
משנההסמארטפוך

שלחייהםאת
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חייהםאתלשנותמנסהובעולםבארץיזמיםשלשורההמקובלתוהעבודההלימודים

מכשירהיאהטכנולוגיההאנשיםרוב״עבורמוצלחעסקלהקיםגםהדרךועל

המציאות״אתלשנותיכולזהמוגבלותעםלאנשיםהחייםאתשמייעל

אורפזענבל אורפזענבל

ככקלכנין?ככנסתאשה**

לג־תכאימלבררבמטרה""

בי

$TS1$לגבי$TS1$

$DN2$לגבי$DN2$ממתינההיאהלוואה.קבלת

הרגעוכשמגיעתורה,שיגיע

הפ־מולמתיישכתהיאהמיוחל

קיד

$TS1$הפקיד$TS1$

$DN2$הפקיד$DN2$עומ־היאשהתפנה.כדלפק

דת

$TS1$עומדת$TS1$

$DN2$עומדת$DN2$אזאכלשאלה,אליולהפנות

אתשהופךכמכשולנתקלתהיא

למו־הזוהיומיומיתהמשימה

רככת:

$TS1$:למורככת$TS1$

$DN2$:למורככת$DN2$חירשת,שהיאמכיוון

הת־אתלשמועיכולהלאהיא

שוכה

$TS1$התשוכה$TS1$

$DN2$התשוכה$DN2$היאכךלשפהפקיד.של

עמהשיגיעלמתורגמןזקוקה

עומדיםזהכמומצכימלכנק.

ונכויותלקויותכעלישלכדרכם

כאמצ־עתה,אךיוםמדי

עים

$TS1$כאמצעים$TS1$

$DN2$כאמצעים$DN2$,פשוטיםאפילוטכנולוגיים

חייהםאתלשנותניתןיחסית,

כךרכים.מוגכלויותכעלישל

אתשתתרגםאפליקציהלמשל,

לשפתהכנקפקידשלהתשוכה

כטקסטאותהתציגאוהסימנים

לאשהלסייעיכולההיתהכתוכ

שתואר.כתרחיש

הטכנו־האנשים,רוב״עבוד

לוגיה

$TS1$הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$הטכנולוגיה$DN2$אתשמייעלמכשירהיא

החברתייםהקשריםואתהחיים

יכולזהמוגבלותעםלאנשים

האפשרויותהמציאות.אתלשנות

בט־השימושבעקבותשנפתחות

כנולוגיה

$TS1$בטכנולוגיה$TS1$

$DN2$בטכנולוגיה$DN2$עבורם״,דרמטיותהן

אחראיתקמינסקי,שושאומרת

אידבביתירעוניהולפיתוחעל

מס־קמינסקיברעננה.שפירא

בירה

$TS1$מסבירה$TS1$

$DN2$מסבירה$DN2$מלכ״רשפירא,אידשבית

עללקחשנה,34ל-קרובשקיים

שלהחייםאיכותאתלקרםעצמו

השארביןמוגבלויות,עםאנשים

חד־שירותיםפיתוחבאמצעות

שניים.

