
תבניות עיצוב לעיצוב מהיר ועקבי של יישומים, רשימות מילים  ■
לבנייה יעילה של לוחות, בחירת סמלים בצורה קלה ומהירה, 
הקלטות  ותמונות,  לסמלים  מחדל  ברירת  להגדרת  אפשרות 

אישיות ועוד.

גיבוי אוטומטי בדרופבוקס, מבטיח ששום דבר לא ילך לאיבוד. ■

אפשרות עריכה מרחוק מכל מחשב, עם הנוחות של מקלדת  ■
ועכבר, ע"י בני משפחה ואנשי מקצוע. לא מצריך רישיון נוסף, 

ולא מפריע למשתמש להמשיך בשימוש באייפד.

נוספים  ■ רבים  יישומים  הכולל  קהילה  ואתר  טכנית,  תמיכה 
שפותחו ע"י חברת דיבור, ללקוחות תמיכה.

יכולות עיקריות

תקשורת בסמלים
מאפשרת למשתמש הלא אורייני לתקשר באמצעות סמלים, תוך 

שימוש בהקלטות או בקול סינטטי.

תקשורת בכתיבה
מגוון אפשרויות למשתמש האורייני לתקשר באופן יעיל, כולל ניבוי 

מילים, הסטוריית משפטים, מבעים מוכנים ומגוון מקלדות.

למידה אינטראקטיבית
אוסף משחקים מלמדים ומהנים, עם לוחות תקשורת צמודים 

המאפשרים לשוחח עליהם.

אוסף של לוחות מוכנים בעברית ובערבית, התומכים במשתמש  ■
מהשלבים הראשוניים ביותר של השימוש, ועד לאוריינות מלאה.

אוטומטיות,  ■ הטיות  כולל  העברי.  בדקדוק  מלאה  תמיכה 
המאפשרות מודלינג נכון של השפה ודיבור נכון יותר גם עבור 

משתמשים  בתחילת דרכם.

מאגרי הקלטות גדולים, של מעל 50,000 מילים בעברית ומעל  ■
3,000 מילים בערבית, בקול של בן ובקול של בת, יוצרים דיבור 

טבעי ומובן. מנגנון מובנה להרחבת מאגרי ההקלטות.

מגוון יישומים לימודיים - מקלדות שונות, מסמכי סמלים, מפגש  ■
בוקר, תבניות לבניית משפט נכון

 גריד לאייפד- 
תוכנת התקשורת 

התומכת והחליפית 
 )תת”ח( המובילה בעולם

עכשיו גם באייפד

יכולות התת"ח המתקדמות ביותר

עריכה, ניהול תכנים, שיתוף ותמיכה
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דיבור בסמלים א' עד ד'
ארבעה יישומים של דיבור בסמלים, היוצרים מדרג, מהפשוט והבסיסי 

למתקדם. כל הרמות זמינות לבן ולבת.

יישומי תקשורת ליודעי קרוא וכתוב
ממקלדת מגע פשוטה, ועד ליישום "דיבור בכתיבה" הכולל גם שימוש 

במשפטים מוכנים מקטגוריות שונות ואפשרות להוסיף משפטים 
וקטגוריות. זמין בגרסת בן ובת.

הקול כלול א', א' פלוס
שתי הרמות הראשונות של יישומי הקול כלול – יישומים מקצועיים של 
דיבור בסמלים, שפותחו ע"י ידידה שטרנברג-לוין בשיתוף עם חברת 

דיבור. זמין בגרסת בן וגרסת בת.
הקול כלול 1, 2 )ערבית(

הרמות הראשונות של הקול כלול בערבית. זמין בגרסת בן וגרסת בת.

25 יישומי למידה אינטראקטיבית, המחולקים לארבע קטגוריות 
"סיבה ותוצאה", "בחירה", "סיטואציות" ו"אתגרים". כל יישום כולל אנימציה 

המופעלת ע"י המשתמש, ולוח תקשורת צמוד. זמין בעברית ובערבית.

יישומים עם ההתקנה הראשונית

יישומים למשתמשים בראשית דרכם : ■

לוחות בסיסיים )2, 4 ו – 6 תאים( – תבניות מוכנות   
לתקשורת ראשונית 

משחקי למידה אינטראקטיבית עם תאים גדולים יותר  
)עברית וערבית(

"מילים ראשונות" – יישום עם אנימציות ללימוד   
המילים הראשונות

לוחות ראשוניים עם הגדלת התא הנבחר  

יישומים לימודיים:  ■

מקלדות פונולוגיות, "מקלדות מילים" ומקלדות שונות אחרות  

  "מסמכי סמלים"

"מפגש בוקר" בעברית ובערבית  

תבניות ללימוד בניית משפט נכון  

דוגמאות ליישומי אתר הקהילהדוגמאות ליישומי אתר הקהילה

גריד לאייפד: דיבור בסמלים, דיבור בכתיבה, - יכולות עקריות
למידה אינטראקטיבית, 

גריד 3: דיבור בסמלים, דיבור בכתיבה, - 
למידה אינטראקטיבית, יישומים נגישים, 

בקרת סביבה ושליטה במחשב

גריד לאייפד: מגע, מתגים לאייפד- נגישות

 גריד 3: מגע, מתגים, מיקוד מבט, - 
תחליפי עכבר שונים

ניתן לשתף ולהעביר בין גריד 3 לגריד לאייפד: שיתוף

יישומי דיבור בסמלים, דיבור בכתיבה ולמידה - 
אינטראקטיבית

רשימות מילים עם התמונות הנלוות- 

הקלטות אישיות- 

גריד לאייפד וגריד 3 כוללים יכולות עריכה - עריכה
מלאות

עריכה מרחוק מהמחשב- 

גיבויי וסנכרון 
באמצעות 
דרופבוקס

גיבויי בדרופבוקס של גריד לאייפד וגריד 3- 

סנכרון אוטומטי בין האייפד למחשב- 

משותף לגריד לאייפד וגריד 3- אתר הקהילה
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