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על הקורס

קורס מעודד לימוד המשלב את הפן התיאורטי עם הפן המעשי. 
הסטודנטים התנסו בתהליך מלא של יזמות, הכולל מחקר, פיתוח, עיצוב 

ויישום של מוצר טכנולוגיה מסייעת (assistive technology), מוצר 
שהוא בעל פוטנציאל לחולל שינוי דרמטי בחייהם של אנשים עם מוגבלות, 
לאפשר להם לנהל חיים בריאים, עצמאיים ומכובדים ולעזור להם להשתלב 

ולתרום בכל מעגלי החיים: תעסוקה, חינוך, פנאי ועוד. 

קורס התמחות בשיתוף TOM, מיזם בינלאומי, המייצר פתרונות ברי השגה 
עבור אנשים עם מוגבלויות, לבעיות זנוחות, אשר אין להן פתרון שוק, 

במטרה לשפר את איכות חייהם.
TOM (Tikkun Olam Makers), מקיים מייקאתונים ויוצר שיתופי פעולה 

 (Need Knowers) לבין בעלי הצורך (Makers) בין מהנדסים ומעצבים
ובכך מקדם פתרונות לעולם הנגישות והצרכים המיוחדים. במהלך התכנית 
הסטודנטים קיבלו ייעוץ וליווי מקהילת המנטורים של TOM ובכך רכשו 

כלים בתהליכי פיתוח ועיצוב מוצר.

בקורס פותחו מוצרים פיזיים ודיגיטליים במטרה לשנות ולשפר את חייהם 
של בעלי הצורך איתם עבדנו. דרך התנסות אישית ועבודה בקבוצות 

בינתחומיות הסטודנטים למדו ויישמו את כל שלבי פיתוח מוצר:
מחקר שטח דרך וביחד עם המשתמש

הכרת השדה הרלוונטי לפיתוח הרעיון
פרזנטציה, אופן קבלת החלטות

כישורי ניהול לוח-זמנים
בניית אב-טיפוס

הנגשת מוצרים ברי השגה בתחום היזמות החברתית
הכרות עם פלטפורמות שיתוף דיגיטליות
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נושא

פתיחת הסמסטר הצגת מהות הקורס, ותהליך עבודה;
סיור במעבדות אימפקט לאב

הצגת הפרויקטים

זיהוי אתגרים, הגדרת מקרה לימוד
סדנה: היכרות עם בעל הצורך, ניתוח המקרה, סיעור מוחות; חלוקה לקבוצות עבודה

חשיבה עיצובית ניתוח מקרה הלימוד
הרצאה: מרצה אורחת חשיבה עיצובית;

סדנה: המשך ניתוח מקרה, סיעור מוחות;

חשיבה ארגונומית
CAD הרצאה וסדנה: מרצה אורחת ניתוח מקרה לימוד בכלי

חשיבה עיצובית ניתוח מקרה הלימוד
הרצאה: מרצה אורחת עיצוב מכליל

חשיבה קבוצתית רב-תחומית
הרצאה: מרצה אורח TOM  עבודה בצוות רב-תחומי

תהליכי הדפסת תלת מימד
סדנת תלת מימד- יניב

הגשת ביניים
הצגת הפרויקט, מחקר ודגמים בנוכחות נציגי TOM ובעלי הצורך

חשיבה שיווקית 
הרצאה: מרצה אורח שיווק ויחסי ציבור, בניית מצגת טובה

מודלים רעיוניים

התאמת תהליכי ייצור למודל רעיוני
מרצה אורח TOM פורמט לשיתוף והטמעת המוצר באתר העמותה 

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

 TOM

מייקאתון והגשה סופית
אירוע בניית מודל סופי בסדנאות, בשיתוף אנשי מקצוע ומתנדבים, בעלי הצורך, נציגי 

