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˘ליט‰ בסביב˙ ‰בי˙ עבור מ˘˙מ˘י ˙˙"ח - ˙וכני˙ "ב˙ים חכמים"

‡ורלי ˆבר, מרפ‡‰ בעיסו˜    ‡ורי˙ ‚רינ˘טיין, מרפ‡‰ בעיסו˜

˙וכני˙ "ב˙ים חכמים"
˙וכני˙ "ב˙ים חכמים" בוחנ˙ ‡˙ ˘ילובם ˘ל פ˙רונו˙ 
עˆמ‡יים  חיים  ל˜י„ום  מ˙˜„מים  טכנולו‚יים 
ו‡וטונומיים ˘ל ‡נ˘ים עם מו‚בלויו˙ ˘ונו˙ בכל רמו˙ 
מעבר  י˘ר‡ל  ‚'וינט  י„י  על  פו˙ח‰  ‰˙וכני˙  ‰˙פ˜ו„. 
נ‰ל  ƒמ ‰ל‡ומי,  ‰„י‚יטל  מערך  ב˘י˙וף  למ‚בלו˙, 
ב‡‚ף  ‰˘י˜ום  ˙חום  ‰רווח‰,  במ˘ר„  מו‚בלויו˙ 
מיוח„  לחינוך  ו‰‡‚ף  ‰ברי‡ו˙  מ˘ר„  נפ˘,  לברי‡ו˙ 
במ˘ר„ ‰חינוך, ב˙מיכ˙ ‰˜רן ‰מ˘פח˙י˙ על ˘ם ˙„ 
‡ריסון. ‰˙וכני˙ מופעל˙ על י„י בי˙ ‡יזי ˘פיר‡ וחבר˙ 
מכון  י„י  על  במח˜ר  ומלוו‰   Atvisor

מ‡יירס-‚'וינט-ברו˜„יל. 
מטרו˙ ‰˙וכני˙:

- ‰‚בר˙ רמ˙ ‰‡וטונומי‰, ‰עˆמ‡ו˙  ברמ˙ ‰‡„ם    •
פ˙רונו˙  ˘ל  ‡י˘י˙  ‰˙‡מ‰  ב‡מˆעו˙  ו‰‰˘˙˙פו˙ 

טכנולו‚יים ו‰טמע˙ ‰˘ימו˘ ב‰ם.
ממ˘ל˙י  סיוע  מנ‚נון  ‰בניי˙   - ‰מערכ˙  ברמ˙   •
˘ל  ˘ימו˘  ול‰טמע˙  לרכי˘‰  ‡י˘י˙,  ל‰˙‡מ‰ 
ו‡וטונומי‰  עˆמ‡ו˙  מ˜„מי  טכנולו‚יים  פ˙רונו˙ 
‰סיוע  ועלו˙  ‰י˜ף  בחינ˙  ˙וך  מו‚בלו˙,  עם  ל‡נ˘ים 

