
, כאלה שאנחנו 3באתר הקהילה תוכלו למצוא יישומים מוכנים לגריד 

י משתמשי גריד אחרים. במסמך זה תמצאו “העלינו, וכאלה ששותפו ע

 היישומים שאנחנו העלינו. —תיאור של חלק מיישומי דיבור

 

היישומים השונים מחולקים לקטגוריות, ולגבי כל אחד מהם תמצאו 

 תיאור קצר, ואיזו מילת חיפוש צריך להקיש על מנת למצוא אותו. 

 

אנחנו ממשיכים להעלות יישומים לאתר הקהילה ונמשיך לעדכן מסמך 

 זה. 

 

תוכלו להישאר מעודכנים אם תעקבו אחרי עמוד הפייסבוק שלנו,  שבו 

 אנחנו מעדכנים בכל פעם שאנחנו מעלים ישום חדש. 

 –, או חפשו בפייסבוק  www.facebook.com/dburLTD -היכנסו ל 

 "דיבור תקשורת תומכת וטכנולוגיה מסייעת".

חנות -אתר הקהילה   

 האפליקציות

 3של גריד 
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 “(חדשים”או “ מומלצים)”מציגה יישומים נוספים  מהסוג שבו בחרנו “ עוד”לחיצה על 

 דוגמא בצילום המסך שלמטה

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 על מנת לחפש יישום יש להקיש את מילת החיפוש בתיבת החיפוש המסומנת בצילום המסך למעלה. 
 

 
 בעמודים הבאים נציג לכם כמה מהיישומים.

 

 
 התפריט "הוספת יישום" בוחרים -מתת

 "קהילה" ומגיעים למסך הכניסה של האתר.

 
 במסך הכניסה ניתן לחפש יישומים לפי קטגוריה, 
 לצפות ביישומים המומלצים וביישומים החדשים.

 

  

 

 
 "הוספה".  -מתוך תפריט הגריד בוחרים ב

 איך נכנסים לאתר הקהילה?
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 מילות חיפוש תיאור שם תמונה

 

יישום פשוט המכיל מסך יחיד עם חלון סטטוס של מיקוד מבט ואפשרות  כיול
לביצוע כיול.  נוח לשימוש עבור משתמשים הפותחים ישירות את מסך 

היישומים ומעוניינים להגיע בבחירה אחת למסך מיקום וכיול, ללא צורך 
 לעבור דרך התפריט.

 מיקוד מבט

 

פעילויות 
 מיקוד מבט

. מאפשר למשפחה 3הרצת פעילויות מיקוד מבט ישירות מתוך גריד 
ושל  Look to Learnולמלווים לעבוד רק דרך הגריד. הפעלה של 

, וקישורים לפעילויות חינמיות Inclusive Technologyהפעילויות של 
 באינטרנט.  חלק מהפעילויות מחייבות קישור לאינטרנט.

 מיקוד מבט

 

Look to 
Learn 

בהפעלה 
 עצמית

לזמינה עבור משתמש   Look to Learnהופך את חבילת המשחקים 
מיקוד המבט מתוך הגריד, ללא צורך בעזרה של מלווה. המשתמש יכול 

להיכנס לחבילה, לבחור במשחק שבו הוא רוצה לשחק ולעבור בין 
 Look to Learn –משחקים שונים. מחייב רישיון ל 

 עצמית

 

 Look toהפעלה עצמאית של משחקי -לוחות תוכן למשתמשי מיקוד מבט  במו עיני
Learn   ושל המשחקים באתר ג'ינג'ים )נדרש רישוי נפרד למשחקים

באתר ג'ינג'ים(.הלוחות מכילים גם קישורים למגוון סרטונים ביוטיוב 
 יישום זה הוא בתשלוםלילדים ולגדולים. 

 מיקוד מבט

 

לוחות 
 2בסיסיים 

יישום בסיסי למשתמש מיקוד מבט הכולל שני תאים בלוח. כולל לוחות 
תקשורת בהם ניתן להוסיף את המילים תוך שימוש ברשימות מילים, 

לוחות יוטיוב, לוחות לצפייה בסרטונים ולוחות לצפייה בתמונות. היישום 
 מהווה שלד שלתוכו ניתן להכניס את התכנים המתאימים למשתמש.

 לוחות בסיסיים

 

לוחות 
 4בסיסיים 

יישום בסיסי למשתמש מיקוד מבט הכולל ארבעה תאים בלוח. כולל לוחות 
תקשורת בהם ניתן להוסיף את המילים תוך שימוש ברשימות מילים, 

לוחות יוטיוב, לוחות לצפייה בסרטונים ולוחות לצפייה בתמונות. היישום 
 מהווה שלד שלתוכו ניתן להכניס את התכנים המתאימים למשתמש.

 לוחות בסיסיים

 

לוחות 
 6בסיסיים 

יישום בסיסי למשתמש מיקוד מבט הכולל שישה תאים בלוח. כולל לוחות 
תקשורת בהם ניתן להוסיף את המילים תוך שימוש ברשימות מילים, 

לוחות יוטיוב, לוחות לצפייה בסרטונים ולוחות לצפייה בתמונות. היישום 
 מהווה שלד שלתוכו ניתן להכניס את התכנים המתאימים למשתמש.

 לוחות בסיסיים

 יישומים מיוחדים למיקוד מבט
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 מילות חיפוש תיאור שם תמונה

 

מקלדת 
 שישיות

  

. מותאמת למשתמשי מיקוד 6מקלדת בה האותיות מסודרות בקבוצות של 
מבט הרוצים להקליד אך לא יכולים להשתמש במקלדת מלאה. כפתור מצב 
מנוחה וכפתור מסך יישומים מופיעים בדף פקודות. ניתן להחליף את התא 

 "מחק אות" בלוח הראשי בפקודה שימושית אחרת.