$TS1$.חדשניים$TS1$

$DN2$.חדשניים$DN2$יז־הואבמהותוהארגון

מי

$TS1$יזמי$TS1$

$DN2$יזמי$DN2$האצהתוכניתהקמתולכן

שלחייהםאתשישפרולמיזמים

תהליךהיתהמוגבלויותבעלי

עבורו.טבעי

בביתפתחובאחרונהואכן,

ההאצהתוכניתאתשפיראאיזי

A3iמאיציםשלתיבות)ראשי

Acceleratingבישראל,שילוב

inclusion in Israelבשיתוף

PresenTenseגלובליארגון

תוכ־16שהקיםיזמותלקידום

ניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$ברחבילסטארט־אפיםהאצה

רודרמן,משפחתוקרןהעולם

הפועלתפרטיתפילנתרופיתקרן

מוגב־עםאנשיםשללשילובם

לויות

$TS1$מוגבלויות$TS1$

$DN2$מוגבלויות$DN2$ובארה״ב.בישראלבחברה

מיזמים13משתתפיםבתוכנית

שנ־טכנולוגיים,רובםבתחום,

מצאים

$TS1$שנמצאים$TS1$

$DN2$שנמצאים$DN2$בפיתוח,ראשוניבשלב

ומקב־בשבועפעםהמתכנסים

לים

$TS1$ומקבלים$TS1$

$DN2$ומקבלים$DN2$וליווי.ומקצועיעסקיייעוץ

מועמדותהגישומיזמים90כ-

אינדיק־שנותןמספדלתוכנית

גיא

$TS1$אינדיקגיא$TS1$

$DN2$אינדיקגיא$DN2$:שפיגלמן

שמכוונת"יזמות

מוגבלויותלבעלי

תבזידכמעט

מצורךמתחילה

עצמו.האדםשל

זהפההחידוש

לעשותשאפשר

עסק"גםבזזה

הטכנולוגיתהפעילותלרמתציה

בישראל.בתחום

שמשתתפיםמיזמיםשני

שירותיםמפתחיםבאקםלרטור

בעיותעםלאנשיםומכשירים

מנסים״הפרויקטיםשמיעה.

התרגום״,שירותיאתלהנגיש

המכ־״למשל,קמינםקי.אומרת

שיר

$TS1$המכשיר$TS1$

$DN2$המכשיר$DN2$מהאתהחירשעבוריתרגם

שהואכךאומד,השנישהאדם

אולזהולהתייחסלקרואיוכל

אלהתשובה.שלבהקלדהלענות

והםכיום,קיימיםשלאאביזרים

חי־לארםמאורמשמעותיים

רש.

$TS1$.חירש$TS1$

$DN2$.חירש$DN2$להשתתףלומאפשריםהם

שכיוםבעוראנשים,עםבשיחה

השיחהמהלךמהמביןלאהוא

מתר־לאמישהואםקורהומה

גם

$TS1$מתרגם$TS1$

$DN2$מתרגם$DN2$.להשמיעלומאפשרזהלו

האפליקציותאחתרעתו״.את

תר־תבצעבתוכניתשמפותחות

גום

$TS1$תרגום$TS1$

$DN2$תרגום$DN2$לטקסט,דיבורשלסימולטני

משקפיגביעלהפלטאתותציג

גלאט.גוגל

פרויקטהואשנגיש״״סימן

ומבצעבתוכנית,שמשתתףנוסף

שירותלמרכזפיילוטאלהבימים

דוברייריעלשמאוישטלפוני

בתיביןומקשרהסימנים,שפת

חירשים.ללקוחותעסק

שפי־איזיבביתהאקםלרטור

רא

$TS1$שפירא$TS1$

$DN2$שפירא$DN2$בישראלגואהלגלמצטרף

קמינסקי:ש\ש

הילדיםכל"לא

אואוטיזםעם

הםפיזיתמוגבלות

צריךהדבר.אותו

אחדלכללפתח

ועבודהטיפולדרכי

מאודבצורה

מותאמת"

שמ־וגופיםחברותשלובעולם

קדמים

$TS1$שמקדמים$TS1$

$DN2$שמקדמים$DN2$מסייעותטכנולוגיות

מוגבלויותבעללקהלשפונות

נכיםעיוורים,ובהםשונות

המי־קרובותלעתיםואוטיסטים.

זם

$TS1$המיזם$TS1$

$DN2$המיזם$DN2$שלקרובההיכרותמתוךקם

המוגבלותעםהיזמתאוהיזם

שדורשיםהייחודייםוהצרכים

לאכנראהאלהחברותפתרון.

