תשובות לשאלות נפוצות
נושא

שאלה

תשובה

יש לי רישיון לגריד  ,3האם אפשר להשתמש
בו גם עבור גריד לאייפד?
יש לי רישיונות להקול כלול ולהקלטות בגריד
 ,3האם אפשר להשתמש בהם גם לאייפד?
כמה עולה רישיון לגריד לאייפד?

לא ,מערכות הרישוי הן נפרדות לגמרי ,וצריך
לקנות רישיון נפרד לגריד לאייפד.
לא ,מערכות הרישויי הם נפרדות לגמרי וצריך
לקנות לאייפד רישיון בנפרד
יש שתי אפשרויות –
 .1תשלום חד פעמי של ₪ 1,199
 .2מנויי חודשי ,שעולה  ₪ 37.9לחודש
כן .ניתן לבחור באפשרות של מנויי חודשי ,ואז
החודש הראשון הוא חינם .שימו לב
שאפשרות זו מחייבת הכנסת פרטי כרטיס
אשראי לחשבון האפל של האייפד ,ושיש לבטל
את המינויי לפני תום תקופת הניסיון חינם,
אחרת יתבצע חיוב אוטומטי .פרטים נוספים
במסמך "התנסות חינם וביטול מנויי".
בגריד לאייפד הלוחות המוכנים נמכרים יחד
עם ההקלטות .חבילה של לוחות מוכנים
והקלטות (לדוגמא – הקול כלול  +הקלטות)
עולה .₪ 1,399
לא .באייפד לא ניתן להוריד את הלוחות
המוכנים לתקופת ניסיון.
לא .את התמיכה יש לרכוש בנפרד ,בעלות של
 ₪ 250לשנה ,או  ₪ 600ל 3 -שנים
לא .נכון לעכשיו הגריד לאייפד אינו כלול בסל
הבריאות .הפתרון הדומה ביותר כלול בסל
הבריאות הוא גריד  3על טאבלט.
כן .גריד לאייפד הוא אחד הפתרונות
המסופקים על ידי הפרוייקט ,בהתאם
להמלצת הצוות המקצועי העובד עם הילד/ה
גריד לאייפד כולל ארבעה מתוך שבעת
המרכיבים של גריד  )1( – 3תקשורת
בסמלים )2( ,תקשורת בכתיבה ( )3למידה
אינטראקטיבית ( )4חינוך.
שלושת המרכיבים האחרים של גריד  3אינם
נכללים בגריד לאייפד – ( )1יישומים נגישים,
( )2שליטה במחשב )3( ,שליטה בסביבה.
בגריד לאייפד אין הגדרות נגישות מעבר
להגדרות שמובנות באייפד עצמו .גריד  3מגיע
עם הגדרות נגישות רבות ,כולל – מגע,
מצביעים שונים ,שימוש במיקוד מבט ,מתגים
והפעלה קולית.
( )1להפעיל מתוך הגריד יישומים כמו
יוטיוב ,ווטסאפ ,אימייל ,אינסטגרם
וכדו'.
( )2לשלוט מתוך הגריד על אביזרים כמו
טלוויזיה ,מזגן ועוד.
( )3להפעיל מתוך הגריד תוכנות כמו
" "Excel" ,"Wordוכדו'.

האם יש תקופת ניסיון חינם לגריד לאייפד?

רישויי

כמה עולה רישיון ללוחות המוכנים ולהקלטות?

סל
הבריאות
ומשרד
החינוך

האם יש תקופת ניסיון חינם ללוחות המוכנים
באייפד?
האם התמיכה כלולה במחיר של הגריד
לאייפד?
האם ניתן לקבל גריד לאייפד דרך סל
הבריאות?
האם ניתן לקבל גריד לאייפד דרך פרוייקט
הנגישות של משרד החינוך?
מה ההבדל ביכולות בין גריד לאייפד וגריד ?3

גריד
לאייפד
וגריד 3

מה ההבדל ביכולות הנגישות בין גריד לאייפד
וגריד ?3

במילים פשוטות – מה ניתן לעשות בגריד 3
ואי אפשר לעשות בגריד לאייפד מבחינת
תכנים?

1

במילים פשוטות – מה ניתן לעשות בגריד 3
ואי אפשר לעשות בגריד לאייפד מבחינת
הנגישות?

האם יישומים מגריד  3יעבדו בגריד לאייפד?

גריד
לאייפד
וגריד 3

האם ניתן לערוך לוחות של גריד לאייפד בגריד
 3ולהיפך?

האם ניתן להשתמש בעריכה מרחוק ,כדי
לערוך יישומים של גריד לאייפד?

האם ניתן ליצור סינכרון אוטומטי בין גריד 3
לגריד לאייפד

שאלות
שונות

האם גריד לאייפד תומך במיקוד מבט
האם ניתן לחבר מתגים לגריד לאייפד
האם גריד לאייפד תומך בסריקה שמיעתית
האם יש לגריד לאייפד גיבויי אוטומטי
האם ניתן להשתמש ב –  Air Dropלהעברת
יישומים בין מחשבים

( )1גריד  3ניתן להפעלה עם מיקוד
מבט ,מתגים ,תחליפי עכבר שונים
וכולל גם יכולות נגישות מתקדמות
של המגע,
( )2גריד לאייפד ניתן להפעלה במגע,
ותומך רק ביכולות הנגישות המובנות
באייפד.
יישומי גריד  3השייכים לאחת מארבע
הקטגוריות הנכללות בגריד לאייפד ,יעבדו
באותה צורה בדיוק בשתי התוכנות.
עם זאת תאים הכוללים פונקציונאליות שאינה
נתמכת בגריד לאייפד (כמו מיקוד מגע ,פניה
לדפדפן ,הפעלת תוכנה חיצונית לגריד )...לא
יגיבו לאחר העברת היישום לאייפד.
כן .ניתן להשתמש בגריד  3בלוחות שנערכו
באייפד .ניתן גם להשתמש באייפד בלוחות
שפותחו בגריד ( 3בכפוף לפונקציונאליות
הנתמכת ,ראה את השאלות למעלה).
עם זאת ,בשל ההבדלים בין האייפד למחשב
צורת העריכה שונה.
כן ,ניתן לערוך יישומים של גריד לאייפד
מרחוק ,מהמחשב .באופן זה יכולה ,למשל,
הקלינאית ,לערוך יישומים של מטופלים על
המחשב שלה ,אפילו אם אין לה רישיון לגריד.
כן .אם חשבון  Smartboxשל המשתמש זהה
בשניהם ,ואם הוגדר חשבון  Dropboxהסנכרון
יקרה באופן אוטומטי.
לא
בהתאם ליכולות הסריקה של האייפד
בהתאם ליכולת באייפד
כן – דרך  .Dropboxיש לפתוח חשבון
 Smartboxוחשבון .Dropbox
כן.
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