 מקלדת שישיות
  

 

מקלדת 
 -פשוטה 

 אבג
  

מקלדת בסיסית פשוטה מסודרת לפי סדר האלפבית. עמוסה פחות 
. האותיות הסופיות נמצאות בלוח אחר על  Fast Talker 3מהמקלדת של 

 מנת להקטין את צפיפות התאים בלוח.

 מקלדת פשוטה
  

 

מקלדת 
 –פשוטה 

אבג, 
 אופצייה ב

  

מקלדת בסיסית פשוטה מסודרת לפי סדר האלפבית. עמוסה פחות 
. האותיות הסופיות נמצאות בלוח אחר על  Fast Talker 3מהמקלדת של 

 -מנת להקטין את צפיפות התאים בלוח. ההבדל בין היישום הרגיל ל 
 "אופציה ב" הוא בצורת הארגון על המסך.

 מקלדת פשוטה
  

 

יישום פשוט המאפשר לכבות את המסך ולהפעילו בעזרת צורת הנגישות  כיבוי מסך
היישום מדגים את אופן השימוש בפקודת כיבויי המסך,  .של המשתמש

 אותה ניתן ליישם גם בכל יישום אחר.

 סודוקו

 

סרטונים 
-בסיפריה

עצור 
 המשך

יישום לצפיה בסירטונים השמורים במחשב המאפשר לעצור את הסירטון 
המושמע וללמד את הילד ללחוץ על כפתור המשך. השימוש ביישום עוזר 

 .לילד להבין שהוא שולט במחשב באמצעות העיניים

 רדיו

 המשך -יישומים מיוחדים למיקוד מבט 



 

 

  077-2114010 , התקשרו - d-bur.com הכנסו לאתר :לפרטים נוספים

 "תקשורת תומכת וחליפית וטכנולוגיה מסייעת - "דיבור  -חפשו בפייסבוק  

- 5 -  

 מילות חיפוש תיאור שם תמונה

 

סיבה 
ותוצאה 

תאים 
 גדולים

לוחות למידה אינטראקטיבית המסייעים ברכישת מיומנות סיבה ותוצאה. 
פעילויות מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי הנגישות 

 , גרסה עם תאים גדולים.3שברשותו להפעלת לוחות גריד 

 תאים גדולים

 

בחירה 
תאים 
 גדולים

לוחות למידה אינטראקטיבית המסייעים ברכישת מיומנות בחירה והבעת 
העדפות. פעילויות מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי 

 , גרסה עם תאים גדולים.3הנגישות שברשותו להפעלת לוחות גריד 

 תאים גדולים

 

סיטואציות 
תאים 
 גדולים

. 3דפי סיטואציה אינטראקטיביים הניתנים להפעלה באמצעות לוחות גריד 
פעילויות מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי הנגישות 

 , גרסה עם תאים גדולים.3שברשותו להפעלת לוחות גריד 

 תאים גדולים

 

אתגרים 
תאים 
 גדולים

לוחות למידה אינטראקטיבית עם אתגרים ומשימות ברמות שונות. 
פעילויות מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי הנגישות 

 , גרסה עם תאים גדולים.3שברשותו להפעלת לוחות גריד 

 תאים גדולים

 

סיבה 
 –ותוצאה 

שתי 
 אפשרויות

שתי בחירות בכל שלב.  -משחקי סיבה ותוצאה בגרסה פשוטה במיוחד 
במידת הצורך ניתן להסתיר את אחת משתי האפשרויות ולהתאמן בבחירה 

 אפשרות יחידה.

 שתי אפשרויות

 

תיבת 
 מוסיקה

ליצור מוסיקה. משלוש פעילויות  3מאפשר לכל מי שמשתמש בגריד 
 -מהנות הניתנות להפעלה בכל צורות הנגישות הנתמכות על ידי הגריד 

בחירת הכלים, שלב  –מגע, מתגים, מצביעים ומיקוד מבט. שלב ראשון 
 השמעת התוצאה ע"י הקשה על התא בפינה השמאלית העליונה. -שני 

 מוסיקה

 יישומי למידה אינטראקטיבית
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 מילות חיפוש תיאור שם תמונה

 

סיבה 
 -ותוצאה
גרסת 
 מתגים

לוחות למידה אינטראקטיבית המסייעים ברכישת מיומנות סיבה ותוצאה. 
פעילויות מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי הנגישות 

. יישום זה מותאם במיוחד להפעלה 3שברשותו להפעלת לוחות גריד 
 באמצעות מתגים.

 מתגים

 

 –בחירה 
גרסת 
 מתגים

לוחות למידה אינטראקטיבית המסייעים ברכישת מיומנות בחירה והבעת 
העדפות. פעילויות מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי 

. יישום זה מותאם במיוחד 3הנגישות שברשותו להפעלת לוחות גריד 
 להפעלה באמצעות מתגים.

 מתגים

 

 –אתגרים 
גרסת 
 מתגים

לוחות למידה אינטראקטיבית עם אתגרים ומשימות ברמות שונות. פעילויות 
מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי הנגישות שברשותו 

. יישום זה מותאם במיוחד להפעלה באמצעות 3להפעלת לוחות גריד 
 מתגים.

 מתגים

 

סיטואציות 
גרסת  –

 מתגים

. 3דפי סיטואציה אינטראקטיביים הניתנים להפעלה באמצעות לוחות גריד 
פעילויות מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי הנגישות 

. יישום זה מותאם במיוחד להפעלה 3שברשותו להפעלת לוחות גריד 
 באמצעות מתגים.