 TOM

סילבוס
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שם
נועה בן פורת

צליל אסף
אלכס מוגילבסקי

אורן הורוביץ
דוד משה

שרון אלדור
דור מזרחי
ספיר שוום

ספיר יוספוב
עידן ארבל
עדי כספי

אתי פלדמן
מורית שלם
הילה מזרחי

דנה שמסי
בעז עווד

טל קרן
מאיה עמיתי

ניב נמר
אורן משה

סך הכל - 20

שנה
ג
ג
ג
ג
ג
ג
ד
ג
ג
ג
ד
ג
ד
ד
ג
ג
ד
ג

תואר שני
תואר שני

מחלקה
פנים
פנים
פנים
פנים
פנים

תעשיה וניהול
תעשיה וניהול
תעשיה וניהול
תעשיה וניהול

תעשייה וניהול
תעשיה וניהול

טקסטיל
טקסטיל
טקסטיל
תעשייתי
תעשייתי
תכשיטים
פלסטיקה

הנדסת תוכנה
עיצוב בין תחומי

משתתפי הקורס

המרצים:
אורלי כהן אלורו- מרצה בכירה במחלקה לעיצוב תעשייתי, חברת סגל עמית

פרופ' שרגא קירשנר- חבר סגל בכיר

הסטודנטים:
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הפרויקטים

פרויקט קפסולת הלמידה-
יציאה מלימוד מתוך מסכים ללמידה במרחב אינטראקטיבי, שמהווה מרחב למידה. 

פרויקט עיצוב קוגניטיבי - קפסולות קשב לחדרי הכלה. בנייה של מודל קפסולת 
למידה חווייתית אינטראקטיבית, שילוב של סנסורים פיזיולוגיים, ממשק 

מולטימדיה וסביבת למידה חכמה ומתפתחת עבור ילדים שחווים קשיים לימודיים.
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הפרויקטים

פרויקט דבי– 
מתקן נייד מתכוונן למיטה התומך ארגונומית במגוון מצבי תנוחה

דבי, בת 36, סובלת ממחלה בשם ALS, מחלה מקבוצת המחלות הניווניות 
הפוגעות בתאי העצב המוטוריים. היא מתניידת על כיסא גלגלים, מחוברת 

למכונת הנשמה ומלווה במטפלת ובבעלה.
דבי מתקשה בשכיבה וקימה מהמיטה ונעזרת בביתה במיטה מתכווננת. 

המצב מקשה על בעלה ועליה לישון במקום אחר, לצאת לחופשה, שכן מעט 
מאד בתי מלון מספקים מיטה שכזאת. 

האתגר הוא ליצור מיטת יחיד מתכווננת ניידת או אביזר נייד שיוכל לעזור 
לה להתרומם מהמיטה ואותו יוכלו לקחת איתם כשהם יוצאים מהבית.

5



הפרויקטים

פרויקט בועז-
אמצעי הגנה ורסטלי למגוון ערכות הזנה חיצוניות.

בועז הוא ילד בכיתה ב'. בועז מוזן על ידי צינור שמחובר לבטן, ובשנה 
האחרונה נוסף עוד צינור לחזה. בכדי להמשיך ולהתנהג כמו כל ילד, בועז 

חייב הגנה על החיבורים של הצינורות לגוף. המשפחה הזמינה משהו 
במיוחד מארה"ב, ולמרות שזה מבד, זה לוחץ לו ולא נעים. בינתיים אמו 

מאלתרת פתרונות.
האתגר הוא ליצר אמצעי הגנה לצינורות ולאפשר לבועז לנוע בחופשיות.
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הפרויקטים

פרויקט שני-
תכשיטים מייצבי גפיים, מונע מחסומים פסיכולוגיים ומאפשר למוצר אפור 

להפוך למוצר נחשק.
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הפרויקטים

פרויקט אריק-
1. כפפה המשמשת להנעה באמצעות חיכוך ומגנה מקור. הכפפה מחפה על 

מוגבלות באמצעות האצבעות ומחזקת את יכולות הביצוע של פרק היד
2. מתקן לניקוי גלגלים במעבר מהחוץ לפנים     