הפתרונותאךהבאה,ווייזיהיו

משמעו־להשפיעעשוייםשלהן

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$כמואנשים.שלחייהםעל

הטכנולוגייםמהטרנדיםהרבה

רחיפהקיבלזהגלגםהנוכחיים,

המו־למהפכתהודותמשמעותית

בייל,

$TS1$,המובייל$TS1$

$DN2$,המובייל$DN2$מכשי־כיםלכלשהביאה

רים

$TS1$מכשירים$TS1$

$DN2$מכשירים$DN2$רבמחשובכוחובעליקטנים

לאינטרנט.רגעבכלהמחוברים

המוגבלויות,בעלישלבעולם

לשנותיכולהמוביילאפליקציית

המשתמש.שלחייואת

ממיליארדיותר

מוגבלויותבעלי

לאעדייןבישראלבינתיים,

טכ־שלבתחוםירעמוקדנוצר

נולוגיות

$TS1$טכנולוגיות$TS1$

$DN2$טכנולוגיות$DN2$,כיווןזהאךמסייעות

תעשייתיכולהשאליונוסף

להתקדם.המקומיתהחדשנות

%51כ-איש,ממיליארדיותר

סובליםהעולם,מאוכלוסיית

לפימנטלית,אופיזיתמלקות

BCCשלדו״חלפי

הטכנולוגיהשוק

לבעליהמסייעת

מוגבלויות

ולאוכלוסייה

להגיעצסוימבוגרת

60ל-2018ב-

דולרמיליארד

לבדהבארה״ב

הבריאותארגוןשלהנתונים

מיליון1-09110ל-העולמית.

משמעותייםקשייםישבוגרים

בתפקוד.

מסייעתטכנולוגיהשלהשוק

ולאוכלוסייהמוגבלויותלבעלי

מי־60ל-להגיעצפויהמבוגרת

ליארד

$TS1$מיליארד$TS1$

$DN2$מיליארד$DN2$בארה״ב2018ב-דולר

המחקרחברתשלדו״חלפילבדה,

bccבממוצעתצמחזוהוצאה

הק־השניםבחמשבשנה%7.5ב-

רובות.