 מתגים

 יישומי למידה אינטראקטיבית למתגים
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 מילות חיפוש תיאור שם תמונה

 

יוטיוב נגיש 
קישורים 

 קבועים
  

. 3יישום בסיסי המדגים איך לקשר סרטונים וידאו קבועים ללוחות גריד 
סרטונים בלוח, והפנייה למדריך  16 –, ו 9, 4, 2היישום כולל תבניות של 

המציג אפשרויות שונות לצפייה בסרטוני יוטיוב דרך הגריד. מחייב קישור 
 לאינטרנט.

 יוטיוב
  

 

יוטיוב נגיש 
 לילדים

  

חיפוש והצגה של סרטונים מיוטיוב בסביבה מונגשת ופשוטה. חיפוש 
באמצעות מילות חיפוש שהוגדרו מראש, המוצגות בסמלים או תמונות 

למשתמש. ניתן לשנות בקלות את מילות החיפוש. מכיל מקלדת לביצוע 
 חיפוש חופשי והפנייה למדריך מלא. מחייב קישור לאינטרנט.

 יוטיוב
  

 

יוטיוב נגיש 
 מקלדת

  

חיפוש והצגה של סרטים מיוטיוב בסביבה מונגשת ופשוטה. חיפוש 
באמצעות הקלדת מילות החיפוש. כולל הפנייה למדריך המציג אפשרויות 

 שונות לצפייה בסרטוני יוטיוב דרך הגריד. מחייב קישור לאינטרנט.

 יוטיוב
  

 

המשמש לגלישה ביוטיוב דרך הטלוויזיה.  TV מבוסס על ממשק יוטיוב TVיוטיוב 
מגע, מיקוד מבט וסריקה עם  – 3מונגש באופן מלא למשתמשי גריד 

חיפוש, צפייה בסרטונים שנצפו באחרונה, המלצות מבוססות הרגלי  .מתגים
 צפייה, הרשמה לערוצים, חיפוש לפי קטגוריות... מחייב קישור לאינטרנט.

 יוטיוב 

 

הצגת וידאו 
קישורים  –

 קבועים
  

יישום בסיסי המדגים איך לקשר סרטוני וידאו קבועים הנמצאים על המחשב 
. כולל הפנייה למדריך המציג אפשרויות שונות לקישור 3ללוחות גריד 

 סרטוני וידאו ללוחות גריד. אינו מחייב קישור לאינטרנט.
  

 וידאו
  

 

הצגת וידאו 
סרטונים  –

 בספריה
  

לצפות בכל הסרטונים  3יישום בסיסי המדגים איך לאפשר למשתמש גריד 
הנמצאים בספרייה מסוימת במחשב. כולל הפנייה למדריך המציג אפשרויות 

 שונות לקישור סרטוני וידאו ללוחות גריד. אינו מחייב קישור לאינטרנט.

 וידאו

 

הצגת וידאו 
כל הוידאו  –

 במחשב

לצפות בכל הסרטונים  3יישום בסיסי המדגים איך לאפשר למשתמש גריד 
הנמצאים בספריות השונות המכילות וידאו במחשב. כולל הפנייה למדריך 
המציג אפשרויות שונות לקישור סרטונים ללוחות גריד. אינו מחייב קישור 

 לאינטרנט.

 וידאו

 

 .עם כתוביות בעברית )TED( מטד הרצאות הרצאות טד
להרצאות טד, עם כתוביות  3יישום זה מאפשר גישה נוחה מתוך גריד 

 –( מספר הרצאות שבחרנו כדוגמא 1בעברית. היישום מורכב משני חלקים )
תוכלו לעקוב אחרי התבנית שיצרנו ולהוסיף הרצאות אחרות עבור המשתמש 

( אופציה לחיפוש עצמאי של הרצאות לפי 2המתקשה לחפש באופן עצמאי. )
  .קריטריונים שונים. גם כאן תוכלו להוסיף קריטריונים נוספים במידת הצורך

 טד

 יישומי מדיה
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 מילות חיפוש תיאור שם תמונה

 

מיסרונים 
 –לילדים 

 1שלב 
  

הרמה הפשוטה ביותר בסדרת יישומי מיסרונים לילדים. הנמען נקבע מראש 
ועל המשתמש לבחור את ההודעה המוסמלת מתוך קבוצת הודעות מוכנות 

מראש. ההודעה תוקרא למשתמש ותשלח לנמען.  כולל לוחות תקשורת 
המאפשרים לדבר על התהליך, וקישור למדריך מלא. מחייב חיבור לטלפון 

 נייד מבוסס אנדרואיד.

 מיסרונים
  

 

מיסרונים 
 –לילדים 

 2שלב 
  

הרמה השניה בסדרת היישומים מסרונים לילדים. המשתמש בוחר את 
הנמען ואת ההודעה. היישום כולל גם לוחות תקשורת המאפשרים לדבר על 

התהליך ועל החוויה, וקישור למדריך אונליין לסדרת יישומי המיסרונים. 
 היישום מחייב חיבור לטלפון נייד מבוסס אנדרואיד.

 מיסרונים
  

 

מיסרונים 
 –לילדים 

 3שלב 
  

הרמה השלישית בסדרת היישומים מסרונים לילדים. המשתמש נחשף 
בחירת נמען, קביעת  ההודעה וקבלת  -לתהליך המלא של משלוח מיסרון 

תשובה. היישום כולל גם לוחות תקשורת המאפשרים לדבר על התהליך ועל 
החוויה, וקישור למדריך אונליין לסדרת יישומי המיסרונים. היישום מחייב 

 חיבור לטלפון נייד מבוסס אנדרואיד.

