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פנינו  שפריצה עלמאשר ו נו ישמרווה את צמאונאותה עמדה Cooler)  -) "קולר"מרוצת חייו בתנו לא נתקל במי מא

עם יד על היישר לפינו. שחרר את המים לתכליתו שהמתכתי כפתור הל עלוחצים ת שאנו סילון מים צוננים כל אימ

חסרת המפוזרת וההשפרצה הרי כי  ,ת פעם בחיים(כמובן )לפחו זה קרה לכולכם זה לא קרה ?כם הלב, למי מ

בהבנה תקבלת מחלק בלתי נפרד ממהותו, ועל כן גם עצם מעצמו, , 'קולר'ה"נשמת אפו" של היא את הזהמעצורים 

 . בחיוךאפילו ו

 לבעלי מוגבלויות פיזיותמתקשים להגיע אליו, אלא שילדים ולא, אין הכוונה ללא קרה להם.  צם, יש כאלה שזה... ובע

רנינה. והמ  רעננתלא עברו את החוויה המאלה  –סאות גלגלים או נעזרים בהליכונים ישונות, כאלה שיושבים בכ

,  היא מאלה שעד לצרכיה מותאמתאשר לומדת בכיתה ו (CP)סובלת משיתוק מוחין ש, תלמידת תיכון תפן,  חנה

משימה בלתי אפשרית. המקסימום שהצליחה לעשות, וגם זה בקושי רב, עבורם  תההי "קולר"השתייה ממי היום 

ליצור התאמה בין זווית כדי  תמך בו בעזרת ידיהישען על הקולר ולהילה. משימה זו דרשה ממנה בקבוקלמלא היה 

, עוצמת התעייפהבמהלך המילוי ידה להתאים בין הזוויות, גם משהצליחה ואולם,  הבקבוק לזווית זרם המים.

כאן גם שינוי בזווית, והדרך למילוי רימת המים ומזגם בעצמת שינוי בעקבותיו  ררגוהשינוי , השתנתה לחיצתה

 הבקבוק עודנה ארוכה.. 

החליטה לעשות משהו עם הקושי סת מכונות במכללת אורט בראודה, , בוגרת המחלקה להנדורטל אלפרסוןא

, ד"ר אורית בראון בנימין , בהנחייתניקה שיקומיתבמסגרת הקורס ביומכשל חנה ושכמותה.  הבלתי נסבל הזה

  יד אחת בלבד.  תהפעל על ידי זאת ,"קולר"במי מים הבקבוק מתקן עזר למילוי לפתח : אורטל הציבה לעצמה אתגר

עצמה את בחוסר יכולתה של חנה לתמוך נה טמוהעיקרית הבעיה על כך שצביע השל הדרישות  ניתוח מעמיק"

אמנם בשנים האחרונות ", מספרת אורטל. "התתוך שמירה על יציבות שתמנע את הרטב, ילוי הבקבוקממקביל לב

הזרבובית גם אלה עם אבל , ובית למילוי בקבוקים, או עם שתיהןם פיה, עם זרבעוכיום מספקים אותם ולרים' קפיתחו '

עליו ניתן להניח את הבקבוק שזור מישורי אין א םבמרבית; ביד אחתא את הבקבוק ללמלא מאפשרים לאדם כמו חנה 

 ההתזה". לחצן של היד השניה על תייצב את הבקבוק במקביל ללחיצה שיש אחת , וזה מחייב בעת תהליך המילוי



 
 .מיני קולר לילדים )מתוך הפרויקט של אורטל אלפרסון(                       

 

לקחה צעד נוסף קדימה , ובכך בבית הספר הניסויי בתפן את חנה ואת צוות ההוראהאורטל במסגרת הקורס פגשה 

פרי, הבית ס 'קולר'ותאם לישעליה לפתח מוצר  , בנוסף לדרישות שכבר צוינו,הפגישה עלה כימ .מלאכת הפיתוחאת 

  .שיעמוד בתקני הבטיחותנוח לתפעול וכמובן, שיהיה לא יפריע לשאר המשתמשים, ש, קל לניקוייהיה ש

רטל הוטל על אוההנדסי של המתקן. התכנון  –ה העיקריתתעברה אורטל למשימכעת, משהוגדרו יעדיו של הפרויקט 

קרום עור וגידים לזכה להכריע מי מהם יבסוף ולסיים הם היחוחסרונותיהם ת יתרונותילבחון אפתרונות שונים, להציע 

 . קיימא השגה ובר ברפתרון כ

להרכיב מתקן  בקבוק. "הרעיון הואההמאפשר את תפיסת  (1 )איור מספרהפתרון הראשון היה מתקן עזר נייח 

עוצמה שונה של זרימת מים", להנחת הבקבוק, כל שלב מותאם ל משופעים קבוע ונייח על הקולר ובו מספר שלבים

בתוך  ובכך תימנע הצטברות נוזלים וחיידקים מים,חריצי סינון נגד אגירת  בתחתית כל שלב יותקנו מסבירה אורטל.

