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ברוך הבא ל

גריד 3 מאפשר לך לדבר באמצעות מחשב, ללמוד
ולשלוט בסביבה.

חוברת זו תעזור לך להתקין את גריד 3 ולהתחיל לדבר באמצעות לוחות התקשורת
המוכנים. כשתסיים, תוכל להיעזר בדפי ההדרכה ובמדריכי הווידאו של גריד 3 כדי

ללמוד כיצד להשתמש בתוכנה.
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יצירת משתמש

הדבר הראשון שעליך לעשות בגריד 3 הוא ליצור משתמש חדש. לאחר שתיצור
משתמש תוכל להתאים אישית את ההגדרות, היישומים, מאפייני הנגישות, הדיבור

ועוד.

כאשר תפתח את התוכנה
בפעם הראשונה תתבקש

לקבוע את פרופיל
המשתמש.

תן למשתמש שם ובחר לו
שפה וקול. תוכל גם

להוסיף תמונת פרופיל אם
תרצה.

טיפ
תוכל להשתמש

באפשרות מצלמה תחת
שינוי תמונה בכדי לצלם
תמונה במצלמת הרשת.
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בחר את סוגי היישומים
עבור המשתמש על ידי

בחירה מתוך שש
האפשרויות.

תוכל להוסיף ולהסיר
יישומים בכל עת, לכן אל

תדאג אם אינך בטוח
בשלב זה.

בכדי ליהנות מיכולות אלה
תצטרך לתת לגריד 3
הרשאות ללמוד את
המילים, המשפטים

והמיקומים שלך. תוכל
לשנות הגדרות אלו בכל

עת במהלך השימוש
בתוכנה.

לחץ על יצירת
משתמש בכדי לסיים.

משתמש יכול לעצור את הקלטת הנתונים על פעילותו
באופן זמני ע”י שימוש בפקודה מצב פרטיות.

לגריד 3 יש יכולות ניבוי מתקדמות שמאיצות משמעותית את הדיבור.
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יישומים

גריד 3 כולל מגוון רחב של יישומים מוכנים אשר ניתן להשתמש בהם כמו שהם, או בתור
נקודת פתיחה ליישום מותאם אישית.

דיבור בסמלים א’ מיועד למשתמשי תת”ח מתחילים.
המילים מאורגנות בלוחות על פי נושאים, ובכל לוח נושא
ניתן לבנות משפטים פשוטים באמצעות בחירה אחת או

שתיים.

דיבור בסמלים
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דיבור בסמלים ב’ מסתמך על כישורי השפה והנגישות
שנרכשו וכולל אוצר מילים המתאים לבניית משפטים בשלוש

בחירות או פחות.

דיבור בסמלים ג’ הוא צעד אחד קדימה עבור משתמשים
שכבר נעזרו בלוחות מילים מבוססי נושא ומוכנים להשתמש

בכלים נוספים בכדי להעשיר את שפתם. המילים השכיחות
ביותר בשפת היומיום נקראות מילות ליבה. בדיבור בסמלים

ג’ מילות הליבה מופיעות בכל לוח נושא, מה מאפשר הרכבת
מגוון רחב יותר של משפטים.

 דיבור בסמלים ד מציג את מילות הליבה רק בלוח הראשי.
ארגון זה מאפשר יצירת משפטים רבים ומגוונים במהירות.
יהיה עליך לעבור ללוחות נושא רק בכדי להשתמש במילים

פחות שכיחות )מילות שוליים(. בגריד 3 ישנם כלים מתקדמים
שעוזרים ליצור משפטים נכונים מבחינה תחבירית בכמות

קטנה של בחירות.
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יישומים

תקשורת ליודעי קרוא וכתוב

Fast Talker 3 הוא יישום למשתמשים יודעי קרוא
וכתוב. בלוח הראשי תוכל לבחור במקלדת או

לפתוח את אחת מהאפליקציות הנגישות, הכוללות
מסרונים, שיחות טלפון, דואר אלקטרוני, רשתות
חברתיות, נגן מוזיקה ואפליקציות רבות אחרות.