 מיסרונים
  

 

תוסף 
מיסרונים 

ללוח 
 תקשורת

  

יישום משלים המיועד למשתמשים המבינים את תהליך משלוח מיסרון. 
מאפשר למשתמש להפוך כל משפט שנרשם באזור הכתיבה של לוח 

תקשורת למיסרון.  לשימוש בתוסף יש להעתיק את דפי היישום ליישום שבו 
רוצים להשתמש בתוסף. כולל קישור למדריך מלא, מחייב חיבור לטלפון נייד 

 מבוסס אנדרואיד

 מיסרונים
  

 Whatsap
p 2.0 

. מבוססת על תוכנת 3אפליקציית ווטסאפ נגישה למשתמשי גריד 
Whatsapp   למחשב. לשימוש ביישום יש להוריד תחילה את התוכנה

 למחשב.
בהפעלה הראשונית יש לבצע רישום ראשוני ולאחריו ניתן להשתמש 

 .3בווטאספ באמצעות תוכנת גריד 
  היישום מאפשר צפיה בתמונות ובסירטונים מצורפים.

 ווטסאפ

. מבוססת על תוכנת סקייפ 3אפליקציית סקייפ נגישה למשתמשי גריד  סקייפ  
 למחשב. לשימוש ביישום יש להוריד תחילה את התוכנה למחשב.

בהפעלה הראשונית יש לבצע רישום ראשוני ולאחריו ניתן להשתמש בסקייפ 
 .3באמצעות תוכנת גריד 

 

 סקייפ 

 מיסרונים מידיים
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 יישומים ברוסית 

 

דיבור 
 -בכתיבה 

 רוסית
  

דיבור בכתיבה היא מערכת תקשורת המיועדת למשתמשים יודעי קרוא 
וכתוב. המערכת כולל ניבוי מילים ומאגר של מסרים מוכנים לשימוש מהיר. 

בשלב זה הגרסה הרוסית אינה כוללת מסרים מוכנים. היישום דיבור בכתיבה 
מאפשר להעתיק את הטקסט ללוח העריכה ממנו ניתן להגדיר אינטגרציה 
 פשוטה עם תוכנות ואפליקציות אחרות כדוגמת פייסבוק, תוכנות מייל ועוד

רוסית  )יש לשנות  
את השפה במסך 

 לאנגלית(

 

שליטה 
 -במחשב 

 רוסית

מערכת לוחות המאפשרת שליטה מלאה בחלונות ובתוכנות שונות. האופציה 
( מאפשרת בחירה מדויקת של כל Zoom to Clickשל התקרבות לבחירה )) 

נקודה במסך. המערכת כוללת גם מקלדת וירטואלית וכלים לניהול חלונות. 
 היישום מכיל מקלדת ברוסית ומקלדת בעברית

רוסית  )יש לשנות  
את השפה     

 במסך לאנגלית(

 

מקלדת 
 -פשוטה 

 רוסית
  

מקלדת פשוטה עם מקשים צבעוניים ותאי חיזוי עם סמלים. המקלדת 
 מסודרת לפי סדר האלפבית הרוסי.

  

רוסית  )יש לשנות  
את השפה במסך 

 לאנגלית(

 מילות חיפוש תיאור שם תמונה
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מילות  תיאור שם  תמונה
 חיפוש

 

דיבור 
 -בכתיבה 

 ערבית
  

דיבור בכתיבה היא מערכת תקשורת המיועדת למשתמשים יודעי קרוא וכתוב. 
המערכת כולל ניבוי מילים ומאגר של מסרים מוכנים לשימוש מהיר. היישום 

דיבור בכתיבה בערבית מאפשר להעתיק את הטקסט ללוח העריכה ומאפשר 
אינטגרציה פשוטה עם תוכנות ואפליקציות אחרות כדוגמת פייסבוק, תוכנות 

 מייל ועוד. היישום בערבית מכיל מקלדות בערבית, בעברית ובאנגלית.

 ערבית

 

Fast 
Talker 3 - 

 ערבית
  

ערבית כולל  Fast Talker 3מערכת שלמה למשתמשים יודעי קרוא וכתוב. 
יישומים לתקשורת יעילה, כתיבת הודעות, דואר אלקטרוני, פייסבוק ועוד. 

המערכת מכילה לוחות שלמים של בקרת סביבה ופתרון לשליטה במחשב. 
היישום מיועד למשתמשים דוברי ערבית וכולל מקלדות בערבית, עברית 

 ואנגלית. בגרסה הנוכחית דפי המשפטים מנוסחים בשפה המדוברת.

 ערבית
  

 

הרצאות 
Ted – 

תרגום 
 לערבית

  

הרצאות מטד, עם כתוביות בערבית. יישום זה מאפשר גישה נוחה מתוך גריד 
( מספר 1להרצאות טד, עם כתוביות בערבית. היישום מורכב משני חלקים ) 3

תוכלו לעקוב אחרי התבנית  –הרצאות שבחרנו כדוגמא )קישורים קבועים( 
שיצרנו ולהוסיף הרצאות אחרות עבור המשתמש המתקשה לחפש באופן 

( אופציה לחיפוש עצמאי של הרצאות לפי קריטריונים שונים. תוכלו 2עצמאי. )
 להוסיף קריטריונים נוספים במידת הצורך.

 ערבית

 - TV יוטיוב 
 ערבית 

 ערבית  TVצפיה בסירטוני יוטיוב תוך שימוש בממשק יוטיוב 

משחקים  
 לחג המולד

  

משחקים לחג . مجموعة من األلعاب مثل المطابقة، المختلف ولعبة اللغز
  המולד,התאמות , מה השונה ופזל.

