
עם מערכת מיקוד מבט

אבחון ראשוני - במפגש אתנו או עם אחד הספקים. מסגרות מנוסות 
שיש להן ציוד מתאים יכולות לבצע את הבדיקה באופן עצמאי.

בתום המפגש - בקשה למשרד הבריאות )"טופס א'"( בהמלצת 
קלינאי/ת תקשורת ומרפא/ה בעיסוק.

עם תום תקופת ההתנסות, ובהתאם לדו"ח הקלינאי/ת )"טופס ב'"( 
בשני המקרים על הקלינאי/ת להיות בעל/ת ניסיון נקבעת הזכאות.

של לפחות 3 שנים בתחום התת"ח.

איך עובד התהליך?

מה ניתן ומה לא ניתן לקבל במסגרת הסל

תת"ח בסל הבריאות

דף מידע

1

2

3

ללא מערכת מיקוד מבט

1

2

קלינאי/ת מגיש/ה בקשה 
להתנסות )"טופס א'"(.

עם תום תקופת ההתנסות, ובהתאם לדו"ח 
הקלינאי/ת )"טופס ב'"( נקבעת הזכאות.

מחשב או טאבלט ■

גריד 3 ותמיכה ■

הקלטות או קול סינטטי ■

 חבילה של לוחות מוכנים –  ■
אחת מבין "הקול כלול", "אפשר לומר" או "מפתח לתקשורת"

עמוד רצפתי, מגש ועמוד שולחני ■

אמצעי הנגשה נדרש – מצלמת מיקוד מבט, עכבראש... ■

משתמשי מיקוד מבט מקבלים גם הדרכה ראשונית בבית או במסגרת ■

לא כלול בסל 
חבילות משחקים למיקוד מבט  

זרוע לכיסא גלגלים  

זרוע נוספת לבית )במקרה שהמחשב מתנייד בין   
הבית למסגרת, יש להעבירו עם הזרוע(

ציוד בקרת סביבה  

החל משנת 2015 שירותי סל הבריאות הורחבו ומכשירי תקשורת תומכת וחליפית )תת"ח( הוכללו בסל. במסגרת הרחבה זו האוכלוסייה הזכאית 
יכולה לקבל מימון מלא למחשב או לטבלט עם גריד 3, למספר מוצרי תוכנה נלווים ולמערכות מיקוד מבט או אמצעי הנגשה נדרשים אחרים.

הזכאים לפתרון דרך סל הבריאות הם אנשים שאינם מדברים או שמתקשים מאוד בדיבור. על המערכת לאפשר להם תקשורת ברמה טובה 
מזו שתתאפשר ע"י פתרונות פשוטים יותר, כמו אפליקציות מבוססות iPAD או פלטים קוליים.

כלול בסל
 ניתן לקבל במימון מלא, 

בהתאם לצורך 

לפרטים נוספים: הכנסו לאתר d-bur.com | התקשרו 077-2114010
חפשו בפייסבוק - "דיבור - תקשורת תומכת וחליפית וטכנולוגיה מסייעת"



דיבור מפתחת ומשווקת פתרונות תקשורת תומכת וחליפית )תת"ח( וטכנולוגיה מסייעת. מוצרי הדגל של החברה הם גריד 3 כולל לוחות 
תקשורת בעברית, בערבית וברוסית, מערכת מיקוד המבט myGaze ופתרונות בקרת סביבה. 

מסמכים נדרשים להגשת בקשה
נספח א' - פניה להשאלת מכשיר תקשורת תומכת וחלופית לצורך התנסות: 

 לצורך בקשת מערכת להתנסות, על הקלינאי/ת למלא ולהגיש את נספח א', 
קישור לנספח ניתן למצוא באתר שלנו )d-bur.com( בתפריט "סל הבריאות". 

לנספח א' יש לצרף: 
אישור רפואי.. 1

סיכום מפגש הנגשה )רק במקרה של בקשה למערכת מיקוד מבט(.. 2

 הערכת תפקודי שפה, דיבור ותקשורת. מסמך זה, הנכתב ע"י מגיש/ת הבקשה צריך לכלול את הסיבות לבקשה – . 3
מדוע המערכת המבוקשת היא הפתרון הנכון לאדם עבורו היא מוגשת.

נספח ב' - המלצה – מכשיר תקשורת תומכת וחלופית: 
 לאחר ההתנסות, ולצורך קבלת מערכת באופן קבוע, על הקלינאי/ת למלא ולהגיש את נספח ב',

קישור לנספח ניתן למצוא באתר שלנו )d-bur.com( בתפריט "סל הבריאות". 

לנספח ב' יש לצרף: 
דו"ח הערכת תפקודי שפה, דיבור ותקשורת הכולל פירוט השימוש במכשיר המבוקש.. 1

מסמכים / אישורים רפואיים, שטרם הועברו )במידה ויש כאלה(.. 2

מה להזמין?
מחשב למערכת מיקוד מבט

במסגרת הסל ניתן לבקש מחשב נייד עם מסך 13.3 אינצ' או עם מסך 15.6 אינצ'. 

עבור מרבית המשתמשים עדיף מסך בגודל 13.3 אינצ׳, שכן שימוש במסך 15.6 אינצ' מקטין את יכולת המשתמש לראות מה קורה 	 
סביבו ומחייב תזוזה רבה יותר של הראש. 

במקרים בהם המסך הקטן מקשה על הראיה, ואין למשתמש בעיה לכסות את כל טווח המסך, יש עדיפות למסך הגדול יותר.	 

מחשב תקשורת רגיל
הבחירה העיקרית במקרה זה היא לגבי מידת ההקשחה של המחשב / טאבלט. ניתן לבחור בין הקשחה מלאה, לבין "חצי מוקשח" – 

טאבלט רגיל עם כיסויי מגן. שתי אופציות ההקשחה הן לטאבלטים של 10.1 או 10.8 אינצ׳.

במידת הצורך ניתן גם להזמין מחשבים בגודל 13.3 או 15.6 אינצ'. המחשבים הללו אינם מוקשחים כלל. 

בחירת לוחות מוכנים
לוחות מוכנים רלבנטיים למשתמשי סמלים. יש שלוש מערכות של לוחות כאלה בעברית – "הקול כלול", "אפשר לומר" ו"מפתח 

לתקשורת". בערבית יש רק מערכת לוחות אחת - أحاديثي وكلماتي )הקול כלול בערבית(. בחירת הלוחות המתאימים לכל משתמש 
תלויה ביכולותיו ובמסגרת שבה הוא נמצא, ניתן להתקשר אלינו ולהתייעץ במידת הצורך.

בחירת קולות
עבור דוברי עברית יש לבחור בין מאגר הקלטות )בן ובת( לבין קול סינטטי )Kolfix(. מאגר ההקלטות )דובר עברית( הוא הפתרון המתאים 

למשתמשי סמלים, העושים שימוש במילים בודדות או במשפטים קצרים. הקול הסינטטי מתאים למשתמשים אורייניים ולמשתמשי 
 סמלים הכותבים משפטים מלאים.

לוחות  أحاديثي وكلماتي )הקול כלול בערבית(, מגיעים עם מאגר הקלטות בערבית. ניתן לקבל קול סינטטי בערבית במידת הצורך.

מידע נוסף לגבי הגשת בקשה למשרד הבריאות

על חברת דיבור