$TS1$.הקרובות$TS1$

$DN2$.הקרובות$DN2$ביותרהגדולהשוקנתח

יומיומילשימושעזרלכלייהיה

לתק־כליםמוגבלויות,לבעלי

שורת

$TS1$לתקשורת$TS1$

$DN2$לתקשורת$DN2$ברו״חניירות.ופתרונות

נו־השוקשלשהצמיחהמציינים

בעת

$TS1$נובעת$TS1$

$DN2$נובעת$DN2$בשירותיבמרע,מהתקדמות

במקבילובטכנולוגיה,הבריאות

הז־כמודמוגרפייםלשינויים

דקנות

$TS1$הזדקנות$TS1$

$DN2$הזדקנות$DN2$והתארכותהאוכלוסייה

גורםמוגבלויות.בעלישלהחיים

הואהדו״חכותבישמצייניםנוסף

90ה-בשנותרגולטוריםשינויים

טכנולוגיותשללאימוץשהביאו

מוגבלויות,עםאנשיםלמען

להםויאפשרוחייהםעלשיקלו

תעסוקהמקומותשלרחבמגוון

ציבוריים.ושירותים

בסןנערכהכחורשלפני

לטכנו־29ה-התערוכהדייגו

לוגיה

$TS1$לטכנולוגיה$TS1$

$DN2$לטכנולוגיה$DN2$אחרמוגבלויות.ובעלי

המו־היהבתערוכהמהמבקרים

זיקאי

$TS1$המוזיקאי$TS1$

$DN2$המוזיקאי$DN2$הזמרוונרר.סטיביהאגדי

להופיע,כרילתערוכההגיעלא

חד־טכנולוגיותלחפשכדיאלא

שות,

$TS1$,חדשות$TS1$

$DN2$,חדשות$DN2$ראייה.ככבדלושיסייעו

לראות,יכוללאשאתה״דמיין

לקבליכולאתהפתאוםואז

היתהלאשמעולםאינפורמציה

שלהחשיבותזוהיעבורך.נגישה

אמרחרשה״,מסייעתטכנולוגיה

הטלוויזיהלערוץבראיוןוונרר

nbcשהוצגוהפתרונותבין

להק־טכנולוגיההיובתערוכה

ראה

$TS1$להקראה$TS1$

$DN2$להקראה$DN2$שמופיעמהשלולתיאור

האייפון,אוהאייפרמסךעל

אי־מיילים.למשל

פתרונותמחפשים

אישיותלבעיות

עו־לאבתחוםהיזמים

נים

$TS1$עונים$TS1$

$DN2$עונים$DN2$המקו־הסטריאוטיפעל

בל

$TS1$המקובל$TS1$

$DN2$המקובל$DN2$,בייחודלםטארט־אפים

ואינטר־מוביילשלבתחומים

נט,

$TS1$,ואינטרנט$TS1$

$DN2$,ואינטרנט$DN2$מנכ״לשפיגלמן,גיאאומר

PresenTense,היזמיםלדבריו

ני־בעלייותר,מבוגריםשפגש

סיון

$TS1$ניסיון$TS1$

$DN2$ניסיון$DN2$״יזמותגדול.חזוןובעלי

מצו־מתחילהתמירכמעטכזאת

רך

$TS1$מצורך$TS1$

$DN2$מצורך$DN2$פההחידושעצמו.האדםשל

עסק.גםמזהלעשותשאפשרזה

נגיעהישמהיזמיםניכרלחלק

המוגב־לתחוםשקשורהאישית

לוית

$TS1$המוגבלוית$TS1$

$DN2$המוגבלוית$DN2$מוגבלות,עםלילדהורה

לושעולהבהוראהשעוסקארם

מוגבלות,בעלשלבןרעיון,לו

לד־שפיגלמן.אומרחברים״,או

בריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$הפופולרייםהתחומיםאחר

בישראלבתחוםיזמיםשבהם

אוטיזם.הואפתרונותמפתחים

שלהנגשההואנוסףנפוץתחום

מגע.מסכי

לי־גיוראהואכזהאחריזם

בנה,

$TS1$,ליבנה$TS1$

$DN2$,ליבנה$DN2$ששותקבהשכלתומהנדס

שנים.שבעלפניתאונהבעקבות

עו־עםיחד2012ב-הקיםליבנה

דר

$TS1$עודר$TS1$

$DN2$עודר$DN2$המודיעיןיחידתיוצארב,בן

בת־ומומחה8200הטכנולוגית

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$חברתאתמכונה,ראייתשל

Sesame Enableמפ־החברה

תחת

$TS1$מפתחת$TS1$

$DN2$מפתחת$DN2$לא־שמאפשרתטכנולוגיה

נשים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$לשלוטבתנועהשמוגבלים

תנועותבאמצעותבמכשירים

מקל.כמוחפציםאווידייםראש

להגיעהיאהחברהשלהמטרה

מלאבאופןשיישלטלסמארטפון

כךשלה,הטכנולוגיהבאמצעות

האפ־בכללהשתמשיהיהשניתן

ליקציות

$TS1$האפליקציות$TS1$

$DN2$האפליקציות$DN2$מגבלה.בליהמותקנות

מוגבלויותבעליעבורהמשמעות

יכולתאדירהלהיותיכולה

מכשירעצמאיבאופןלהפעיל

עבורם,נגישהיהלאלכןשקורם

שיחתכמופעולותלבצעוכך

פרסוםאואימיילשליחתטלפון,