Fast Talker 3 משתמש בכלי ניבוי מילים והיסטוריית
משפטים של גריד 3 ובכך מאיץ משמעותית את יצירת

המסרים.

דיבור בכתיבה הוא מערכת תקשורת מבוססת מקלדת
למשתמשים יודעי קרוא וכתוב. יישום זה כולל יכולות ניבוי

מילים ומאגר מוכן מראש של מסרים שימושיים.

מקלדת פשוטה היא מקלדת סטנדרטית בעלת יכולות
ניבוי מילים והצגת סמלים ומיועדת למשתמשים הלומדים

קריאה וכתיבה.
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לימוד אינטראקטיבי

לימוד אינטראקטיבי הוא דרך חדשה לגמרי למשתמש ללמוד ולהכיר את השימוש
בלוחות. כל פעילות תוכננה כך שתקדם את המשתמש לעבר שימוש בתקשורת תומכת
וחליפית וזאת תוך כדי משחק מהנה. כל פעילות מלווה בלוח תקשורת המאפשר לדבר

על ההישגים בפעילות. ישנן 25 פעילויות, המחולקות לארבע קטגוריות של לימוד.

6

בפעילויות סיבה ותוצאה תוכל לשחק עם חומי הכלב,
לצייר במכחול הקסמים וליצור מופע זיקוקים משלך.

 בפעילויות בחירה נכלל מגוון רחב של פעילויות יצירה -
מעיצוב אופנה שמאפשר להציג את היצירות שלך על

המסלול, דרך אפיית עוגה משוגעת ועד בניית מכונית
ספורט חדשה.

פעילויות אתגרים משתמשות בכישורים שנלמדו
בקטגוריות האחרות. תוכל להתחרות במרוץ מכוניות,

לשחק ארבע-בשורה ולצאת למסע עמוס הרפתקאות עם
החילזון הרובוטי!

פעילויות סיטואציות כוללות תוכן דינמי ומעורר מוטיבציה
המאפשר לימוד שפה ואוצר מילים.
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יישומים

אפליקציות נגישות

גריד 3 מגיע עם מגוון רחב של יישומים מוכנים מראש, ביניהם מוזיקה, מצלמה,
מסרונים, גלישה באינטרנט, רשתות חברתיות, דואר אלקטרוני, שיחות טלפון, עיבוד

תמלילים ועוד!
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אינטרנט ורשתות חברתיות

פרסם, שתף וגלוש ברשתות החברתיות באמצעות
היישומים של טוויטר ופייסבוק. תוכל לשלוח עדכונים

וציוצים במהירות ובקלות.

הדפדפן המובנה הופך את הגלישה באינטרנט
לאינטואיטיבית והוא מעודכן ותומך בכל טכנולוגיות

האינטרנט המודרניות. תאים הכוללים את כל הלינקים בדף
ייווצרו באופן אוטומטי.



תוכל בקלות להוסיף לוחות של אפליקציות נגישות ליישום קיים. במצב עריכה, לחץ
על הלשונית יישום ולאחר מכן על הוספה מיישום אחר.

תקשורת מרחוק

מוזיקה, תמונות וסרטונים

שליטה מובנית בסמארטפון ובמסרונים מאפשרת לך
לדבר ולהיות בקשר מכל מקום. ניתן גם להצמיד סמלים

לטקסט בכדי לסייע בקריאה.

שלח וקבל הודעות דואר אלקטרוני בכדי לשמור על קשר
עם המשפחה והחברים. תוכל לדפדף בתיבת הדואר

הנכנס, לכתוב ולשלוח הודעות.

תוכל לגשת בקלות לספריות המדיה שלך באמצעות
יישומים ייעודיים לתמונות, מוזיקה ווידאו.

תוכל למצוא את המוזיקה שאתה הכי אוהב על ידי מיון
קבצי המוזיקה לפי אלבום, אמן או שם השיר. ניתן לצפות

בסרטונים ולארגנם בספריות. היישום המובנה יוטיוב
מאפשר לחפש ולמצוא סרטונים במהירות ובנוחות.

