושרבשםודא-הרפניאהטלקמלא

.דמליילאוטריווה
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.גצויץפוקהקולחהעצוב.םויסתצפקומההעדוההעיפות,ילאוטריווהקוחרטלשבתואהתרימשרחאל.7

.תוינשרפסמרובעכתיטמוטוארגסיתתצפקומההעדוהה

.טלשבםייוצרהםינצחלהללכתרדגהלדע5-7םיבלשלערוזח.8

האר,הכירעבצמתודואףסונעדימל.הכירעבצמלרובעלוהרדגההתאםייסלךילע,טלשבםינצחלתקיחמואיונישל
.48דומע,הכירעבצמ5.2.5

.םויסלעצוברחב.9

הכירעבצמ5.2.5
תאעצב,הכירעבצמלהסינכל.ליעפהטלשהאוהךורעלךנוצרבשטלשהשאדו.םימייקםיטלשבםייונישעצבלךתורשפאבהכירעבצמב
:םיאבהםיבלשה
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םיבלשתמישר-הכירעבצמ

.)הכירעבצמ(רותפכברחב.1

:םיאבהםייונישהתאעצבלןתינ.םייונישךורעלהצרתובשקלחברחב.2
49דומע,טלשםשיוניש5.2.5.1האר,טלשהםשיונישל●
50דומע,טלשתקיחמ5.2.5.2האר,טלשתקיחמ●
.םייקליעפןצחלבםייונישתכירע5.2.5.3האר,םייקליעפןצחליוניש●
.54דומע,םייקרדגומאלןצחלבםייונישתכירע5.2.5.4האר,םייקרדגומאלןצחליוניש●
56דומע,קירללחלשדחןצחלתפסוה5.2.5.5האר,קירללחלשדחןצחלתפסוה●

טלשםשיוניש5.2.5.1

:םיאבהםיבלשהתאעצב,טלשםשיונישל

טלשםשיוניש

.)הכירעבצמ(רותפכברחב.1

.טלשהםשלביבסמ"ךורעלידכןאכרחב"הביתהלעץחל.2
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.רותפכשדחמגייתתארחב.3

.שדחתיוותןזה.4

.רצקםשבשמתשהלדפקה

.תדלקמברושיארותפכהלעץחל,תיוותהיונישךילהתםויסלטלקתארחב.5

.למסברחב,הכירעבצממהאיציל.6

טלשתקיחמ5.2.5.2

:םיאבהםיבלשהתאעצב,טלשתקיחמל

םיבלשתמישר-טלשתקיחמ

.)הכירעבצמ(רותפכברחב.1
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.טלשהםשלביבסמ"ךורעלידכןאכרחב"הביתהלעץחל.2
.רותפכקחמתארחב.3

:רחב.4
קחמןכ●
לוטיבאל●

.למסברחב,הכירעבצממהאיציל.5

םייקליעפןצחלבםייונישתכירע5.2.5.3

:םיאבהםיבלשהתאעצב,םייקליעפןצחלבםייונישתכירעל

םיבלשתמישר-םייקליעפןצחלבםייונישתכירע

.)הכירעבצמ(רותפכברחב.1
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.תמגודכ,טסקטואלמסליכמהרוחשעקרםעןצחלרחב,טלשהינצחללביבסמ"הכירעלןצחלרחב"הביתב.2
:תואבהתויורשפאהמתחארחב.3

.תואךרוא5.2.5.3.1האר,תואךרוא●
52דומע,שדחתוא5.2.5.3.2האר,שדחתוא●
53דומע,טסקטיוניש5.2.5.3.3האר,טסקטיוניש●
54דומע,למסיוניש5.2.5.3.4האר,למסיוניש●
.ןצחלהתודואםירומשהםינותנהלכתקיחמלאיבת'יוקינ'ןצחלבהריחב●

.למסברחב,הכירעבצממהאיציל.4

תואךרוא5.2.5.3.1

Virtualןמתואהתנבהלהדיחיהתלבקםשל Remoteהתאםהבםירקמבםגתואהךרואתארידגהלשי.תואהךרואתאתונשלקקדזתהתא
.רחבנןצחלהדועלכ,תופיצרבתואהתאחלשיןצחלהשןיינועמ

:תואבהתויורשפאהמ)1(תחארחב

.םימודא-הרפניאתותואלשרצקץרפתחילש-ליגר●
.)1(תחאהיינשךשמבםודא-הרפניאתואתחילש-ךורא●
.תוינש)2(יתשךשמבםודא-הרפניאתואתחילש-דחוימבךורא●
.רחבנןצחלהדועלכתואלשהחילש-ףיצר●

