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 TOM יהיה  הקורס: שם

 TOM It Let לועזי: שם

     XXXX הקורס:   מספר

 אלורו -כהן  אורלי קירשנר, שרגא 'פרופ  המרצה: שם

 שבועיות שעות 4  הקורס: היקף

 4  זכות: נקודות

 סטודיו    הקורס: סוג

 "אפתש  הלימודים: שנת

 18:00-14:00 ג' יום , 'א סמסטר  הקורס: מועד

 Factory Design במבנה 600 חדר חדר:

 

  קדם:  דרישות

 ים ג' ד' שנבוגרי קורס מרקחה מית /סטודנט •

 כוונות חברתי המתייחס להשתתפות בקורסמכתב הצהרת  •

 

  ומטרותיו: הקורס  תמצית

  המעשי. הפן  עם התיאורטי הפן את המשלב לימוד  מעודד קורס

 טכנולוגיה   מוצר  של  ויישום  עיצוב  פיתוח,  מחקר,  הכולל  יזמות,  של  מלא  בתהליך  יתנסו  הסטודנטים

  אנשים   של  בחייהם  דרמטי  שינוי  לחולל  פוטנציאל  בעל  שהוא  מוצר  (,technology assistive)  מסייעת

  בכל   ולתרום  להשתלב  להם   ולעזור  ומכובדים   עצמאיים  בריאים,  חיים   לנהל  להם   לאפשר   מוגבלות,   עם

   ועוד. פנאי חינוך,  תעסוקה, החיים:  מעגלי

 מוגבלויות,   עם  אנשים  עבור  השגה  ברי  פתרונות  המייצר  בינלאומי,  מיזם  ,TOM  בשיתוף  התמחות  קורס

 חייהם. איכות  את  לשפר במטרה שוק, פתרון להן אין  אשר  זנוחות, לבעיות

TOM  (rsMake Olam Tikkun ,)  ומעצבים  מהנדסים  בין  פעולה  שיתופי  ויוצר  מייקאתונים  מקיים 

(Makers )  הצורך  בעלי  לבין  (Knowers Need)  והצרכים  הנגישות   לעולם   פתרונות   מקדם   ובכך  

 המיוחדים.

 שלבים: ארבעה בן כתהליך TOM קהילות במתכונת יפעל הקורס

 שוק. פתרון להן אין  אשר  זנוחות, לבעיות האתגרים וניתוח זיהוי אתגר: .1

 המקומיים.  TOM לאתגרי השגה בר  פתרון של  עובדים טיפוס- אבות יצירת  טיפוס:-אבות .2

 להפיץ.  שניתן  דיגיטליים מוצרים לקבצי  TOM של  טיפוס-אבות פיתוח הפקה: .3

 םמקומיי  שיווק  מוקדי  באמצעות  קצה  למשתמשי  TOM  מוצרי  של  גלובלית  הפצה  הפצה: .4

 . דיגיטליות שיתוף ופלטפורמות

 הקורס:  של הלמידה תוצרי

  של   הפעילות  סביבות/חייהם  איכות   את   ולשפר   לשנות  במטרה  ודיגיטליים   פיזיים  מוצרים  יפותחו  בקורס

 שמתקיימות   )כפי  בינתחומיות  בקבוצות  ועבודה  אישית  התנסות  דרך   נעבוד.   איתם   הצורך   בעלי

  וביחד  דרך  שטח  מחקר   הכוללים  מוצר,  פיתוח  שלבי  כל   את   ויישמו  ילמדו  בקורס  הסטודנטים  בתעשייה(

 ניהול  כישורי  החלטות,  קבלת  אופן  פרזנטציה,  הרעיון,  לפיתוח  הרלוונטי  השדה  הכרת  המשתמש,  עם
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  עם   והכרות  החברתית,  היזמות  בתחום  השגה  ברי  מוצרים  הנגשת   ס,טיפו-אב  בניית  זמנים,-לוח

   דיגיטליות. שיתוף פלטפורמות

  עיצובית,  חשיבה   של  במתודולוגיות  יתנסו  חברתית,  ויזמות  יזמות  של  תוכן  לעולמות  ייחשפו  הסטודנטים

 הממשי. בעולם מוגדר צורך  בעל  אמיתי,  לקוח  עם ועבודה תחומית- רב קבוצתית אינטראקציה