שינוי הודה שהיד הלוחצת מתעייפת בלחיצה ממושכת, מהעוב נובע של פתרון זה עיקריהחסרונו  .המתקן עצמו

הפתרון המוצע בנוסף,  .יך ולהעביר את הבקבוק לשלב אחראת התהליחייב את המשתמש לעצור ה זרימהעוצמת ב

ילך ד', כזה שהפתרון חייב להיות 'ניי"פתאום הבנתי ש יכול להפריע למשתמשים אחרים היות והוא מאסיבי ומגושם.

 זרבובית

 פיה



", נזכרת ' בלי לחייב את היצרנים לשנות את פסי הייצור שלהם כללשזקוקים לו ויתאים את עצמו לכל 'קולר'עם מי 

וכל יבאמת אפשרי למימוש ושהפתרון שאציע יהיה ההבנה  –קט היה רגע מכונן בעבודתי על הפרוי . "זהלאורט

 כדי להרוות את צמאונם". יה הוא לא אופצ 'קולר'הלסייע לרבבות אנשים שעבורם 

     

 .פתרון נייח )הפרויקט של אורטל אלפרסון( : 1איור מספר                                                                

 

יהיה קל גם לתכנן מוצר שביקשה אורטל קולרים'' "יתאים לכל סוגי עליה לתכנן מוצר נייד ששמהרגע שבו הבינה 

 שלא דיהעניין היא  משמעותשכן  ביצועית-מנקודת מבט הנדסיתמשימה שלא מפשטת את התכונה  – ונוח לנשיאה

יורכב פתרון ש, כלומר התאמה בין המוצר לבקבוקה גם את בנוסף אלא יש לתכנן, יצירת התאמה בין המוצר לקולרב

 משתי יחידות נפרדות. 

)ניתנת גם לחיבור קבוע ובכך מאפשרת  ראשונה מחוברת לצוואר הבקבוקיחידה הוכך נראה הפתרון השני שהציעה: 

 ;את נשיאתו על הכתף, או על הצוואר( ובעזרתה ניתן לתלות את הבקבוק על הקולר בעת תהליך מילוי המים

 ,מדף" מוצר"מדובר בשכך נעוץ בוהעיקרי שבהם הם רבים,  (2יור מספר א)הבקבוק יתרונותיו של תפסן צוואר 

 . ומוזיל משמעותית את עלותו, לאורך ימים בטיח את התאמתו למגוון רחב של בקבוקיםמש



 
 .של אורטל אלפרסון( מצדף )הפרויקטמוצר  –תפסן צוואר הבקבוק   :2איור מספר                 

 

תפקידה להעביר את  .'קולרים'רחב של מגוון כך שתתאים ל תוכננהגם היא ך א, נה מוצר מדףהיחידה השנייה אינ

תפס על פיית ילה צינור סיליקון שקצהו האחד מותאםממורכבת היחידה  זרם המים מפיית הקולר אל פיית הבקבוק.

הלחיצה וצמת בעשינוי לגם זה פתרון ב. (3 מספר איור) ואילו קצהו האחר מיועד להתחבר אל פיית הבקבוק 'קולר'ה

 . מוקםכל זווית שבה יבימישכו למלא אותו  והמים  לא תחייב שינוי כלשהו במיקום הבקבוק

 שרטוט היחידה השנייה: 



 
  צינור להעברת נוזלים )הפרויקט של אורטל אלפרסון(.: 3איור מספר                                                               

 

את בקבוקו גשת לכל 'קולר' בעולם ולמלא לים ידי 2לכל אדם נכה או מוגבל בתנועת מאפשר הפתרון של אורטל 

פעמי שניתן -במכלול רביתרונות נוספים: מדובר ביד אחת בלבד. , בלי להתרטב והכל פשוטהו בצורה נוחה, יעילה

יקט זה לידי בכדי להביא פרו תקני הבטיחות.בכל שעומד משקלו זניח והוא נוח לנשיאה, וש, כלים דיחמבלרחיצה 

 נעשה שימוש בפולי קרבונט( ושל תהליכי הייצור. , יש לבצע התאמה של חומרי הגלם )מוגמר ייצור

", מסכמת אורטל. "זאת דוגמא טובה לכך להבמכל במהלך לימודיתי ברהידע שצכל יישמתי את פרויקט הבמהלך "

היום שבו ראיתי לזולת. לתרום ולעזור , וזה תאם את שאיפתי חברתיתמעורבות אינם מנותקים מ הנדסהלימודי ש

זכיתי להתנסות ולגעת היה עבורי יום של אושר גדול. האור בעיניה של חנה בעת הצגת המוצר בבית הספר, את 

 . "לגעת בליבם -זכיתי לגעת באנשים : בתהליך של ייצור מוצר מתחילתו ועד סופו, אולם חשוב מכך



 
 המוצר המוגמר )הפרויקט של אורטל אלפרסון(.                                                                                
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