היישום מצלמה ותמונות מאפשר לך לצלם ולשתף את
הצילומים שלך עם מי שתרצה.
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Servus בקרת סביבה
בקרת הסביבה של גריד 3 מאפשרת לך לשלוט באמצעות המחשב בכל הסביבה

הקרובה שלך, מהמנורות ועד לדלת. תוכל לשלוט בכל מכשיר בבית המופעל ע”י שלט
אינפרה-אדום, כולל טלוויזיה, מזגן, ממיר ועוד.

העיצוב הנקי והפשוט של Servus הופך את הניווט
ואת השימוש לקל ואינטואיטיבי.

ישנם שני יישומים – אחד הכולל את כל האפשרויות ואחד
פשוט יותר למשתמשים מתחילים.
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שליטה במחשב
גריד 3 מספק ארגז כלים עשיר ומלא המאפשר להפעיל את שולחן העבודה ותוכנות מחשב

באמצעות מיקוד מבט, באמצעות עכבר ראש ומצביעים אחרים ובאמצעות מתגים. ישנם
יישומים המאפשרים לך לשלוט בכל תוכנה שתצטרך בבית, בבית הספר ובעבודה.

תוכל למצוא באתר גריד אונליין לוחות רבים עם אפשרויות נוספות מוכנות מראש.

ישנם שני יישומים לשליטה במחשב – האחד מיועד
למשתמשים המזיזים את הסמן באמצעות מיקוד

מבט או עכבר ראש והשני מיועד למשתמשים
הנעזרים במתגים.

ניתן לגשת למקלדת
הווירטואלית ולהקליד

באמצעותה בכל תוכנה,
כולל דפדפני אינטרנט,

Microsoft Office, ועוד.

משתמשי מיקוד מבט ומצביעים אחרים יכולים לבחור באחת
מפעולות העכבר, להביט על אזור במסך ולהיעזר במנגנון

ההתקרבות להקשה לבחירת נקודה בדיוק מרבי. משתמשי
מתגים יכולים להשתמש במגוון רחב של פקודות בכדי לקבל

שליטה מלאה בכל תוכנה.
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מסך היישומים

מסך היישומים הוא דף הבית שלך, ממנו ניתן להפעיל את היישומים השונים. מסך זה
נגיש לחלוטין באמצעות כל הגדרות הנגישות שנקבעו למשתמש.

לחץ על שורת התפריט
בחלק העליון של מסך
היישומים בכדי לראות

את האפשרויות השונות.

ניתן לשנות את הסדר בו מופיעים היישומים שלך באמצעות לחיצה על אירגון
בשורת התפריט.

אירגון היישומים

ניתן לגרור את היישומים על גבי המסך בכדי לסדר אותם מחדש, או ליצור תיקיות
ולהכניס לתוכן את היישומים. אם יש לך יותר מדף אחד של יישומים תוכל לעבור

בין הדפים על ידי לחיצה על החיצים בצדי המסך.

לאחר שתסיים לסדר את היישומים שלך לחץ על האפשרות סיום אירגון.
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תוכל להוסיף במהירות יישומים חדשים ע”י לחיצה על הוספה בשורת התפריט.

הוספת יישומים

הגדרות
לחץ על שורת התפריט, ולאחר מכן על כפתור הגדרות.

כאן תוכל לבדוק ולשנות את ההגדרות למשתמש הנוכחי,
כולל אפשרויות נגישות, דיבור ובקרת סביבה.

ההגדרות הללו חלות על כל היישומים של המשתמש הפעיל. לפיכך, תצטרך להתאים את
ההגדרות למשתמש פעם אחת בלבד ולאחר מכן תוכל להשתמש בהן בכל יישום שתרצה.
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ניתן להחליף משתמש וליצור
 משתמשים חדשים ע”י

  לחיצה על הכפתור
משתמשים בשורת התפריט.

משתמשים

עריכה מרחוק מאפשרת
לאדם אחר לגשת ליישומים

שלך ולערוך אותם דרך
האינטרנט.