‰נ„ר˘. 
‰פרט  ˘ל  לˆרכיו  ‰מו˙‡מים  טכנולו‚יים  פ˙רונו˙ 
ולסביב˙ו מ‚בירים ‡˙ רמ˙ ‰עˆמ‡ו˙ ו‰‡וטונומי‰ ובכך 
מעˆימים ‡˙ יכול˙ ‰‰˘˙˙פו˙ ב˙חומי ‰חיים ‰˘ונים. 
כמו כן, ‰ם מˆמˆמים ‡˙ ‰ˆורך ב˘ירו˙י ˙מיכ‰ ובכך 
מפחי˙ים ‡˙ עלויו˙ ‰טיפול (WHO, 2011), „בר ‰מ˜ל 
‰˙ומך  ‰מע‚ל  על  ו‰ן  ‰מו‚בלו˙  עם  ‰‡„ם  על  ‰ן 
‰מטפל בו (Mortenson et al., 2015).  על ‡ף י˙רונו˙י‰ם 
‰רבים ˘ל פ˙רונו˙ טכנולו‚יים, ‡נ˘ים עם מו‚בלו˙ ל‡ 
˙מי„ מˆליחים למˆו˙ ‡˙ ‰פוטנˆי‡ל ‰טמון ב˘ימו˘ 
(WHO) מ˘נ˙  ב‰ם. ב„וח ˘ל  ‡ר‚ון ‰ברי‡ו˙ ‰עולמי 
‰ז˜ו˜ים  ‡נ˘ים  ע˘ר‰  מכל  ‡ח„  ר˜  כי  נכ˙ב   2017
לטכנולו‚י‰ ‡כן מ˘˙מ˘ ב‰, וז‡˙ מסיבו˙ ˘ונו˙, כ‚ון 
מיומן  ‡„ם  בכוח  במו„עו˙,  בזמינו˙,  במימון,  מחסור 
ו‰עלויו˙ ‰‚בו‰ו˙ ‰נלוו˙ לכך. ב˙וכני˙ "ב˙ים חכמים" 
‰טמע˙   ˙‡ וללוו˙  מ„וי˜  מענ‰  ל‰˙‡ים  ניסיון  נע˘‰ 
מטרו˙יו  יכולו˙יו,  ‰‡„ם,  ˆורכי  פי  על   בו  ‰˘ימו˘ 
‰פוטנˆי‡ל   ˙‡ לממ˘  ל‡נ˘ים  לסייע  כ„י  ורˆונו˙יו, 

‰טמון בטכנולו‚י‰. 
מ„ווחים  ‰‡חרונו˙  ‰˘נים  ב˘לו˘  ‰˙וכני˙  מ˘˙˙פי 
ו˘ימו˘  לˆורכי‰ם  ‰טכנולו‚י‰  ˘ל  ‚בו‰‰  ‰˙‡מ‰  על 
‰עˆמ‡ו˙,  ˙חו˘˙  ˘ל  ‰‚בר‰  זמן,  ל‡ורך  ב‰ 
‰‡וטונומי‰ ו‰ביטחון, ויכול˙ לבˆע בעˆמם „ברים ˘ל‡ 

ביˆעו ˜ו„ם לכן. 

ב˙וכני˙ "ב˙ים חכמים" ‰˘˙˙פו ע„ כ‰ 131 ‡נ˘ים עם 
 12 מ˙וכם  ˘ונו˙,  ˙פ˜ו„  ברמו˙  מו‚בלויו˙  מ‚וון 
‰ז˜ו˜ים  (˙˙"ח),  חליפי˙  ˙ומכ˙  ˙˜˘ור˙  מ˘˙מ˘י 
לרמו˙ ˙מיכ‰ מ‚וונו˙. לחל˜ם ‰ו˙‡מו פ˙רונו˙ מל‡ים 
˘ל בי˙ חכם, כ‚ון ˘ליט‰ ב˙‡ור‰, בטלוויזי‰ וב˙ריסים 
‡ו  ‰˙˜˘ור˙  מח˘ב  ב‡מˆעו˙  ל‰˙בˆע  ‰יכול‰ 
˘כלי˙  מו‚בלו˙  עם  מ‰מ˘˙˙פים  לחל˜  ‰סלולר. 
‚בו‰ו˙, ‰ו˙‡מו  ‰˙פ˙חו˙י˙, ‰ז˜ו˜ים לרמו˙ ˙מיכ‰ 
יכול˙  על  ללמו„  מנ˙  על  פ˙רונו˙  ˘ל  מועט  מספר 
ל‡חר  עבורם.  ‰פ˙רון  יעילו˙  ועל  ‰עˆמ‡י˙  ‰‰פעל‰ 
פ˙רונו˙  עבורם  נרכ˘ו  ‰וטמע,  ‰˘ימו˘  כי  ˘נמˆ‡ 