  :הקורס  תכונתמ

 שעות התנסות לפי הפירוט להלן: 120 כולל' ומעלה ובלסטודנטים משנה מיועד  הקורס  .1

 ליצירת התקדמות בפרויקט  והנחייהדיונים סמינריונים  סדנאות מומחים, –שעות  48 •

 סקר מקרה הלימוד ומחקר יישומי.  –שעות  48 •

 מוצרים דיגיטליים שניתן להפיץ. לקבצי   TOMטיפוס של  -הפקה: פיתוח אבות –שעות  4 •

 תון לבניית אבטיפוס רעיוני.אמייק –שעות  20 •

. מקור בעל מוגבלות או ארגון שמרכז אנשים בעלי מוגבלות ספציפית   יהיה אדם  בכל פרויקט    מקרה הלימוד .2

מפעלים מקדמי תעסוקה    או,  TOMמקהילת    אנשים בעלי מוגבלות ספציפיתהסוגיות לחקר התנסותי יהיו  

 . שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל –גשר  מקהילת 

   :TOMנערך בשיתוף בין מכללת שנקר וארגון אקדמי והקורס  .3

בסגל ההוראה, תקצה שעות יעוץ, מעבדה וסדנאות   -  STEPשנקר תתמוך בקורס במסגרת מערך   •

 ומשאבים אקדמיים אחרים בהתאם לפעילות הקורס; 

• TOM    יקצו ותשתית  ומשאביה  זמן  הפעילותמשאבי  ב  –  לטובת  הייצור    Impact Labs  אמצעי 

בעלי הצורך שילוו את הסטודנטים בתהליכי  הגדרת מקרי הלימוד שלמייקרים ו ,  והצוות המקצועי

 הפיתוח. 

הסטודנט בנושאי הפרויקט  בחירת  ומגדירים את  לקורס מנחים אקדמיים המתחים בעיצוב מכליל התומכים  .4

התנסות על פי פרמטרים של עיצוב מכליל. עיצוב התומך באוכלוסיות בעלי מוגבלות ובעל פוטנציאל פיתוח ל

 לכלל האוכלוסייה. 

 :אשר מלווה לאורך השנה כל סטודנטמטעם הארגון  יםמקצועי כיםלקורס חונ .5

  .TOM-Shenkarיותם קצוני, מנהל קהילת  •

  .המסייעת ומובילה את פיתוח תהליכי עיצוב מכליל שווקמן, מעצבת תעשייתית -דנה יחיא •

  היחידה   STEP  של  האקדמית  מרכזת ה  מול  והמנהליים   הפדגוגיים  התכנים  בין   ו קשריו  ו עליפ  כיםהחונ

 בשנקר. הבינתחומית

מ"ר שישמש כמעבדה לחקר ארגונומיה    50חדר ייעודי קבוע לקורס בשטח של כ  שנקר תפעל להקצות   .6

 לצרכי הקורס ולשימוש סטודנטים אחרים; ותנועה במרחב

 הקורס:   במהלך הסטודנט מטלות

הגשת ביניים קבוצתית הכוללת מחקר וניתוח מקרה, מודלים רעיוניים בדו ותלת מימד, אב טיפוס   •

 ראשוני של הדגם המוצע.

 השתתפות במייקאתון   •

עמותת  • של  באתר  המוצר  שיווקית, הטמעת  מצגת  מתקדם,  טיפוס  אב  קבוצתית,  סופית  הגשה 

TOM 

   הציון: הרכב

 70 -ציון עובר •

 מפגשים שבועיים )העדר משיעור מותנה בתיאום עם הקבוצה(.   11נוכחות במינימום  10% •

ב  10% • מלאה  )השתתפות  הקבוצתי  התהליך  בכל  מלאה  פעילה  ההשתתפות  מייקאתון מפגשי 

 חובה(. 

 הגשת ביניים לזיהוי אתגר והצגת אבטיפוס לפיתוח.  30% •

 הגשה סופית המציגה דגם לאבטיפוס ומפרט טכני להפצה.  40% •

  .חוות דעתו של החונך או מקבל הפרויקט )"הלקוח"( 10% •
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  הקורס:   מבנה

 שבוע  תאריך  הלימוד נושאי  ותרגול דיון  הגשה,

- רב  עבודה לקבוצות חלוקהו  הלימוד מקרי הצגת
 תחומיות 

 הפרויקטים  הצגת
ZOOM 

20  

 אוקטובר 
 2020 

1 

   TOM :שע'(  3) אורח סדנת
 תחומי -רב בצוות עבודה - סדנה משולבת הרצאה

 