 ערבית

 -סקייפ 
 ערבית 

برنامج تحكم بالحاسوب الستعمال سكايب. يشمل إمكانية إرسال رسائل, لمحادثة صوتية او 
لمكالمة فيديو . يشمل إمكانية التصفح بين جهات اإلتصال وبين المكالمات األخيرة. تم تحديث 

  .0.33.7البرنامج بحسب نسخة سكايب 

 ערבית

 יישומים בערבית 



 

 

  077-2114010 , התקשרו - d-bur.com הכנסו לאתר :לפרטים נוספים

 "תקשורת תומכת וחליפית וטכנולוגיה מסייעת - "דיבור  -חפשו בפייסבוק  

- 11 -  

מילות  תיאור שם  תמונה
 חיפוש

 

מפגש בוקר 
 ערבית -
  

לשאול  -היישום מפגש בוקר מאפשר לנהל דרך הגריד את מפגש הבוקר 
ולהשיב על שאלות כגון "איזה יום היום?", "מי בא לכיתה?", "מה מזג האוויר 

"מה עושים היום?". התשובות אותן בוחר התלמיד או המורה  -בחוץ?" ו
 נשמרות ביישום והדף עם התשובות ניתן להדפסה ישירות מהגריד.

היישום מתאים למפגש הבוקר בגן או בכיתה, וגם לעבודה פרטנית עם הילד 
במסגרת או בבית. כל מסגרת יכולה להתאים את התכנים לצרכיה ולמטרותיה, 

 ולפתח את היישום עם הזמן.

 מפגש

 

 2.0ווטסאפ 
 ערבית -
  

 Whatsapp. מבוססת על תוכנת 3אפליקציית ווטסאפ נגישה למשתמשי גריד 
 למחשב. לשימוש ביישום יש להוריד תחילה את התוכנה למחשב.

האפליקציה מותאמת למשתמשים דוברי ערבית וכוללת מקלדות בערבית, 
 בעברית ובאנגלית.

בהפעלה הראשונית יש לבצע רישום ראשוני ולאחריו ניתן להשתמש בווטאספ 
 .3באמצעות תוכנת גריד 

מומלץ להשתמש היישום מאפשר צפיה בתמונות ובסירטונים מצורפים. 
 מבוסס ווטסאפ ווב. ביישום זה, ולא ביישום

 ערבית
  

 

יוטיוב נגיש 
קישורים 
 -קבועים 
 ערבית

  

הרצאות מטד, עם כתוביות בערבית. יישום זה מאפשר גישה נוחה מתוך גריד 
( מספר 1להרצאות טד, עם כתוביות בערבית. היישום מורכב משני חלקים ) 3

תוכלו לעקוב אחרי התבנית  –הרצאות שבחרנו כדוגמא )קישורים קבועים( 
שיצרנו ולהוסיף הרצאות אחרות עבור המשתמש המתקשה לחפש באופן 

( אופציה לחיפוש עצמאי של הרצאות לפי קריטריונים שונים. תוכלו 2עצמאי. )
 להוסיף קריטריונים נוספים במידת הצורך.

 ערבית

 המשך -יישומים בערבית 
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מילות  תיאור שם  תמונה
 חיפוש

أحاديثي  
 - 1وكلماتي 

לוח ראשוני ופשוט עם תשעה סמלים בכל לוח באמצעותו מכיר הילד את 
השימוש במחשב לצרכי תקשורת. הלוח מכיל מסרים בסיסיים המאפשרים 

יומיים. -תקשורת ראשונית ומאורגנים לפי כוונות תקשורתיות והקשרים יום
גרסה בערבית, לבן וגרסה נוספת לבת. שתי הגרסאות מבוססות על סמלי 

PCS. 
  

 ערבית
  

أحاديثي  
 - 2وكلماتي 

מערכת המכילה לוחות בסיסיים עבור מספר מצומצם של סיטואציות טיפוסיות 
תפריט המכיל קישורים לסיטואציות. בצדו הימני  -מעולמו של ילד. הדף הראשי 

של כל דף סיטואציה מילים קבועות, וביתר הדף פעלים, שמות עצם ומילות 
תואר המסודרים מימין לשמאל. מכיל גם יישומי פנאי לצפייה בתמונות 

לבן  -מילים. שתי גרסאות בערבית  300 -דפים הכוללים כ 27וסרטונים. כולל 
 .PCSולבת, מבוססות על סמלי 

 ערבית
  

أحاديثي  
 - 3وكلماتي 

من دون -
 جملة القول

מערכת לוחות פשוטה יחסית המכילה לוחות המתאימים לסיטואציות טיפוסיות 
מעולמו של הילד. הדף הראשי הוא דף תפריט והוא מקושר ללוחות שכל אחד 
מהם מכיל מילים שימושיות קבועות וכן פעלים, שמות עצם ותארים הקשורים 

לסיטואציה, ומאפשר בניית מסר שלם במינימום דילוגים. הלוח מכיל גם יישומי 
פנאי לצפייה בתמונות, סרטונים ומצגות וכן דפי שירים )אותם צריך למלא( בדפי 

 600לוחות עם  50חגים, בדף קבלת שבת ובדף יומולדת. המערכת כוללת מעל 
ללא שורת  PCSמילים. לוחות לבת ולבן בשפה הערבית מבוססים על סמלי 

 משפט
 יישום זה הוא בתשלום

 ערבית

أحاديثي  
 - 3وكلماتي 

מערכת לוחות פשוטה יחסית המכילה לוחות המתאימים לסיטואציות טיפוסיות 
תפריט והוא מקושר ללוחות שכל אחד מהם  -מעולמו של הילד. הדף הראשי 

מכיל מילים שימושיות קבועות וכן פעלים, שמות עצם ותארים הקשורים 
לסיטואציה, ומאפשר בניית מסר שלם במינימום דילוגים. מכיל גם יישומי פנאי 

לצפייה בתמונות, סרטונים ומצגות וכן דפי שירים )אותם צריך למלא( בדפי 
 600לוחות עם  50חגים, בדף קבלת שבת ובדף יומולדת. המערכת כוללת מעל 

וכוללים   PCSמילים. לוחות לבת ולבן בשפה הערבית מבוססים על סמלי 
 שורת משפט בראש כל לוח.