עמשתמצועינצחלרובעהצופנהרדגהיהוז,לשמל

שדחתוא5.2.5.3.2

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ןצחללשדחתואתרדגהל
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םידעצתמישר-שדחתוא
Tobiiךלשקוחרטלשהתאןווכ.1 Dynavoxקוחרטלשהשהצרתותואטלשברותפכהלעץחל.ךתושרבשםודא-הרפניאהטלקמלא

.דמליילאוטריווה

.גצויץפוקהקולחהעצוב.םויסתצפקומההעדוההעיפות,ילאוטריווהקוחרטלשבתואהתרימשרחאל.2

.תוינשרפסמרובעכתיטמוטוארגסיתתצפקומההעדוהה

טסקטיוניש5.2.5.3.3

:םיאבהםיבלשהתאעצב,טסקטיונישל

םיבלשתמישר-טסקטיוניש
.ןצחלהלעעיפוישטסקטהתאןזה.1

.תדלקמבהרזח/רושיאןצחלהלעץחל,טסקטהרושיאל.2
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למסיוניש5.2.5.3.4

:םיאבהםיבלשהתאעצב,למסיונישל

.ןימזלמסרחב.1

.למסהתלבקלרותפכרומשתארחב.2

םייקרדגומאלןצחלבםייונישתכירע5.2.5.4

:םיאבהםיבלשהתאעצב,םייקרדגומאלרותפכבםייונישתכירעל

םיבלשתמישר-םייקרדגומאלרותפכבםייונישתכירע

.)הכירעבצמ(רותפכברחב.1

.תמגודכ,טסקטואלמסליכמהרופאעקרםעןצחלרחב,טלשהינצחללביבסמ"הכירעלרותפכרחב"הביתב.2
:תואבהתויורשפאהמתחארחב.3

55דומע,הרדגה5.2.5.4.1האר,הרדגה●
53דומע,טסקטיוניש5.2.5.3.3האר,טסקטיוניש●
54דומע,למסיוניש5.2.5.3.4האר,למסיוניש●
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.ןצחלהתודואםירומשהםינותנהלכתקיחמלאיבת'יוקינ'ןצחלבהריחב●

.למסברחב,הכירעבצממהאיציל.4

הרדגה5.2.5.4.1

:םיאבהםיבלשהתאעצב,ןצחללתואתרדגהל

םיבלשתמישר-הרדגה
Tobiiךלשקוחרטלשהתאןווכ.1 Dynavoxקוחרטלשהשהצרתותואטלשברותפכהלעץחל.ךתושרבשםודא-הרפניאהטלקמלא

.דמליילאוטריווה

.גצויץפוקהקולחהעצוב.םויסתצפקומההעדוההעיפות,ילאוטריווהקוחרטלשבתואהתרימשרחאל.2

.תוינשרפסמרובעכתיטמוטוארגסיתתצפקומההעדוהה
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קירללחלשדחןצחלתפסוה5.2.5.5

:םיאבהםיבלשהתאעצב,קירללחלשדחןצחלתפסוהל

םיבלשתמישר-קירללחלשדחןצחלתפסוה

.)הכירעבצמ(רותפכברחב.1

.תמגודכ,רופאעקרםעקירןצחלרחב,טלשהירותפכלביבסמ"הכירעלרותפכרחב"הביתב.2
:תואבהתויורשפאהמתחארחב.3

53דומע,טסקטיוניש5.2.5.3.3האר,טסקטיוניש●
54דומע,למסיוניש5.2.5.3.4האר,למסיוניש●

.למסברחב,הכירעבצממהאיציל.4
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עדימ5.2.6
.םינושההנכותהירצומרובעןהוהרמוחהרובעןההסרגהינותנלכתאאוצמללכותעדימהדומעב

Tobiiהרזעל:רפתשהלונלרוזע Dynavoxףסונעדימ'רותפכברחב.לעפומ.לעפומבצמלןומיסהתביתתארבעה,הנכותהרופישךרוצל'
.57דומע,םינותנףוסיא5.8רויאהאר,ףסונעדימתלבקל.םימיאתמםירבסהםעדומעתחיתפל

םינותנףוסיא5.8רויא

Virtualתאקישהלםגלכות::םירועיש Remoteרותפכקשהתריחבידילעםירועישה.
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Tobiiןקתהבהכימת Dynavoxךתושרבש

תנווקמהרזעלבק
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support-training
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