אריק, משותק ארבע גפיים ומתנייד על כיסא גלגלים אותו הוא מפעיל 
בעזרת קצות האצבעות והמרפק. בזמן החורף, אריק חווה כמה אתגרים 

להם הוא מחפש פתרון. 
מכיוון שהוא משתמש ברב היד כדי להתגלגל, הוא נאלץ לקפל את השר־

וולים בכדי שלא יתלכלכו מהגלגלים הרטובים. בנוסף, במידה והוא נכנס 
למקום כלשהו (מסעדה, בית מלון וכו') הוא נאלץ לנקות בקושי ובמשך זמן 

רב את הגלגלים כדי שלא ילכלכו את הרצפה.

האתגר הוא למצוא פתרון שיאפשר לאריק להתגלגל מבלי להתלכלך מהגלג־
לים וכן לנקות את הגלגלים בנוחות ויעילות.

הקבוצה: "בפרויקט שלנו אנו עוסקות בפיתוח שני פתרונות ספציפיים לצרכים 
של אריק אשר אנו מקוות שיהוו פתרונות מכלילים לאנשים אחרים. הפתרון 

הראשון הוא כפפה אשר מסוגלת מחד להגן על המשתמש מקור, חיכוך ולכלוך, 
ומאידך לאפשר לו מקסימום טווח תנועה ומראה נחשק. הפתרון השני הוא 

מכשיר נייד, קל ופרקטי לייבוש גלגלים של כסאות מותאמים." 

Scanned by CamScanner
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הקורס פעל במתכונת קהילות TOM כתהליך בן ארבעה שלבים:
אתגר: זיהוי וניתוח האתגרים לבעיות זנוחות, אשר אין להן פתרון שוק.

אבות-טיפוס: יצירת אבות-טיפוס עובדים של פתרון בר השגה לאתגרים השונים. 
.TOM הפקה: פיתוח אבות-טיפוס לקבצי מוצרים דיגיטליים שניתן להפיץ באתר של

הקורס התנסותי, מיועד ל-16 סטודנטים.ות מהמחלקות השונות בשנקר ויתנהל בקבוצות 
לימוד של עד- 4 משתתפים.ות בכל קבוצה. 

מתכונת הלימוד נערכה ב-13 מפגשי הנחיה שבועיים, ובנוסף עבודה עצמאית קבוצתית 
בליווי נציגי TOM, בסיום הקורס נערך מייקאתון של יומיים להפקת המודלים הסופיים.

הקבוצות ערכו מחקר בתחום הרלוונטי דרך מפגשים עם בעל צורך, הגדרת הצורך, הבנתו 
והצעת פתרונות מתאימים. 

כחלק מהתהליך העיצובי בוצעו מספר סבבים בהם שולבו אבי טיפוס, משובים מבעל 
הצורך ובניית תכנית אופרטיבית לבניית דגם סופי, ובנוסף, הטמעת המוצר במערכת 

המנגישה את הפתרונות בפלטפורמות דיגיטליות.

תהליך

עבודה בקבוצות רב-תחומיות היא חיונית. והינה פועל יוצא של עידן התקשורת והסטנדר־
טים החברתיים-כלכליים המקובלים כיום בסביבה הטכנולוגית. מאחר והידע הנדרש כיום 

לפיתוח פרוייקט הוא נרחב ומגוון, נדרשים תחומי ידע שונים. על מנת לבצע תהליך 
עבודה נכון, יצירתי ופורה נדרשת היכולת לעבוד בקבוצה ולנהל אינטראקציה בינתחו־

מית.
הסטודנטים בקורס הגיעו מכלל המחלקות בשנקר, משנה ג' ומעלה, תואר ראשון ושני. 

וחולקו לצוותים רב תחומיים. כל צוות עבד על פרויקט בייעוץ וליווי המרצים, אורלי כהן 
 TOM אלורו ופרופסור שרגא קירשנר, בצירוף מרצים אורחים ומנטורים מקהילת

עבודה בינתחומית
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