 יישום זה הוא בתשלום

 ערבית

أحاديثي  
 - 4وكلماتي 

מגוון גדול יותר של  סיטואציות, ודילוגים רבים יותר  - 3הרחבה של רמה 
נדרשת מהמשתמש רמה גבוהה יותר  4נושאים. ברמה -ללוחות המכילים תתי

של שליטה בלוח ויכולת ניווט בין דפים, אך עדיין, מרבית המילים לסיטואציה 
יש גם תוספות של לוחות קטגוריאליים  4נמצאות בדף נושא יחיד. ברמה 

ותחביריים: דפי שאלות, זמנים, תארים, פעלים וקבוצות. מכיל גם יישומי פנאי 
לצפייה בתמונות ובסרטונים וכן דפי שירים )אותם צריך למלא(. סך הכל כוללת 

 מילים שונות. לוחות לבן ולבת בשפה הערבית  1,100לוחות עם  90המערכת 
 .PCSמבוססים על סמלי 

 יישום זה הוא בתשלום 
  

 ערבית

 הקול כלול בערבית
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מילות  תיאור שם  תמונה
 חיפוש

מסמכי  
 סמלים

 .אפליקציה לעריכה וניהול של מסמכי סמלים, לשימוש על ידי מורים ומטפלים
  .3מאפשרת כתיבה ובחירת הסמלים מתוך מאגרי הסמלים השונים של גריד 

 .ניתן גם לקשר סמל לביטויים של שתי מילים )בית קפה, בוקר טוב וכד'(
המיליות מופיעות בשורה נפרדת על מנת לאפשר הסמלה של כל המילים 

  .במשפט
לקביעת ספריות הסמלים שיוצגו ביישום יש להיכנס להגדרות יישום ולבחור 

 .באפשרות ספריות סמלים

 חינוך  

מסמכי  
 -סמלים 
מפתח 

 לתקשורת

 .אפליקציה לעריכה וניהול של מסמכי סמלים, לשימוש על ידי מורים ומטפלים
  .3מאפשרת כתיבה ובחירת הסמלים מתוך מאגרי הסמלים השונים של גריד 

 .ניתן גם לקשר סמל לביטויים של שתי מילים )בית קפה, בוקר טוב וכד'(
המיליות מופיעות בשורה נפרדת על מנת לאפשר הסמלה של כל המילים 

  .במשפט
לקביעת ספריות הסמלים שיוצגו ביישום יש להיכנס להגדרות יישום ולבחור 

 .באפשרות ספריות סמלים

 חינוך 

לשאול  -היישום מפגש בוקר מאפשר לנהל דרך הגריד את מפגש הבוקר  מפגש בוקר 
ולהשיב על שאלות כגון "איזה יום היום?", "מי בא לכיתה?", "מה מזג האוויר 

"מה עושים היום?". התשובות אותן בוחר התלמיד או המורה  -בחוץ?" ו
 .נשמרות ביישום והדף עם התשובות ניתן להדפסה ישירות מהגריד

היישום מתאים למפגש הבוקר בגן או בכיתה, וגם לעבודה פרטנית עם הילד 
במסגרת או בבית. כל מסגרת יכולה להתאים את התכנים לצרכיה ולמטרותיה, 

 .ולפתח את היישום עם הזמן

 חינוך  

אילו  
 ציפורים

מערכת לוחות פשוטה יחסית המכילה לוחות המתאימים לסיטואציות טיפוסיות 
תפריט והוא מקושר ללוחות שכל אחד מהם  -מעולמו של הילד. הדף הראשי 

מכיל מילים שימושיות קבועות וכן פעלים, שמות עצם ותארים הקשורים 
לסיטואציה, ומאפשר בניית מסר שלם במינימום דילוגים. מכיל גם יישומי פנאי 

לצפייה בתמונות, סרטונים ומצגות וכן דפי שירים )אותם צריך למלא( בדפי 
לוחות עם  50חגים, בדף קבלת שבת ובדף יומולדת. המערכת כוללת מעל 

וכוללים   PCSמילים. לוחות לבת ולבן בשפה הערבית מבוססים על סמלי  600
 שורת משפט בראש כל לוח.

 יישום זה הוא בתשלום

 חינוך  

גנן גידל דגן  
 בגן

דוגמא )שוברת שיניים( ללוח לבניית משפטים תוך שימוש בפקודה "סדר 
 .הפעלה" שמחייב את בחירת המילים בסדר המשפט הנכון

 
 .ומעלה 2.0.20לשימוש ביישום יש לעדכן את התוכנה לגירסא 

 חינוך  

 יישומי חינוך
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מילות  תיאור  שם תמונה
 חיפוש

מקלדת  
-חנוכה

 תמונות

מקלדת חנוכה הינה מקלדת לימודית המעודדת את הילד או הילדה להקליד 
 .מילים הקשורות לחנוכה

כאשר הילד מקליד את המילה הוא מקבל חיזוק בדמות צליל ותמונה, שיר או 
  .סירטון

ביישום הזה כל החיזוקים הינם תמונות הקשורת לחנוכה. לשימוש במקלדת לא 
 .נדרש חיבור לאינטרנט