 תחומית-רב  חשיבה
 לימוד  קבוצות הגדרת

 ZOOM ב הרצאה
  משתתפים( 3 עד( קבוצה של  בקפסולות  סדנה

 מהבית  זימון לפי

27  

 אוקטובר 
2020 

2 

 סדנה 
 מוחות  סיעור  המקרה, ניתוח  הצורך, בעל עם היכרות
 הרצאה 

 מכליל  לעיצוב דרך אבני

 אתגרים  זיהוי
 לימוד מקרה הגדרת
 הצורך מבעלי נציגים
ZOOM 

03  

 נובמבר 
2020 

3 

  שווקמן יחיא דנה :שע'( 2)  אורח תהרצא
 מכליל  עיצוב

 

 עיצובית  חשיבה
 הלימוד מקרה ניתוח

ZOOM 

10  

 נובמבר 
2020 

4 

 גלבוע אפרת מעצבת :שע'(  2) אורח סדנת
  כלים וארגז אפיון ארגונומית חשיבה
 ; HumanCad/דיגיטלי

 קרויטורו  אריה :שע'(  2) אורח סדנת
 תנועה  ומיפוי ניתוח תיעוד, המרחב, חווית חקר

)workstation capture motion - MoCapWorks ) 

 מונחת/סטודיו  סדנה
 ארגונומית חשיבה

 ZOOM ב הרצאה
  משתתפים( 3 עד( קבוצה של  בקפסולות  סדנה

 בשנקר זימון לפי

 

17  

 נובמבר 
2020 

5 

  גלבוע אפרת מעצבת :שע'(  2) אורח סדנת
 ; CAD בכלי לימוד מקרה ניתוח

 מונחת/סטודיו  סדנה
 ארגונומית חשיבה

  משתתפים( 3 עד( קבוצה של  בקפסולות  סדנה
 בשנקר זימון לפי

24  

 נובמבר 
2020 

6 

  גלבוע אפרת מעצבת :שע'(  2) אורח סדנת
  הפרויקטים של ארגונומי וניתוח  פיתוח

 מונחת/סטודיו  סדנה
 ארגונומית חשיבה

  משתתפים( 3 עד( קבוצה של  בקפסולות  סדנה
 זימון  לפי

 דצמבר  01
2020 7 

 אלמליח יניב  מעצב :שע'(  3) אורח סדנת
 ממד-תלת הדפסת תהליכי

 מונחית/סטודיו  סדנה
  מדמ תלת סדנת
 ZOOM ב הרצאה

  משתתפים( 3 עד( קבוצה של  בקפסולות  סדנה
 בשנקר זימון לפי

 דצמבר  08

2020 8 

 נציגי בנוכחות  ודגמים מחקר ,רעיוני הפרויקט  הצגת
TOM טכנולוגיים  למנחים הפנייה הצורך  ובעלי 

 ביניים  הגשת
 ZOOM ב  הגשה

 דצמבר  15

2020 9 

 נחשון רייצ'ל :שע'(  1) אורח סדנת
 טובה  מצגת בניית

 מצגת  הכנת שיווקית, חשיבה
 ZOOM ב הרצאה

  משתתפים( 3 עד( קבוצה של  בקפסולות  סדנה
 זימון  לפי

 דצמבר  22

2020 

 

10 

  TOM :שע'( 2) משולבת אורח הרצאת
  העמותה באתר המוצר והטמעת לשיתוף  פורמט

 רעיוני  למודל ייצור תהליכי התאמת  סדנה

 סטודיו 
 ZOOM ב הרצאה

  משתתפים( 3 עד( קבוצה של  בקפסולות  סדנה
 זימון  לפי

 דצמבר  29

2020 

 

11 

  מקצוע אנשי בשיתוף בסדנאות, סופי מודל בניית
  TOM נציגי הצורך, בעלי ומתנדבים,

 מייקאתון 
:0020-:0041 
  משתתפים( 3 עד( קבוצה של  בקפסולות  סדנה

 בשנקר זימון לפי

 ינואר  05

2020 

 

12 

  מקצוע אנשי בשיתוף בסדנאות, סופי מודל בניית
  TOM נציגי הצורך, בעלי ומתנדבים,

 מייקאתון 
:0020-:0041 
  משתתפים( 3 עד( קבוצה של  בקפסולות  סדנה

 בשנקר זימון לפי

 ינואר  12

2020 

 

13 
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 חקר(  קבוצת )לכל דקות 10 של מצגת
 והפתרונות   המחקר התהליך,  אורית

 TOM באתר המוצר הטמעת תיעוד כולל

 16:00-14:00 הגשות
 ZOOM ב  הגשה

 ינואר  19

2020 14 

 ; . מתכונת הלימודים היברידית1
 . סדנאות התנסות והנחיות יערכו בקפסולות על פי ההנחיות; 2
 . יתכנו שינויים בהתאם להתקדמות התכנים בקורס; 3
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