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דעתנו. אחת מהן, והמוכרת  הפעולות היומיות והבסיסיות ביותר שלנו הן אלה שאנו מבצעים מבלי לתת עליהן את

אשר שתי רגליו נקטעו בשל מחלת  ,64 –בן ה  האריאך ישנם גם אנשים כמו בשירותים.  , היא השימושלכולנו

שכן  שבכרמיאל. הארי נותן את דעתו על פעולה בסיסית זו בבית האבות "בראט"מתגורר כיום . הארי הסוכרת

  .מטפלסיוע ביכול להשתמש בשירותים אלא  הוא איננו

לקחו על עצמם משימה להשיב , סטודנטים מהמח' להנדסת מכונות, שסרגיי קוטליארוב וליאור ויצמןהיו אלה 

המתקן תוכנן ונמסר    .וחות עצמובכ לארסנל הפעולות היומיות והבסיסיות של הארי את השימוש בשירותים

ה, כחלק מפרויקט הגמר של הקורס "ביומכניקה שיקומית" מכללה לבין האבות בית בין הפעולה שיתוף במסגרת

 בהנחיית ד"ר אורית בראון בנימין. 

 

 
 לאסלהיסא הגלגלים מעבר מכלמביאים להארי את האסלה המוגבהת ואת קרש ההחלקה  סרגיי וליאור

 

ם פתח. אפשריים. הראשון היה כיסא גלגלים עקיימים וכפתרונות  הועלו מספר רעיונותכחלק מתהליך הפיתוח 

לא פותר את הבעיה שכן הארי בל ציון גבוה בהיבטי הבטיחות וההיגיינה, אך עם זאת הוא יקפתרון זה אמנם 

  .יכול לנהג בכוחות עצמואינו אותו הוא שסא הגלילים של השירותים, יסא הגלגלים שלו לכייצטרך לעבור מכ

. מדובר בקרש המגשר על הפער שנוצר בין (2)ראה איור מספר  השני היה קרש החלקה מותאםהקיים הפתרון 

 חזרה.בכיסא הגלגלים לאסלה. קרש ההחלקה, כשמו כן הוא, מיועד שיחליקו עליו מכיסא הגלגלים אל האסלה ו

אך לצד כל אישית עבור המשתמש ניתן להתאימו ו הוא קל לאחסון ולהרמה: יתרונותיו של קרש ההחלקה רבים

 עם מיטיב איננו אשר מה דבר, לשטיפה ניתן איננו ולכן מעץ הינו הקרש, לדוגמא ,כךחסרונות. אלה, ישנם גם 

הצורות הפיזיות של כיסא הגלגלים ושל האסלה בנוסף,  .זה מסוג ממוצר והמצופה הדרושה ההיגיינה מידת

  מסורבלת ובכך להקשות באופן ניכר את מלאכת התכנון של קרש ההחלקה.עלולות לדרוש גאומטריה 

 

הצרכים של הארי, החליטו של אלה אל מול החסרונות ועל סמך היתרונות לאחר בדיקת הפתרונות הקיימים ו

להניע את גלגלי השיניים ההנדסיים שלהם  יהםלע. כעת, משלהם לטובת הבעיה ם לחשוב על פתרוןהסטודנטי

הגאומטריה פשטות  קלות האחסנה, ניידות, טיחות, חוזק החומר,ההיגיינה, הב שיענה על היבטי ולפתח משהו

 של המוצר וכמובן, העמידה בתקציב שהוגדר.



פתרון זה אפשרי היות והארי מסוגל  ובלמים.קונסטרוקציית תמיכה בעלת גלגלים  :הקונספט הראשון שנבחן

להרים את מסת גופו בכוחות עצמו. "בעצם", מתארים סרגיי וליאור, "הארי יאחז בשלדת המבנה העליונה 

במסגרת  כשהבלמים מופעלים ובדרך זו הוא יוכל לעבור מכיסא הגלגלים שלו אל כיסא הגלגלים של המקלחת".

דאוג שהמבנה שלהם, בעזרתו הארי יצטרך להרים את משקל גופו, יהיה הסטודנטים ל הקונספט הזה מחויבים

 .ולדאוג לאחיזה נוחה בקורה העליונה של המבנה ק"ג לכל הפחות עם מקדם בטיחות 87עמיד בעומס כפיפה של 

תנו לתכנן את המבנה מפלדה כלשהי וזה ייקר מאוד את העלות" מסבירים "מדובר בעומס שיצריך מא

  הסטודנטים. 

ונסטרוקציה ניידת ולכן ניתן יהיה להעבירה בקלות יחסית מחדר השירותים אל המקלחת, אך אליה וקוץ בה; הק

היות והארי קטוע רגליים, יצטרכו ליאור וסרגיי לחשוב על מנגנון בלמים אשר ניתן יהיה להפעלה על ידיו, מה 

 שבקלות יכול לסבך באופן משמעותי את התכן של כל הפרויקט.