 חינוך

מקלדת  
 -חנוכה

 סירטונים

מקלדת חנוכה הינה מקלדת לימודית המעודדת את הילד או הילדה להקליד 
 .מילים הקשורות לחנוכה

כאשר הילד מקליד את המילה הוא מקבל חיזוק בדמות צליל ותמונה, שיר או 
  .סירטון

ביישום הזה החיזוקים הינם קליפים ביוטיוב ותמונות הקשורת לחנוכה. לשימוש 
 ..במקלדת נדרש חיבור לאינטרנט

 חינוך

מקלדת ט"ו  
 בשבט

מקלדת ט"ו בשבט הינה מקלדת לימודית המעודדת את הילד או הילדה להקליד 
 .מילים הקשורות לחנוכה

כאשר הילד מקליד את המילה הוא מקבל חיזוק בדמות צליל ותמונה, שיר או 
  .סירטון

ביישום הזה כל החיזוקים הינם תמונות הקשורת לחג. לשימוש במקלדת לא 
 .נדרש חיבור לאינטרנט

 חינוך

מקלדת  
פונולוגית 

QWERTY 

 .מקלדת פונולוגית המאפשרת פירוק מילה להברות
 .ניתן לשלב בתוך יישומים קיימים
  .לפי סדר אבג ולפי סדר מקלדת סטנדרטית -היישום מכיל שני סידורי מקלדת 

 
 .לשימוש במקלדת יש להוריד את גירסת ההקלטות העדכנית

 חינוך

מקלדת  
פונולוגית 

 אבג

 .מקלדת פונולוגית המאפשרת פירוק מילה להברות
 .ניתן לשלב בתוך יישומים קיימים
  .לפי סדר אבג ולפי סדר מקלדת סטנדרטית -היישום מכיל שני סידורי מקלדת 

 .לשימוש במקלדת יש להוריד את חבילת ההקלטות המעודכנות

 חינוך

 המשך -יישומי חינוך 
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מילות  תיאור  שם תמונה
 חיפוש

סימן  
 קריאה

יישום מלווה להוראת מודעות פונולוגית, קריאה וכתיבה לילדים עם קשיים 
תקשורתיים מורכבים. פותח על ידי ידידה לוין שטרנברג, מרכז 'אומר', עזר 

 יישום זה הוא בתשלום. .מציון

 חינוך

תוסף  
 הטיות

  
  
  
  
  
 

תוסף זה מכיל הסברים וכלים שיאפשרו לכם להוסיף לכל לוח תקשורת את 
  .המנגנון של בחירת הטיות פעלים ומילות תואר המיושם בלוחות הקול כלול

ולוחות דומים  PCS הכנו לוחות שמותאמים לשימוש עם חבילת הסמלים
 .Symbolstix המתאימים לשימוש עם חבילת הסמלים

  :התוסף מאפשר שימוש באחת משתי דרכים
המשתמש בוחר את מילת הבסיס )שם הפועל או שם התואר(  -אופציונלי  )1

ואם ברצונו לבחור הטיה למילת הבסיס עליו לבחור בתא הטיות פעלים )או 
הטיות תארים( שבד"כ ממוקם בצידי הלוח. בלוח שנפתח ניתן לבחור בהטיה 

המתאימה שמחליפה את מילת הבסיס. זהו הפתרון המיושם בלוחות הקול 
  .'כלול רמה ג

המשתמש בוחר את מילת הבסיס )שם הפועל או שם התואר(  -אוטומטי  )2
והתוכנה מעבירה אותו באופן אוטומטי ללוח שבו באפשרותו לבחור את ההטיה 

 .'המתאימה. זהו הפתרון המיושם בלוחות בלוחות הקול כלול רמה ד

 חינוך

איך אני  
מרגיש 

 היום
  
  
  

יישום פשוט המאפשר למשתמש להגיד איך הוא מרגיש היום. ניתן לשנות את 
הרגשות המוצעים בלוח על ידי מעבר למצב עריכה ושינוי הכותרת והסמל 

 .המוצגים בתא

 חינוך

 המשך -יישומי חינוך 
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מילות  תיאור  שם תמונה
 חיפוש

 .)WebSudoku - שם האתר( יישום להפעלת אתר אינטרנט עם משחקי סודוקו סודוקו 
 Windows( מותאם למשתמשי מיקוד מבט, גם כאלו שלא לשלוט במחשב עצמו

Control(,  רמות  4ולמשתמשי מתגים. קיימת אפשרות לבחירת- 
 .קל, בינוני, קשה וקשה מאוד 

 סודוקו

רדיו  
 אינטרנט

תחנות הרדיו הרשומות  .RLIVE רדיו אינטרנט מבוסס על אתר הרדיו אונליין
באתר מקוטלגות לפי קטגוריות וביישום זה ניתן להגיע לכל הקטגוריות שבאתר. 

ניתן לבחור כל אחת מהתחנות שבאתר וליצור רשימת מועדפים שוצג בעמוד 
 .הראשי

 רדיו

מנגנים עם  
 העיניים

היישום מנגנים עם העיניים מאפשר למשתמשי מיקוד מבט לנגן בכלי נגינה 
 :שונים. היישום מכיל שתי רמות

 .א. רמה פשוטה המאפשרת עצירה והפעלה מחדש של הנגינה
ב. רמה מתקדמת המאפשרת למשתמש לבחור בכלי נגינה שונים, לבחור את 

 .הסולם ולשלוט בעוצמת הנגינה
 מהקישור Eye Play Music לשימוש ביישום יש להוריד את התוכנה החינמית

http://mybreathmymusic.com/en/eyeplaymusic 

 עיניים

דברים  
שלמדתי 

 היום

 Top Geek "דברים שלמדתי היום" מערוץ היוטיוב -סדרת הסרטונים
https://www.youtube.com/playlist?

