
תקשורת באמצעות חילופי תמונות  
PECS

Picture Exchange Communication System



כדי  בתמונותהעושה שימוש , סוג של תקשורת חליפית•

.  לעזור לילדים לתקשר

עבור  , ופרוסטבונדיעל ידי , 1985השיטה פותחה ב •

.  חודש16ילדים עם בעיות תקשורת מגיל 

השיטה מיושמת עבור כל מי שאינו מדבר או שדיבורו  •
"(.  יעילות דיבור נמוכה)"אינו מובן 



יתרונות הפקס

לילד יש ערוץ תקשורת מהיר ויעיל לקבלת רצונותיו

נצפה שיפור התנהגותי עקב הקטנת תסכול



שימוש בערוץ ויזואלי



תקשורת מוֶבנת

מאפשר לילד לתקשר עם אינסוף שותפי תקשורת



יוזמה אישיתתקשורת מתוך מעודדת השיטה 



החיזוק  )התקשורת משמעותית ומעוררת מוטיבציה •
(.לתקשורת הוא טבעי ומתגמל



זמינים וקלי נשיאה , החומרים זולים



מוטורית  , השיטה פשוטה מבחינת יכולת קוגניטיבית

וחברתית



, העובדה שנחסך מהילד הצורך להשתמש בדיבור

הופכת את הפקס לדרך תקשורת פחות מאיימת



השימוש בפקס מבהיר לילד את התועלת שבתקשורת  
מעודד התפתחות דיבורהשימוש בפקס , ואכן



החילוף הפיסי. 1

:  מטרה•

הילד יסתכל על פריט אהוב ויגיש את התמונה של 

. הפריט לידו של שותף התקשורת שלו

עליו רק  . הילד לא חייב לזהות את התמונה, בשלב זה•

.ללמוד שעליו להגיש כרטיס כדי לקבל משהו 

pick up 
reach 

release

1
3

2



:  הכנה לשלב הראשון

הפעילויות שהתלמיד אוהב  , המאכלים, זהה את החפצים•

ל"הכן תמונות של כל הנ•



שים לפניו תמונת  , שב מול הילד: תרגול השלב הראשון•

.  חפץ

.  החזק את הפריט הרלוונטי בידיך והראה אותו לתלמיד•

עשה תנועת נתינה עם ! לא משתמשים בתיווך מילולי•

אפשר לתת . היד כך שהילד יקבל רמז מה עליו לעשות

.  תיווך פיסי

המלל את , ברגע שהילד שחרר את התמונה ליד שלך•
.ותן לו את הפריט" Xביקשת "הפעולה 

(X3)מבצעים הכללה •



:טיפים•

תן לילד כל פעם חלק קטן כך שתוכל , אם אפשר

,  אם יש רק פריט אחד. להמשיך את התרגול על פני זמן

או  )קח אותו מהילד לאחר משחק של מספר שניות 
"(.תור"

,  יש להפחית בהדרגה את הסיוע הפיסי: הפחתת התיווך

". תן לי"סטת ה'של גהויזואלילאחר מכן את הרמז 

עבור לשלב השני כאשר הילד נותן תמונה באופן עצמאי ועקבי



הגדלת הספונטניות. 2

:  מטרה•

יוציא  , הילד ייגש ללוח התקשורת

ילך אל שותף התקשורת וייתן  , תמונה

.  לו אותה

עם אנשים  הכללההדגש הוא על •

חיזוקים שונים ובמקומות  , שונים

בין שותפי הגדלת המרחק שונים ועל 

.התקשורת



.הכן לוח תקשורת: הכנה לשלב השני•



:ניתרגול השלב הש

העבר אותה  , לאחר שהילד למד להגיש תמונה בודדת•

.ללוח התקשורת

במצב זה . הגדל את המרחק בינו לבין שותף התקשורת•

.התכווננות, נדרשת יוזמה

שותף התקשורת הוא זה שאחראי להחזיר את התמונה  •

.שניתנה לו ללוח



:טיפים•

.  לא משתמשים ברמז מילולי

.תמונה בודדתבכל פעם –מלמדים מגוון תמונות 

.מקומות שונים, השתמש בשותפי תקשורת שונים

.אמן את הילד במצבים טבעיים במהלך היום

עבור לשלב הבא כאשר הילד לוקח את התמונה ומביא  

באופן עקבי ועצמאי, לשותף התקשורת



אבחנה בין תמונות.3

:  מטרה•

התלמיד ייגש ללוח התקשורת ויבחר מבין מספר 

.  יגיש לידו של שותף התקשורת, תמונה רצויה, תמונות



:תרגול השלב השלישי•

.והשנייה לא( מחזקת)האחת רצויה, הצג לפני התלמיד שתי תמונות•

מהר . צרף לתמונות את החפץ האמתי שהם מראים, בתחילה•
.  את החפץ האמתיהדהותנסה ל, מאוד