 
 (שנבחן הראשון הקונספט) פתח עם גלגלים כיסא

 

 

משלב משטח החלקה למעבר מכיסא הגלגלים החיצוני אל כיסא שקרש החלקה. רעיון   שנבחן: השניהקונספט 

 לחת ומצדו השני אל התומךהגלגלים של המקלחת, ומבנה בלימה המחובר מצדו האחד אל שלדת כסא המק

מבנה הבלימה יחובר לכיסא הגלגלים בעזרת ברגים קיימים . המורכב על הקיר השמאלי של חדר השירותים

 ידי תופסנים פשוטים לתפעול.-על תומך לבין מבנה הבלימה מתאפשרואילו החיבור שבין ה בשלדת הכיסא

ק ולהוציא את המבנה, שאם ישנו צורך לפרבשימוש הוא יקופל ויהיה ניצב לרצפה, כך  לא יהיה כאשר המבנה 

 .יש לפתוח שני ברגים מידית הכיסא הימנית ולשלוף אותו החוצה

 

 
 שאמורות למנוע חופש תנועה "הצלעות"ומשמאל  לאסלהגלים הגלכיסא יעבור הארי מעליו קרש ההחלקה ש



הפרשי הגבהים בין האסלה מטרתו לתת פתרון לבעיית הבטיחות שמתעוררת עקב  השלישי שנבחן:קונספט ה

 בהתקנת מושב מוגבה לאסלה. קונספט זה מבוסס על הקונספט הקודם, אך משדרג אותו לבין כיסא הגלגלים

המושב המוגבה אל האסלה הוא חיבור . אשר יאזן בין הגבהים של האסלה לזה של כיסא הגלגלים של הארי

מלחציים אשר מצמידים את המושב המוגבה אל הדופן החיצונית שמפעיל שניתן לתפעול  מנגנון הברגה: פשוט

ת החיבור שלו אל כל שנותר הוא לתכנן את קרש ההחלקה וא .תנועתוחופש  בכך אתמונעים של האסלה ו

החלקה מתאים, נמצא  קרש היות ובמחסן המכללה ו אמור להיות מותאם אישית להארישמדובר בקרש  האסלה.

כי אם  ,מדובר בחיתוך בלבדולשנות בעצמם את מתארו הגאומטרי: אין החליטו הסטודנטים להשתמש בו 

"לשיפור יציבות בחוזקו של הקרש. וע לפגבלי פי דרישות לקוח מדויקות וכל זאת -שינוי צורה עלבבחיתוך ו

שיטה בחרנו ב" .וסרגיי ליאור מספרים", ישנן מספר שיטותהקרש, שמצד אחד מחובר לכיסא ומצד שני לאסלה, 

ימנעו המעצורים  לקצוות הקרש שיתממשק אל האסלה. מעצוריםפשוטה ביותר. בעצם צריך להוסיף הזולה וה

 . "האסלהתנועה בין הקרש לבין 

 
 ההגבהה שמונחת על האסלה )משמאל( מונעת את הפרשי הגבהים ואת הסיכון לנכה שעובר אליה מכיסאו

דיו, נותר לטפל דכעת, כשאין הפרשי גבהים בין האסלה לבין כיסא הגלגלים וכאשר הקרש מקובע ומיוצב משני צ

מאחר והארי זקוק לאחיזה המשמשת "ידית האחיזה. "מדובר באלמנט קריטי", מפרטים הסטודנטים, בסוגיית 

כקונטרה בזמן המעבר על קרש ההחלקה, והידיות הקיימות אינן מספיקות בצורה האופטימלית, ישנו צורך בשינוי 

חדר השירותים, לאחר  למרות שאחת המגבלות הייתה איסור קידוח או שינוי פנים של ".מיקום הידית הארוכה

דיון בין הסטודנטים לבין הנהלת בית האבות, התקבל אישור חריג להעביר את ידית האחיזה הקיימת מצד ימין 

האסלה תהיה ממוקמת בין ידית האחיזה לבין הארי וכך במקום לחסום ש הרעיון הוא לצד שמאל באופן סימטרי.

מסירת המתקן, לתהליך למידה של הארי, התברר כי אין  לאחר ולהפריע להארי היא תעזור ותעניק לו תמיכה.

חזרה בכוחות בסא הגלגלים אל האסלה ויעבר מכמהוא נזקק לידית אחיזה, וכי הוא מסתדר בכוחות עצמו ב

 הפתרון את שני ומצד צורך אחד מצדבו  ישש, המיוחד לחיבור דוגמא עוד הוא וליאור סרגיי של הפרויקט .עצמו

 .אבודה עצמאות פיסת להארי השיבו וסרגיי ליאור. ההנדסי

 

 
  לו עצמאות בחדר השירותיםיאפשר שליאור ויצמן והארי עם המתקן החדש 

 