בפייםבוק.סטטוס

אפ־כמהפיתחהםטארט־אפ

ליקציות

$TS1$אפליקציות$TS1$

$DN2$אפליקציות$DN2$הפו־אתשמרגימות

טנציאל

$TS1$הפוטנציאל$TS1$

$DN2$הפוטנציאל$DN2$לשפרהטכנולוגיהשל

מו־בעלישלחייהםאיכותאת

גבלויות,

$TS1$,מוגבלויות$TS1$

$DN2$,מוגבלויות$DN2$לעשותלהםולאפשר

לעשותמסוגליםהיושלאדברים

קוראלמשל,לכן.קורםלברם

e-readerאלקטרוניספרים

בת־עמודיםלהעביראפשרשבו

נורת

$TS1$בתנורת$TS1$

$DN2$בתנורת$DN2$שמאפ־וחייגןיד,אוראש

שר

$TS1$שמאפשר$TS1$

$DN2$שמאפשר$DN2$להתקשרמוגבלויותלבעלי

החברהבנוסף,טלפון.למספרי

עמוד 1



שמתאימותאפליקציותמציגה

משתמשיםגםשבהםלמצבים

לג־יכוליםלאמוגבליםשאינם

עת

$TS1$לגעת$TS1$

$DN2$לגעת$DN2$,אפליקצייתלמשלבמסך

בהלשלוטשאפשרבישולספרי

הטאבלטאתללכלךבלימרחוק

שמעבירהאפליקציהאובמזון,

התיר־בדפיםמגעללאדפים

טואלים.

$TS1$.התירטואלים$TS1$

$DN2$.התירטואלים$DN2$,פתחההחברהבנוסף

למפתחיםשלההטכנולוגיהאת

שילובשבאמצעותכךחיצוניים,

אתלהפוךיכוליםהםקורשורת

בא־לנשלטתשלהםהאפליקציה

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$.מחוות

האפלי־היאנוספתדוגמה

קציה

$TS1$האפליקציה$TS1$

$DN2$האפליקציה$DN2$Ola Mundoמעין

ילדיםביןלתקשורתווטםאפ

החברהמייסרלהורים.אוטיסטים

דר־שחיפשהראל,אופירהוא

כים

$TS1$דרכים$TS1$

$DN2$דרכים$DN2$האוטי־לבנולעזורחדשות

סט

$TS1$האוטיסט$TS1$

$DN2$האוטיסט$DN2$הקרובה,הסביבהעםלתקשר

קלינאיתשלהמלצהבעקבות

בנו,טופלשאצלהתקשורת

לב־לוהציעההקלינאיתארם.

חון

$TS1$לבחון$TS1$

$DN2$לבחון$DN2$בעז־לתקשורתאפליקציות

רת

$TS1$בעזרת$TS1$

$DN2$בעזרת$DN2$האפליקציותבחנויותסמלים

בדקכשהראלמובייל.למכשירי

הואהקיימות,האפשרויותאת

מחיק״לוחמציעותשהןגילה

אפליקציותכלומראלקטרוני״,

להביעלילדמאפשרותשאמנם

באמ־ותחושותיורצונותיואת

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$במליםשמלוויםאיורים

אחתלאאףאךמקומיבאופן

ביןמרחוקתקשורתאיפשרהמהן

באמצ־הקרובהלסביבתוהילד

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$מסרים.העברת

שלוהאישיהצורךמתוךכך,

olaאתהראלהקים Mundo

תקשורתשמאפשרתאפליקציה

להוריהם,אוטיסטיםילדיםבין

וסמלים.איוריםעלומבוססת

עםלתקשרמאפשרתהאפליקציה

העיק־אתומזכירהמרחוקהילד

רון

$TS1$העיקרון$TS1$

$DN2$העיקרון$DN2$הודעותווטסאפשלהבסיסי

קולגםלצרףניתןשלהןמיידיות

בת־ההודעה.תוכןאתולשמוע

כנון

$TS1$בתכנון$TS1$

$DN2$בתכנון$DN2$עלרגשהושםהאפליקציה

תתאיםשהיאכךהממשק,עיצוב

כריתוכננההיאבמקור,לילדים.

השוקאךלאוטיסטים,לסייע

עו־הואהאפליקציהפונהשאליו

לם

$TS1$עולם$TS1$

$DN2$עולם$DN2$התומכתהחליפיתהתקשורת

מיוחדיםצרכיםעםלילדים

מדבריםולאכותביםשלאילדים

שיעזורתקשורתאמצעיוצריכים

כךהסביבה,עםלתקשרלהם

סוגיםעםלילדיםמתאימהשהיא

לקויות.שלשונים

נפתו!"חסום"עולם

מו־שמפתחיםםטארט־אפים

צרים

$TS1$מוצרים$TS1$

$DN2$מוצרים$DN2$נתקליםמוגבלויותלבעלי

קמי־לדבריייחודיים.באתגרים

בסקי,

$TS1$,קמיבסקי$TS1$

$DN2$,קמיבסקי$DN2$מוגב־לבעליפתרונות

לויות

$TS1$מוגבלויות$TS1$

$DN2$מוגבלויות$DN2$שלעתיםבכךמאופיינים

ספציפיתמותאםהפתרוןקרובות

גנ־פתרוןלאכלומרלמשתמש,

רי

$TS1$גנרי$TS1$

$DN2$גנרי$DN2$ברובכמוהמשתמשים,לכל

הילדיםכל״לאהאפליקציות.

