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 אגף א' לחינוך מיוחד 

 הכנסת ממשק "קול אישי" כחלק מאפשרויות ההנגשה הפרטנית 

 :(תת"חתקשורת תומכת חליפית )ל

 

ייחודי ( אישי TTSקול סינטטי ) ירתיצ"קול אישי" הנה טכנולוגיה המאפשרת  תיאור:

בשפה העברית. על מנת ליצור קול אישי ייחודי למשתמש יש צורך במתנדב אשר 

משפטים מובנים, שיומרו על ידי התוכנה לקול סינטטי  400יקליט את קולו בסדרה של 

הדומה לקול המקליט. שלב יצירת הקול האישי מתבצע בחינם באמצעות אפליקציית 

 תי. לצורך שימוש בקול באפליקצי"קול אישי" באתרלאייפון או לאייפד או קול אישי 

Touchchat  יש לרכוש את האפליקציה דרך ההנגשה הפרטנית. "קול אישי" מסונכרן

בשפה העברית ואינו Touchchat עם אפליקציית "קול אישי" ות וכרגע רק עם אפליקצי

 .הגרידמסונכרן כרגע עם אפליקציית 

 

 בקשת "קול אישי" במסגרת ההנגשה הפרטנית:קריטריונים ל

"קול אישי" ניתן לבקש במסגרת ההנגשה הפרטנית לתת"ח עבור תלמיד הזקוק 

  שלהלן: קריטריוניםכל הלהתאמה זו ועומד ב

ניסיון קודם בתת"ח עם פידבק קולי בצורה לו  יששתלמיד משתמש תת"ח  ●

אינה הנגשת תת"ח הראשונה שלו )לאו הנוכחית הנגשת התת"ח ושרציפה 

 דווקא דרך הנגשה פרטנית(.

את יצירת הקול  ,לרכז הנגישות במתי"א 2הגשת טופס  טרם, להשליםיש  ●

 . משפטים( 400)הקלטת האישי למשתמש 

 התלמיד להחלפת הקול לקול ייחודי. תמוטיבציי ●

  

 דגשים בתהליך הבחירה וההתאמה:

טיפולי, בהובלת קלינאית התקשורת, בשיתוף עם איש מקצוע -צוות חינוכי .1

מהתחום הרגשי, יקיים דיון אודות ההחלטה להתאמת "קול אישי", בהתאמתה 

 לרצון התלמיד במידת האפשר. 

כאשר הצוות יחליט על התאמת "קול אישי" יש לקיים דיון עם המשפחה  .2

 תקליט את הקול:ולהנחות את המשפחה אודות מאפייני הדמות ש

 בן משפחה/לא בן משפחה ●

 מבוגר/מתבגר/ילד ●

 זכר/נקבה ●

  קולות גבוהים/נמוכים  ●

 

 :הנחיות

על משפחה אחריות על תהליך מציאת מתנדב ויצירת הקול האישי המותאם. ל ●

הצוות של המסגרת החינוכית לסייע בתהליך מציאת המתנדב וביצוע ההקלטות 

 להוביל את תהליך.במקרים בהם למשפחה אין את היכולת 
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 .המשפטים 400לבצע את השלמת הקלטת  מתנדבעל ה ●

 :2בעת הגשת הבקשה בטופס  ●

יחד עם כתובת הבקשה ל"קול אישי" יש לציין בטבלת פירוט ההנגשות את  .א

)המייל ישמש כמזהה  ההקלטות באתר המייל שבאמצעותו נרשמו למערכת

 .עבור התלמיד(הייעודי לקול המוקלט 

ת קלטושהושלמו הכהמערכת התקבל מסך של המייל שצילום מיש לצרף  .ב

 משפטים. 400 של

 לא ניתן לאשר בקשה להנגשה פרטנית ללא קבלת אישור זה.  ●

את אפליקציית "קול אישי" עליו לציין את המייל שבאמצעותו הספק בעת הזמנת  ●

 ללא ציון מייל זה לא ניתן לבצע את ההזמנה.נרשמו למערכת ההקלטות באתר. 

 

 :הגשת הבקשהשלבי 

 
 בכל שאלה בנושא מוזמנים לפנות,

 חלי צווילינג ושירי אופיר       דנית טמיר וחגית רובין             

 לקלינאות תקשורתמדריכות ארציות   מדריכות ארציות להנגשה פרטנית

 אגף א חינוך מיוחד משרד החינוך            אגף א חינוך מיוחד משרד החינוך      

דיון

,  בהובלת קלינאית התקשורת, טיפולי במסגרת החינוכית-הצוות החינוכי•
יקיים דיון בשיתף המשפחה אודות  , בשיתוף עם איש מקצוע מהתחום הרגשי

.בהתאמתה לרצון התלמיד במידת האפשר, "קול אישי"ההחלטה להתאמת 

הצוות ינחה את המשפחה אודות מאפייני הדמות שתקליט את הקול•

בחירת  
מתנדב

.  על המשפחה למצוא מתנדב ליצירת הקול האישי המותאם•

על הצוות של המסגרת החינוכית לסייע בתהליך מציאת המתנדב וביצוע  •
.ההקלטות במקרים בהם למשפחה אין את היכולת להוביל את תהליך

הקלטת  
קול אישי

400י הקלטת "את יצירת הקול האישי למשתמש עלהשלים על המתנדב •
.  באתרמשפטים 

מילוי  
1טופס 

1ההורה ימלא ויגיש את טופס •

מילוי  
2+3טופסי 

3-ו2הצוות החינוכי והטיפולי בהובלת קלינאית התקשורת ימלא את טפסים •
"  קול אישי"את הבקשה לאפליקציית ( סעיף ב)ויצין בטבלת פירוט ההנגשות 

.  עם המייל שבאמצעותו נרשם המתנדב למערכת ההקלטות באתריחד 

.ללא ציון מייל זה לא ניתן לבצע את ההזמנה•
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