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  320.4151שיקום התפתחות ובטכנולוגיות מתקדמות ב
 שש"ס( 2)

 'אסמסטר  2022-2023

 

 : מרצים

 אוניברסיטת, והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה, בעיסוק לריפוי החוג, סעד אלכסנדרה ר"ד

 .חיפה

 חיפה אוניברסיטת, החברה למדעי הפקולטה, מידע למערכות החוג, קופליק צביקה' פרופ

 

  הקורס:ומיקום  מועד

 . 12:00 – 8:00ו', בין השעות בימי ' א הקורס יתקיים בסמסטר

 

 רקע כללי: 

ההתקדמות הטכנולוגית בשלושת העשורים האחרונים הובילה לשינוי דרמטי בתחומי החיים 

למקצועות השיקום. שימוש בטכנולוגיות ההתפתחות ווהעיסוק השונים ובתוכם גם תחום 

 Internet of) הדברים של והאינטרנט , רובוטיקה, משחוקהדפסה תלת ממדיתהבריאות, כמו 

things)  ט בכל מוסד שיקומי בארץ אוכלוסיות רבות ומגוונות ומצוי כמע וםבטיפול ובשיקנפוץ

  ובעולם.

פיתוח אביזרי עזר המיועדים להנגשה והתאמת ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות בטיפול ובשיקום 

 תחומי.דורש שותפות ואינטראקציה של גופי ידע רב , סביבה עבור אנשים עם מוגבלויות

 

 מטרות הקורס: 

ע"י שיתוף פעולה של צוות רב מקצועי  "ון הכטאמוזילימוד תהליך של הנגשת מרחב ציבורי כמו  "

 תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.

מבוססת ית חווית ולמידה Teaching- CO משמעותית ב הוראההקורס משלב תהליך חדשני ל

 ( ומטרותיו העיקריות הן:   PBL) Project based learningפרויקט 

סטודנטים ממקצועות הבריאות ביחד עם מקצועות הטכנולוגיה הלומדים לתואר שני  .1

יפתחו שפה מקצועית משותפת שתרחיב אופקים ותקנה מערך שיקולים לדרכי פתרון 

בעיות בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות. בעזרת המפגשים והעבודה המשותפת 

 אנשים עם מוגבלות.הסטודנטים יפתחו יכולת ניתוח מצבים ודילמות הקשורים ל

הסטודנטים ירכשו ידע מעמיק אודות אנשים עם מוגבלויות ואודות התהליך לניתוח  .2

 הצרכים שלהם.

הסטודנטים יכירו את עקרונות לפיתוח מיומנות ראיון ואיסוף מידע ע"י צוות רב  .3

מקצועי שיהוו הבסיס לתיאורי מקרה באמצעות מפגש "חי" עם אנשים עם 

 או קוגניטיביות. מוגבלויות חושיות ו/

ר עבור התאמה של אביזרי עזהעקרונות הסטודנטים יכיר את תהליך ההערכה ו .4

 אנשים עם מוגבלות תוך שימוש בהדפסות  תלת מימד.
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 םהסטודנטים ייחשפו וירכשו ידע מעשי בתפעול מגוון כלים טכנולוגיים רלוונטיי .5 

 לתחומי מקצועות הבריאות.

טי והמעשי בתחום ההדפסה התלת מימד התיאור הסטודנטים ירחיבו את הידע .6

 כמענה לצרכי לקוחלפיתוח אביזרי עזר תוך שילוב חיישנים והאפשרויות הגלומות בו 

 הסטודנטים ירכשו ידע אודות תהליך המידול ועיצוב מוצר מותאם צרכים וסביבה. .7

הסטודנטים יפתחו חשיבה ביקורתית בהקשר של שילוב אביזרי עזר תוך הערכה  .8

וכאמור, יוכלו להשתמש בידע גם לתכנון  ההתאמהושימושיות יעילות ת, למידת איכו

 עתידי כאנשי מקצוע.

 

 

 ייתכנו שינויים עקב אילוצי המצב ית הקורס:תכנ

 תאריך מרצה הנושאים מטלות

הצטוותות לקבוצות 

 עבודה בינתחומית –

 תמושגי יסוד בטכנולוגיוהרצאצ מבוא: 

 מתקדמות של התפתחות ושיקום.

מסייעת לילדים  החידושים בטכנולוגי

 ומבוגרים. 

תולדות ויישומי הדפסת  – הדפסה תלת מימד

תלת מימד בעולם הטיפולי. יישומים, תוכנות 

 ומדפסות.

אלכסנדרה 

 סעד

 

4.11.22 

 

: סיכום 1מטלה מס' 

של רעיונות הנגשה 

 5ֵ%מבוסס ספרות 

 

מוגבלות: אתגרים תפקודיים אוכלוסייה עם 

 רגשייםוהיבטים 

 צורךל היכרות עם תהליך של זיהוי צרכים

 התאמה אישית.