אופיזיתמוגבלותאואוטיזםעם

צריךהדבר.אותוהםמוטורית

מענים,מהםאחרלכללפתח

בצורהעבודהודרכיטיפולדרכי

אומרת.היאמותאמת״,מאור

והשירו־הטכנולוגיה״עולם

תים

$TS1$והשירותים$TS1$

$DN2$והשירותים$DN2$הולךשלאכזהלהיותחייב

גםאלאמאור,רחביםרבדיםעל

לצרכיםומתייחסלקוחממוקד

חלקזהאחר.כלשלהייחודיים

קמינםקי.מוסיפהמהמורכבות׳/

אפק־לאלמשל,מגע,מכשירי

טיביים

$TS1$אפקטיביים$TS1$

$DN2$אפקטיביים$DN2$בי־בעיותעםלאנשים

דיים

$TS1$בידיים$TS1$

$DN2$בידיים$DN2$אביזריםימצאואםאבל

להםשתאפשרטכנולוגיהאו

פותחיםחכם,במכשירלהשתמש

להם״.חסוםשהיהומלואועולם

שישראלמצייןשפיגלמן

מו־פתרונותבפיתוחמתקדמת

תאמים,

$TS1$,מותאמים$TS1$

$DN2$,מותאמים$DN2$שנצברהניסיוןבעקבות

כיאםצה״לנכיעםבעבורה

מתוךפותחולאאלהפתרונות

מילבת,עמותתעסקית.ראייה

שנה30מ-יותרעוסקתלמשל,

וטכנולו־עזריםופיתוחבאספקת

גיה

$TS1$וטכנולוגיה$TS1$

$DN2$וטכנולוגיה$DN2$בעלותלאוכלוסיותומסייעת

וקשישים.מיוחדיםצרכים

אפלי־שללהתאמהכדוגמה

קציה

$TS1$אפליקציה$TS1$

$DN2$אפליקציה$DN2$מס־הייחודיים,לצרכים

פרת

$TS1$מספרת$TS1$

$DN2$מספרת$DN2$שנוערמיזםעלקמינםקי

לאוטיסטיםאפליקציותלהתאים

האפליק־באקםלרטור.ומשתתף

ציות

$TS1$האפליקציות$TS1$

$DN2$האפליקציות$DN2$גמישויותעםמראשנבנות

לשלוטלמשלשניתןכךבתוכן,

במשחקלמגעהרגישותברמת

כפתוריםלהוסיףאובלומדה,או

מבחי־שלאלילדיםשמתאימים

נים

$TS1$מבחינים$TS1$

$DN2$מבחינים$DN2$כלל״בדרךצבעים.ביןהיטב

הנו־עלהאפליקציהאתעושים

רמה

$TS1$הנורמה$TS1$

$DN2$הנורמה$DN2$כשמתאימיםהאנשים.של

דורשוזהספציפייםלמאפיינים

מסובך״,נהיהזההתאמה,יותר

קמינסקי.אומרת

והר־יחסיתהקטניםהשווקים

צון

$TS1$והרצון$TS1$

$DN2$והרצון$DN2$מו־בעיהלפתורהיזמיםשל

כרת

$TS1$מוכרת$TS1$

$DN2$מוכרת$DN2$לבנותדווקאולאווכואבת

החברותאתהופכיםענק,חברת

אטרקטי־לפחותלתחוםשפועלות

ביות

$TS1$אטרקטיביות$TS1$

$DN2$אטרקטיביות$DN2$שמחפשיםמשקיעיםבעיני

ההש־עלגבוההחזרעםאקזיט

קעה.