list=PLrxx1RzoWiyyfhkk84Vkz6XYaLrY6HMdD 

דברים שלמדתי 
 היום

אולימפיאד 
 2016ה 

לוחות תקשורת פשוטים המאפשרים למשתמש לשוחח על אירועי האולימפיאדה 
בריו. ניתן ומומלץ להתאים את הלוחות לצרכי המשתמש. חיפוש: אולימפיאדה, 

 2016אולימפידה, ריו, 

 אולימפיאדה 

 משחקים ופנאי
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 מילות חיפוש תיאור  שם תמונה

קישורים לתהילים המסודרים לפי ימי השבוע ולפי ימי החודש. הקישורים  תהילים 
 מילות מפתח: יהדות ."Online ביישום הם לדפים באתר "תורת אמת

 יהדות

חמישה  
חומשי 
 תורה 

 קישורים לחמשת חומשי התורה.
היישום מאפשר למשתמש לבחור את החומש והפרק המתאימים, לקרוא 

 את הפרק או להאזין לו.
  

 יהדות

דף גמרא  
 יומי

 הפנייה ללימוד דף הגמרא היומי. 
 
 
 
 

 יהדות

לוח ספירת  
 העומר

לוח ספירת העומר מכיל שתי גירסאות בהן ניתן להשתמש לקיום מצוות 
. גירסא בה 2. גירסא בה מוצג הלוח ללא סימון היום הנוכחי. 1הספירה: 

ניתן לסמן את היום הנוכחי. הסימון נשאר בתוקף עד שתסמנו את היום 
 הבא. מילות מפתח: יהדות

 יהדות

יישום המאפשר את השתתפות משתמשי התת"ח באירועי החג. היישום כולל  פסח 
 :שלושה חלקים

הקראת פסקה מההגדה בה מצויינות עשר המכות.  –ואלו עשר המכות" " .1
ניתן כמובן להוסיף לוחות דומים למשפטים וחלקים נוספים בהגדה. 

 -( משמשים את מתן כבר קרוב ל2במשפחתנו, הלוחות הללו )בגירסת גריד 
 .שנים בעת הקריאה בהגדה 15

לוחות המאפשרים למשתמש להשתתף בשירה. בכל  –אחד מי יודע" " .2
אחד משלושה עשר פרקי השיר, המשתמש מקריא את התשובות בסדר 

  .הנכון
כולל דמויות, שלבים  –לוחות עם אוצר מילים לחג הפסח  –אוצר מילים  .3

בקריאת ההגדה ובארוחת החג. ניתן להשתמש לוחות כמו שהם או לשלבם 
בלוחות התקשורת של המשתמש. מרבית הסמלים בלוחות הללו נלקחו 

 .3מחבילת הסמלים "דיבור" שמשולבת בגריד 

 יהדות

סידור תפילה 
זכר ” -

“ מנחם
ותורת ”

 “ אמת

קישורים לתפילות והברכות השונות שבסידור התפילה, בנוסח ספרדי 
ואשכנזי. בחירה בתפילה/ ברכה מסויימת תוביל את המשתמש לדף 

הברכה ותאפשר לו לקרוא אותה, להגדיל ולהקטין את הכתוב במידת 
 הצורך ולגלול את הדף.

תורת אמת ”הקישורים ביישום הם לדפים באתר  online”      

 יהדות

לכבוד חג  
 השבועות

 יהדות פעילויות פנאי שהכנו עבורכם לכבוד חג השבועות

 יישומי יהדות
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 מילות חיפוש תיאור שם תמונה

 power 
Point 

 power Point נגיש 
 Power Point באמצעות תוכנת Power Point מאפשר צפייה במצגות

viewer. 
 

  :לפני שימוש ראשון ביישום יש להוריד למחשב את התוכנה מהקישור
https://www.microsoft.com 

/he-il/download/details.aspx?id=13 
 

 PowerPoin ,מילות מפתח: פאוור פוינט, פאור פוינט 

 power Point 

גוגל  
 -טרנסלייט

google 
translate 

  
  

מאפשר לתרגם טקסט בין שפות ולהשמיע אותו  Google Translate היישום
בהתאם לזמינות מנועי ( Google Translate בשפת היעד באמצעות האתר

 .)הדיבור בשירות
 וכן תוסף Google Chrome לצורך שימוש ביישום יש להתקין במחשב את

Chrome בשם 
Keyboard Shortcuts for Google Translate. 

ביישום זה מוגדר תרגום ברירת מחדל ויש אפשרות לבחירת תרגומים בין 
  .שפות אחרות

 מילות מפתח: תרגום, גוגל טרנסלייט

 גוגל טרנסלייט 

תוסף לגוגל  
 טרנסלייט

מאפשר לתרגם טקסט בין שפות ולהשמיע אותו  Google Translate התוסף
בשפת היעד באמצעות האתר גוגל טרנסלייט )בהתאם לזמינות מנועי הדיבור 

 .בשירות(. ניתן לשלב את יכולת התרגום בכל מקלדת קיימת
 וכן תוסף Google Chrome לצורך שימוש ביישום יש להתקין במחשב את

Chrome בשם 
Keyboard Shortcuts for Google Translate. 

ביישום זה מוגדר תרגום ברירת מחדל ויש אפשרות לבחירת תרגומים בין 
  .שפות אחרות

 מילות מפתח: תרגום, גוגל טרנסלייט

תוסף לגוגל  
 טרנסלייט

  PDF  
  נגיש

   PDF  באמצעות דפדפן כרום. PDFמאפשר צפייה במסמכי  

 יישומים להפעלת תוכנות אחרות 