אתה יכול לערוך מרחוק
לוחות של משתמש אחר ע”י

לחיצה על עריכה מרחוק
בשורת תפריט.

למידע נוסף ראה שיעור 2.8.

עריכה מרחוק
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שימוש ביישום

השימוש ביישומים הוא קל ואינטואיטיבי. כל יישום נראה מעט שונה. בעמוד זה
נשתמש בלוח מהיישום דיבור בסמלים א’ בכדי להסביר מבנה בסיסי של לוח.

התא הגדול בחלק העליון הוא
אזור הכתיבה. זהו המקום בו
נכתב המשפט. לחיצה על תא

זה תשמיע את המשפט, או
תזיז את הסמן, זאת בהתאם

להגדרות המשתמש.

התאים הירוקים הם התחלה של משפטים. התאים הלבנים הם תאי רשימת מילים. גם
התאים הירוקים וגם התאים הלבנים שולחים טקסט לאזור הכתיבה ויוצרים את

המשפט. בלוח המוצג קיימות יותר מילים משיכולות להיכנס בדף אחד – לחץ על התא
עוד בכדי להציג את המילים נוספות.

התאים האדומים הם תאי פקודה. תאים אלה מבצעים פעולות מיוחדות. התא מנוחה
בפינה השמאלית העליונה ישהה את הקלט למשתמשי מיקוד מבט או עכבר ראש -

לחץ עליו שוב בכדי לבטל את ההשהייה.

תאי דילוג מיועדים למעבר בין לוחות ביישום. במקרה הזה, תוכל לעבור ללוח
הראשי ע”י לחיצה על התא ראשי.

בכדי למצוא במהירות באיזה דף נמצאת מילה, לחץ על שורת תפריט ולאחר מכן על
מציאת מילה.
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עריכה מהירה

ניתן לבצע שינויים בלוח במהירות ובקלות. בעמוד זה נסביר כיצד לעשות שינויים
בתא ואיך להוסיף מילה חדשה ללוח.

שינוי הכותרת או התמונה
לחץ על תפריט ולאחר מכן על האפשרות עריכה )או על המקש F11 במקלדת(

בחר את התא שברצונך לערוך ע”י לחיצה עליו.

עכשיו תוכל לשנות את הטקסט שמופיע בתא ע”י לחיצה על האפשרות שינוי
כותרת, או לבחור תמונה אחרת. לחץ על סיום עריכה לשמירת השינויים.

למידע נוסף אודות עריכת תאים, ראה שיעור 1.1 ושיעור 1.2 .

הוספה לרשימת מילים
אם היישומים שלך משתמשים ברשימות מילים, תוכל
להוסיף במהירות מילה חדשה לרשימה ע”י לחיצה על
האפשרות רשימת מילים בשורת התפריט. הקלד את

המילה, בחר תמונה ולחץ על הוספה, לאחר שסיימת לחץ
     על אישור. למידע נוסף אודות רשימות מלים, ראה שיעור 

.2.2

תוכל להשתמש במקלדת הווירטואלית ע”י לחיצה על האייקון בפינה הימנית התחתונה.
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פתיחה בהפעלת המחשב

תוכל להגדיר שגריד 3 יפתח באופן אוטומטי כאשר המחשב נדלק.

בהגדרות, לחץ על מחשב,
וסמן את האפשרות
הפעלת גריד 3 עם

הפעלת חלונות.

בחירת היישום הראשי
בכדי לבחור איזה יישום ייפתח כאשר גריד 3 נפתח, וודא

כי המשתמש הראשי הינו פעיל. בהגדרות, בחר
בלשונית העליונה בה רשום שם המשתמש. לאחר מכן,

לחץ על הרשימה הנפתחת תחת התחלה ובחר באחד
מהיישומים.

כאן תוכל גם להגדיר באיזה מצלמה ובאיזה מדפסת ישתמש גריד 3 .
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המשך ללמוד את גריד 3 באתר:

www.thinksmartbox.com
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