$TS1$.ההשקעה$TS1$

$DN2$.ההשקעה$DN2$שצריךהמרכזית״העבודה

בסופושוק.גורלעלהיאלעשות

משקיעיםלהיותצריכיםדבר,של

בסוף״,לאקזיטאופציהשרואים

תקנותלדבריו,שפיגלמן.אומר

שלנגישותשמחייבותממשלתיות

לארגוניםגורמותשירותיםמגוון

לח־שוקויוצרותכסףלהוציא

ברות

$TS1$לחברות$TS1$

$DN2$לחברות$DN2$.בתחום

בהשקעותשעוסקותקרנות

מי־שמשקיעותחברתיות

ליארדים,

$TS1$,מיליארדים$TS1$

$DN2$,מיליארדים$DN2$פעי־כךכללאאך

לות

$TS1$פעילות$TS1$

$DN2$פעילות$DN2$לטענתמחפשותבישראל

יותרנמוכיםשיעוריםשפיגלמן

להןוישהשקעה,עלהחזרשל

מתאימותהןולכןסבלנות,יותר

״קיימתהשקעות.שלזהלסוג

חב־ליזמותרבהמודעותכיום

רתית־עםקית,

$TS1$,חברתיתעםקית$TS1$

$DN2$,חברתיתעםקית$DN2$לשלבשמנסה

עםלחברהטובשעושיםדברים

וגםקיימאברנכון,עסקימורל

״בינתייםשפיגלמן.אומררווחי״,

מי־כליהיזמיםלרשותעומדים

מון

$TS1$מימון$TS1$

$DN2$מימון$DN2$בסיוםהראשי״.המדעןשל

שפי־אידבביתייערכוהתוכנית

רא

$TS1$שפירא$TS1$

$DN2$שפירא$DN2$המיזמיםאתיציגושבויום

פוטנציאליים.משקיעיםבפני

ללימודיםליציאהלהתארגןוריכוזקשבבעיותעםלנעריםעוזריםכן

tjv?שמסייעותטכנולוגיותבפיתוחשעוסקכוסן

בביתבמדיהלחדשנותהמעבדההיאמוגבלויותלבעלי

שכהבבלהרצליה.הביכתחומיבמרבזלתקשורתהספד

היאוהשכהמתחלן?מחקרבכושאמתמקדתהמעבדה

זה.בתחוםפרויקטיםלהובילבחרה

מובילהשהמעבדההמחקרייםהפרויקטיםאחר

שמאובחןלנוערשמיועדTangiPianהואבתחום

המ־הקשייםאחרעללהתגברוריכוזקשבבבעיות

רכזיים

$TS1$המרכזיים$TS1$

$DN2$המרכזיים$DN2$לפניהבוקרהתארגנותמתמודד:הואשעמו

ביןפעולהשיתוףהואהפרויקטספר.לביתהיציאה

ראשקופלמן־רובין,דפנהלר״רלחדשנותהמעברה

הספרבביתקשבוהפרעותלמידהללקויותהיחידה

בבינתחומי.לפסיכולוגיה

הזמ־לתכנוןשמשמשתאפליקציהכוללהפתרון

נים

$TS1$הזמנים$TS1$

$DN2$הזמנים$DN2$שמחובריםוחפציםהמשימות,ביצועאחרומעקב

אינדיקטו־ומשמשיםהביתבחללומפוזריםלאינטרנט

רים

$TS1$אינדיקטורים$TS1$

$DN2$אינדיקטורים$DN2$דיגיטלי.לטיימרברומהמטלה,לכלשהוקצהלזמן

עלנסמךשהואכךתוכנןבבוקרההתארגנותמהלך

להסיחשעלוליםםמארטפון,מכשיריעלולאחפצים

כינמצאהוריםעםבשיחותהנוער.בנישלרעתםאת

הב־לפתרוןולכןעמם,מתחיוצרתההתארגנותבעיית

עיה

$TS1$הבעיה$TS1$

$DN2$הבעיה$DN2$כמוהלימודים.עלהשארביןרחבות,השלכותיש

ולה־בערבהזמניםלוחלתכנוןשותפיםההוריםכן,

קצאת

$TS1$ולהקצאת$TS1$

$DN2$ולהקצאת$DN2$הטכנולוגיהמשימה.לכלשמוקצההזמןפרק

ההתק־שלושיקוףמדירהלתכנון,זהבמקרהמשמשת

דמות.