בהנגשת שירות וסביבה לאדם עם עקרונות 

 .תומגבל

אלכסנדרה 

 סעד

 

 1הגשת מטלה 

: חשיבה 2מטלה 

מחודשת לרעיונות 

במטלה  םשסיכמת

. עדכון ושיפור 1מס'

 1מטלה 

מפגש "חי" עם אנשים עם מוגבלויות חושיות 

ון אמוזיבעת ביקורם ב "ו/או קוגניטיביות 

 ובדיקת חוויתם במהלך ביקור. "הכט

 הכנת פרופיל לצרכים. 

אלכסנדרה 

 סעד

וצביקה 

 קופליק

18.11 

 

 מציאות מדומה 

 רובוטיקה בשיקום

 

אלכסנדרה 

סעד 

ומרצות 

 אורחות
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גירוי וקליטת חשמל כאמצעי הערכה וטיפול;   2הגשת מטלה  

EMG, FES  כולל  מחשב" –וממשק "מוח

 הדגמת מערכת ליישום קליני פשוט. 

אלכסנדרה 

סעד 

ומרצות 

 אורחות

2.12 

 

: הכנת 3מטלה 

 – סקיצה של מודל

 5% הצעת פתרון

 

רעיונות  שלוסקיצות הכנת הרציונל 

 הממחישות את הפתרונות הטכנולגיים

אלכסנדרה 

 סעד

וצביקה 

 קופליק

 .3הגשת מטלה 

 

 והעיצוב. מהרעיון לפועל: לימוד תהליך המידול

לעיצוב אביזרים  tinkercadהיכרות עם תוכנת 

 להדפסה.

אלכסנדרה 

 סעד

ומרצה 

 אורחת

16.12 

 .חוקי תכנון להדפסה תלת מימדית היכרות עם  

ושילוב  Tinkercadהמשך ההיכרות עם תוכנת 

 .כלים מתקדמים

אלכסנדרה 

 סעד

ומרצה 

 אורחת

הכנת :  4מטלה 

 5% מודל ממוחשב

ומישחוק  מדומותעיצוב סביבות 

(gamification )לטיפול. 

מרצה 

 אורח
30.12 

: הצעה 5מטלה מס' 

 תרחיש שימושל

  10%ברכיב 

 Ubiquitousמבוא ל"מחשוב מקיף" )

computing( לאינטרנט של הדברים ,)IoT )

 ולסביבות ממוחשבות חכמות

צביקה 

 קופליק

מפגש ייעוץ: ייעוצים אישיים לפרויקט הגמר  

 והצגה בכיתה

אלכסנדרה 

 סעד

וצביקה 

 קופליק

13.1 

ביקור תוך שימוש 

במטרת  במוצג

 ת הפיתוחהערכל

 המשך עיצובו

" ביחד עם האנשים ון הכטאמוזיביקור חוזר ל "

עם מוגבלות להערכת התאמת הפיתוח והערכת 

 "חווית המשתמש" בזמן אמת. 

אלכסנדרה 

 סעד

וצביקה 

 קופליק

הגשת מטלה אחרונה 

 הצגת התרחיש -

והפתרון השלם 

 תפקוד המאפשר

70% 

אלכסנדרה  והערכת עמיתים הצגת פרויקט גמר

 סעד

וצביקה 

 קופליק

20.1 
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 תוצרי הלמידה: 

פיזיותרפיה, סיעוד, ; בעיסוק ריפוי)שונות  תכל קבוצה של סטודנטים המורכבת מדיסציפלינו

 של והבנה ניתוח אמורה לתכנן וליצור אביזר עזר שדרכו הן מפגינות יכולת (מידע מערכות

 עם אנשים של התפקוד שיפור על והשפעת האביזר הסביבה לבין, האדם בין האינטראקציה

הקורס מלווה במטלת פיתוח הדפסות תלת ממדית של . בקהילה ומעורבותם ושילובם מוגבלות

מוצג מוזיאוני ותכנון תרחיש ביקור לאנשים כבדי ראיה ככלי לתרגול החומר הנלמד בעבודה 

 סטודנטים. 4בינתחומית של כ  בצוות

 

 

 (מתחומים שונים בקבוצותמתבצע ) מטלות הקורס

 5ֵ%מבוסס ספרות ראשוני  ןשל רעיו גיבוש. 1

 5%שיפור הרעיון  –חשיבה מחודשת . 2

 5% אפיון פתרון – הכנת סקיצה של מודל. 3

 5%. הכנת מודל ממוחשב 3

 10%הגדרת תרחיש לביקור תוך שימוש ברכיב . 4

המצגת תכלול . והצגתה בכיתה במפגש האחרון' דק 15בניית מצגת בת מצגת להצגת תרחיש: . 6

תוך התייחסות לחשיבה קלינית, תהליך  (האביזר המודפסוהדגמת הפתרון המוצע ) תיאור המקרה

 70%. העיצוב, עקרונות עיצוב והדפסת האביזר

 

 חובות הקורס

 נוכחות חובה  .1

 תקבל במהלך ההצגה בכיתה יבהתאם לפידבק ש עבודה מסכמת: הגשת מצגת מתוקנת .2
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