
משתמשי גריד יכולים להנות מלוחות תקשורת גנריים שפותחו על ידי אנשי המקצוע המובילים בישראל. השימוש 

בלוחות הגנריים מאפשר לצוות ולמשפחה להתמקד בעבודה עם המשתמש, וזאת באמצעות לוחות תקשורת מוכנים 

מראש במגוון רמות. כל הלוחות מגיעים עם גרסאות לבן ולבת והם מכילים גם פעילויות פנאי, המותאמות לרמה ולסגנון 

של לוחות התקשורת.

 לוחות
 תקשורת

גנריים

הגנריים הראשונים שפותחו ■ עולה. הלוחות  גנריים ברמה שפתית-תקשורתית  לוחות תקשורת   סדרה של 
לשוק הישראלי.

בנויים לפי העיקרון של לוחות סיטואציה ולוחות פעילות – כל לוח מתאים לסיטואציית חיים או לפעילות מסוימת  ■
ומכיל אוצר מילים המתאים להקשר של הסיטואציה או הפעילות.

 כול לוח מכיל בתוכו את המסרים התקשורתיים )אני רוצה(, הפעלים )ללכת(, שמות העצם )מכונית(, והתארים )קר( ■
באופן שמאפשר ניהול שיחה ובנית צירופים בנושא מסוים ללא דילוגים בין לוחות.

לוחות התקשורת מאפשרים למשתמשים, אשר נשענים על הקשר, למצוא בקלות מילת מטרה באופן אסוציאטיבי. ■

ללוחות ■ דילוג  של  אפשרויות  גם  קיימות  יותר  הגבוהות  ברמות  כאשר  שונות,  רמות  שש  כוללת   המערכת 
קטגוריאליים, שימוש בהטיות ומיליות.

הלוחות הינם פיתוח משותף של ידידה לוין ממרכז אומר לתקשורת תומכת וחליפית ושל חברת דיבור. ■

לוחות הקול כלול

״הקול כלול״ ו״אפשר לומר״ - מערכות תקשורת שלמות, 
ברמות תקשורתיות ושפתיות מגוונות



לוחות אפשר לומר

 לוחות גנריים המבוססים על מילות ליבה - המילים הנפוצות ביותר בשפה העברית, שמרכיבות  ■
כ 80% משיחה רגילה.

הלוח הראשי, שמשמש כדף עוגן, מכיל את מילות הליבה הכלליות – פעלים, תארים, מילות קישור, מילות יחס  ■
ועוד – וכן מילים אישיות שנפוצות אצל המשתמש הספציפי.

"מילות השוליים" – המילים שאינן מילות ליבה - מאורגנות בדפי קטגוריות קלים לתחזוקה ולעדכון. ■

המבנה הסטטי של דף העוגן מאפשר שימוש בזיכרון מוטורי-ויזואלי המקל על פיתוח אוטומציה ומסייע  ■
בהתגברות על העומס בדף העוגן.

לוחות אפשר לומר מעודדים שימוש בשפה עשירה ומדוייקת מבחינה תחבירית ומורפולוגית. ■

הלוחות פותחו ע"י שרון שחם, קלינאית תקשורת, בשיתוף עם צוות מרכז אומר לתקשורת תומכת וחליפית. ■

דף עוגן

דף קטגוריה

לוחות أحادیيث ولكاميت )אחאדית'י וכלמאתי(

גירסא מותאמת לערבית של לוחות הקול כלול. עד כה תרגמנו את ארבע הרמות הראשונות של הסדרה. ■

הלוחות בנויים לפי העיקרון של לוחות סיטואציה ולוחות פעילות – כל לוח מתאים לסיטואציית חיים או לפעילות מסוימת ומכיל אוצר מילים  ■
המתאים להקשר של הסיטואציה או הפעילות.

ההתאמה לערבית כוללת מלבד התרגום המילולי גם התאמה שפתית, תרבותית ודתית בהתאם לצרכי המגזר הערבי. ■

הלוחות מגיעים עם הקלטות מוכנות בקול של בן ובקול של בת. ■

הלוחות הותאמו לערבית בסיועה של פאתנה עומר, קלינאית תקשורת מומחית בתחום התת"ח. ■
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