$TS1$.ההתקדמות$TS1$

$DN2$.ההתקדמות$DN2$שהט־מסבירהמעברה,מייסדצוקרמן,אורןר״ר

כנולגיה

$TS1$שהטכנולגיה$TS1$

$DN2$שהטכנולגיה$DN2$לשמשכלומרעזרגלגלכמולהיותצריכה

לה־למשתמשלעזורצריכההיאמכןולאחרלתקופה,

שתחרר

$TS1$להשתחרר$TS1$

$DN2$להשתחרר$DN2$.ממנה

הפר־עםהמאובחניםוהמתבגריםהילדים״מספר

עת

$TS1$הפרעת$TS1$

$DN2$הפרעת$DN2$בישראל.האחרונותבשניםחדבאופןעולהקשב

הנתוןובארץמהילדים,%11ב-כיוםמדוברבארה״ב

מנסיםאנושבהההתארגנותבעיית%8הואהרשמי

אק־בתפקודפוגעזהבתחוםקושיקריטית.היאלטפל

דמי,

$TS1$,אקדמי$TS1$

$DN2$,אקדמי$DN2$היפרא־מאשריותרבבגרות,ומשפחתיתעסוקתי

קטיביות

$TS1$היפראקטיביות$TS1$

$DN2$היפראקטיביות$DN2$.יעילפחותהתרופתיהטיפולואימפולסיביות

אח־פתרונותלפתחגבוההחשיבותישולכןזה,בתחום

רים״,

$TS1$,אחרים״$TS1$

$DN2$,אחרים״$DN2$קופלמן־רובין.מסבירה

פיתוחהואצוקרמןשעורךנוסףמחקרפרויקט

ExciteTrayלעידודאינטראקטיבייםוכפיתמגש

קטניםילדיםבקרבעצמאיותאכילהיכולותרכישת

נע־זהפרויקטומוטוריות.קוגניטיביותמוגבלויותעם

שה

$TS1$נעשה$TS1$

$DN2$נעשה$DN2$פרופ׳שלוטכנולוגיהלשיקוםהמעברהבשיתוף

באוניברסיטתבעיסוקלריפוימהמחלקהוייסתמר

״חינוךבנושאlinksמצוינותמרכזבמסגרתחיפה,

החדשה״.המידעוחברת

שלאלילדיםעזר״״גלגללהיותנוערהפרויקט

לב־יודעיםולאעצמאית,לאכולהיכולתאתרכשו

צע

$TS1$לבצע$TS1$

$DN2$לבצע$DN2$אחי־האכילהלתהליךהקשורותהפעולותאת

זה

$TS1$אחיזה$TS1$

$DN2$אחיזה$DN2$,ליערהכפיתשלהובלההמזון,שלגריפהבכפית

אלהבימיםשנבחןהפתרוןלפה.מהכפיתוהורדה

הילדיםאתשמלוותועיסוקמרפאותעללהקלאמור

באמצעותהפעולותאתלבצעאותםוללמדהאלה,

אורותכמוחיוביים,תמריציםשכוללדיגיטלימגש

כנדרש.פעולהכשמבוצעתלצלחתמסביבשנדלקים

שמו־חכמהכפיתמפותחתהפרויקטבמסגרתכןכמו

דד

$TS1$שמודד$TS1$

$DN2$שמודד$DN2$עו־שהיאהמסלולואתהכפיתעלשמופעללחץ

ברת.

$TS1$.עוברת$TS1$

$DN2$.עוברת$DN2$התקדמותאתשינתחמנגנוןליצורהיאהכוונה

תקופה.לאורךאותהוינטרהילד,

אורפזענבל

עמוד 2


