
לתקשר, להשתתף, להיות עצמאי....

משמשת כפה לאנשים המתקשים מאוד בדיבור, או לכאלה שאינם 
מדברים כלל

הופכת לנגישה את הסביבה הקרובה עבור אנשים שאינם יכולים 
להחליף ערוץ בטלוויזיה, לשנות את הטמפרטורה במזגן או להפעיל את 

רובוט הצעצוע החדש

מאפשרת לפעול ברשתות החברתיות להשתמש באימייל ולחפש 
ביוטיוב גם לאנשים שאינם אורייניים

הופכת לנגישות את כל תוכנות המחשב גם לאנשים שאינם יכולים 
להפעיל עכבר ומקלדת

תקשורת בסמלים
 מאפשרת למשתמש הלא אורייני לתקשר באמצעות סמלים –

כתיבה ודיבור )באמצעות הקלטות או קול סינטטי(

תקשורת בכתיבה
 מגוון אפשרויות למשתמש האורייני לתקשר באופן יעיל -

ניבוי מילים, הסטוריית משפטים ומגוון מקלדות 

יישומים נגישים
שימוש נגיש במגוון יישומים – גלישה, חיפוש וצפייה ביוטיוב, שימוש 

בפייסבוק ובווטסאפ ועוד

שליטה בסביבה
יכולות שליטה עצמאית במכשירים שונים – תאורה, מזגן, טלוויזיה, 

משחקים שונים עם ילדים, כמו טרקטור, רובוט וכדור דיסקו...

שליטה במחשב
מאפשרת למשתמשי מיקוד מבט ולמשתמשי מתגים שימוש בתוכנות 

מחשב רגילות, כמו וורד, אקסל ופאוור פוינט...

למידה אינטראקטיבית
אוסף משחקים – גם מלמדים וגם מהנים. מסייעים במיוחד בלימוד 

השימוש במיקוד מבט

יכולות עיקריות של הגריד

גריד 3 - תוכנת 
התקשורת התומכת 

והחליפית )תת”ח( 
המובילה בעולם

ניתנת להפעלה במגוון צורות – מגע, מיקוד 
מבט, מתגים  ואמצעי הצבעה שונים



הפתרון המוביל בעולם, זמין באופן 
מלא למשתמש בישראל

תקשורת

השתתפות – למשתמשי סמלים 
ולמשתמשים אורייניים

התוכנה המובילה מסוגה בעולם ■

יותר מ – 100,000 משתמשים בעשרות רבות של ארצות ■

תורגמה לעברית ע"י חברת דיבור, ■

תמיכה בדקדוק העברי, כולל הטיות וזמנים של פעלים, על מנת  ■
לאפשר שימוש נכון בשפה 

מאגר הקלטות של מעל 50,000 מילים בעברית )קול בן וקול  ■
להוסיף ואפשרות  סינטטי  בקול  שימוש  אפשרות  לצד   בת( 

הקלטות אישיות

לוחות מוכנים ומקלדות גם בערבית ורוסית ■

תקשורת בסמלים
החל מהרמה הבסיסית ביותר ועד יישומים עם יותר מ- 250 לוחות ו- 
3,000 מילים, יכולת לכתוב ולקבל מסרונים ואימיילים בסמלים, כתיבה 

ושמירה של מסמכי סמלים...

כלים לתמיכה במעבר לאוריינות
מקלדת פונולוגית, מקלדות פשוטות

תקשורת בכתיבה
כולל ניבוי מילים והסטוריית משפטים, אפשרות לניהול מאגר המשפטים, 

עריכה ושמירה של מסמכים, שליחה של מסמכים באימייל או מסרון...

מקלדות מיוחדות למשתמשי מיקוד מבט ומתגים

אפשרויות עריכה והתאמה בלתי מוגבלות

עצמאות

יכולת לשלוט במגוון מכשירים
התלות  של  הקטנה  מאפשרת  תאורה...  מוזיקה,  מזגן,  טלוויזיה, 

המתמדת בבני משפחה ומלווים

יכולת לפעול בעולם
אפשרות לילד לצאת ממסך המחשב, להפעיל משחקים שונים ולשלוט 

בחוויה שמסביבו

הוספה קלה ופשוטה של אביזרים למערכת

פתרון מערכתי כולל

תמיכה, שישה ימים בשבוע, במגוון ערוצים
טלפון, צ'ט, אימייל ופייסבוק

קהילת משתמשים גדולה בישראל
מאפשרת קיום מספר רב של הדרכות וימי עיון

אתר קהילה פעיל
חנות יישומים, רובם המוחלט חינמיים, אליו אנו מוסיפים יישומים 

באופן שוטף

שיתוף פעולה עם אנשי המקצוע בארץ
יישומים מוכנים שפותחו ע"י קלינאיות תקשורת מובילות בישראל, 

עבודה עם בתי ספר על מנת לפתח כלים לחינוך המיוחד

אפשרות עריכה מרחוק
ללא צורך ברישיון גריד נוסף למחשב שבו מתבצעת עריכה

גיבויי אוטומטי של הלוחות בענן

יישומים נגישים מאפשרים לכל משתמש )אורייני ולא( לגלוש  ■
באינטרנט, לחפש ולצפות בסרטונים מיוטיוב, לשלוח מסרונים, 

לחייג ולדבר באמצעות המחשב בטלפון הנייד...

השתתפות ברשתות החברתיות באמצעות הפייסבוק הנגיש  ■
המאפשר לכל משתמש לקרוא, להגיב ולפרסם פוסטים, ווטסאפ 

נגיש למשתמשים אורייניים

ההשתתפות אפשרית ללא תלות באמצעי הנגישות של המשתמש ■
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