גם אם מדובר בחפץ הלא  )תן לילד את החפץ המתאים לתמונה שבחר•

.  (מועדף

עדיף להשתמש כתמונה , אם לפרט לא משנה איזה חפץ יקבל•
.שנייה בכרטיס ריק

.בשלב זה ניתן להקטין את גודל התמונות•

.בדוק הבנה•

ניתן ליצור ספר תקשורת , תמונות20לאחר שהילד מזהה כ 
המחולק לפי נושאים



:טיפים•

.לא משתמשים ברמיזה מילולית•

שנה את מיקום התמונות שבלוח כך שהילד לא •

.ילמד לזהותם על פי מיקום



יצירת משפט בקשה. 4

:  מטרה•

.  התלמיד יבקש חפצים באמצעות משפט•

יניח  , "אני רוצה"סימבול של \התלמיד ייקח את התמונה•

כעת יתלוש  . על התבנית ויצרף תמונת חפץ או פעילות
.  את התבנית ויעביר לשותף התקשורת



:  הכנה•

.  הכן תבנית וצרף לקלסר התקשורת•

אפשר להיעזר בצבע מיוחד  ". אני רוצה"הכן תמונה •
.כדי לעזור לילד להרכיב משפט" אני רוצה"ל



:4תרגול שלב •

מכוונים את הילד להניח את התמונה של החפץ הרצוי  •

".אני רוצה"ליד התמונה של 

.הילד מגיש את התבנית לשותף התקשורת•

אמרת  : "שותף התקשורת מקבל את התבנית ומתמלל•

(.הילד יכול להשלים)..." אני רוצה"

הורד התמונה של אני  , לאחר שהילד מבצע זאת היטב•

.רוצה

אני  "כוון אותו ללקיחת כרטיס , כשהילד רוצה לבקש•

ואחר כך ללקיחת התמונה  , והנחתו על התבנית" רוצה
".אני רוצה"של החפץ הרצוי והנחתו בסמוך לכרטיס 

.המשך לתרגל עד ביצוע עצמאי•



:  טיפים•

.לא משתמשים ברמז מילולי•

.המשך לבדוק הבנה מידי פעם•

המשך לתרגל בסיטואציות שונות ועם שותפי תקשורת  •

.מגוונים



"מה אתה רוצה"מתן תשובה לשאלה . 5

:  מטרה•

"?מה אתה רוצה"התלמיד יענה לשאלה 



: 5תרגול שלב •

"  אני רוצה"מצביעים על התמונה עליה רשום , בתחילה•

כדי לכוון את התלמיד למצוא את התמונה שמשלימה את 

.  כפי שלמד בשלב הקודם, המשפט

"?מה אתה רוצה"שואלים , תוך כדי הצבעה•



הערות ותגובות. 6

:  מטרה•

הילד ירחיב את המיומנות התקשורתית להערות והבעת  •

.  רגשות

(.באופן יזום וכתשובה)הילד לומד להגיב על הסביבה •



:  6הכנה לשלב •

"  אני מרגיש", "אני אוהב", "אני רואה"הכן תמונות ל •

.'וכו"..אני שומע"



:6תרגול שלב •

אירוע, למידה, בזמן הארוחה: צור הזדמנויות להערות•

.התחל בשאלה•

התלמיד מסוגל להעיר באופן ספונטאני  , בסוף השלב•

.וכמובן שגם בתשובה לשאלה המופנית אליו

לא\כן-"? ...זה"\" ?אתה רוצה"•



:   :שים           •

המחזקים  , המחזקים לבקשות היו חפצים מוחשיים•
.להערות הם חברתיים באופיים

אני  

רואה  

רכבת

איזו  , נכון

רכבת  

!ארוכה



ספר התקשורת
יש לארגן את הסימבולים כדי להפחית את הקושי במציאת  •

:התמונה המתאימה

על פי נושאים. 1•

לכל נושא יינתן צבע. 2•

ב"בתוך כל נושא סידור על פי א. 3•

מעל כל תמונה תופיע המילה הכתובה. 4•

דף תוכן. 5•



:  יש להתאים את התמונות לרמה הקוגניטיבית של הפרט•

.  דרך ציורים וכלה בסימבולים, החל מתמונות אמתיות



PECS ודיבורPIVOTAL RESPONSE TRAININGPRT

מתמקדים בעבודה פורמאלית על  , לאחר רכישת השיטה•

:הפקת דיבור

מחזיקים את הסימבול מול פני הילד וממקדים את מבטו •

.  על התמונה

. נותנים דגם וורבלי ורק אז את החפץ המבוקש•

.  משבחים כל ניסיון ווקלי של הפרט•

נפחית את המודל המילולי על מנת שהפרט  , בהמשך•

.ידבר ביוזמתו



חשוב

בבית הספר  , הפקס חייב להיות זמין במהלך כל היום

.  ביציאה לקהילה, בביקור אצל חברים, וגם בבית