נוספים. 
˙‰ליך ‰˙‡מ˙ ‰טכנולו‚י‰ ל‡„ם

‰מ˘לב˙  ח„˘‰  ˘ירו˙  ‚י˘˙  פו˙ח‰  ב˙וכני˙ 
עם  מל‡כו˙י˙  בינ‰  מבוסס˙  „י‚יטלי˙  פלטפורמ‰ 
מענ‰ ‡נו˘י ˘ל מ˙‡מ˙ טכנולו‚י‰, ‰מסייע˙ בבחיר˙ 
‰פ˙רון ‰עונ‰ על ‰רˆונו˙, ‰ˆורך, ו‰יכול˙ ˘ל ‰‡„ם 
‰טכנולו‚י‰  מ˙‡מ˙  ‰˘ימו˘.  וב‰טמע˙  ברכי˘‰  וכן 
˘ל  ב˙חום  ו‰יכרו˙  ניסיון  עם  בעיסו˜  מרפ‡‰  ‰י‡ 
פ˙רונו˙ טכנולו‚יים ל‡נ˘ים עם מו‚בלויו˙. ‰י‡ מנ˙ח˙ 
‡˙ ˆורכי ‰מ˘˙˙ף, ‡˙ רˆונו˙יו ו‡˙ ‰‡˙‚רים ˘עימם 
ו‰עˆמ‡ו˙.  ‰‡וטונומי‰   ˙‡ ל˜„ם  כ„י  מ˙מו„„  ‰ו‡ 
‰˙‰ליך נע˘‰ עם ‰‡„ם, ‡ך ‡ם ˜יים ˜ו˘י, ‡נו נעזרים 

בבני מ˘פח‰ ‡ו ב‡נ˘י ˆוו˙ ב‰סכמ˙ ‰‡„ם. 
טכנולו‚יים  פ˙רונו˙  ‰ו˙‡מו  ‰˙וכני˙  במס‚ר˙ 
וך ‰˙מ˜„ו˙ במוˆרי מ„ף  ‡וניברסליים ‰˜יימים ב˘ו˜,̇ 
(‰ר˘מ‰  מ˙חיל˙ו  ‰˙‰ליך  מכליל.  ב‡ופן  ‰מעוˆבים 
ב‡מˆעו˙  נע˘‰  (˙יעו„),  סופו  וע„  ל˙וכני˙) 
Atvisor חבר˙  ˘ל  ‰„י‚יטלי˙  ‰פלטפורמ‰ 

 .(https://www.atvisor.ai/he)

‰פלטפורמ‰, ‰מבוסס˙ על מו„ל
,ICF International Classification of Functioning 

בין ‰˙‡מ‰  בביˆוע   ,Disability and Health מסייע˙ 
‰ו‡  ˘עבורו  ו‰‡˙‚ר  ‰‡„ם  ˘ל  ‰˙פ˜ו„י  ‰פרופיל 
מחפ˘ פ˙רון לבין מ‚וון ‰פ˙רונו˙ ‰טכנולו‚יים ‰˜יימים 
רכ˘  לˆורך  לספ˜  ˜י˘ור  מספ˜˙  ו‡ף  ו‰עולם,   ıב‡ר

ומ˘לוח ע„ ‰בי˙.
ל˘לבים  מ˜ביל  ב˙וכני˙,  ˘פו˙ח  ‰‰˙‡מ‰  ˙‰ליך 
 Associa�on for the Advancement- במו„ל ‰˘ירו˙ ˘ל
 o f  A s s i s t i ve  Te c h n o l o g y  i n  E u ro p e  - A A AT E

(Andrich et al. 2013)
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ומ˙בˆע ב‡ופן ‰ב‡: 
לבחינ‰  ‡י˘י˙ עם ‰‡„ם  ‡ינטיי˜. ˘יח‰   – 1.  ‰˙נע‰ 

‰„„י˙ ˘ל ‰˙‡מ‰ ל˙וכני˙.
2.  ‡בחון ו‰ערכ‰ ˘ל ˆרכים - ב‡מˆעו˙ בניי˙ פרופיל 

‡י˘י בפלטפורמ‰.
3.  בחיר‰ ב˜ט‚וריו˙ - ˙חומי ‰˙פ˜ו„ ˘עליו מ˙ב˜˘ 

פ˙רון. ל„ו‚מ‰: ˙פעול ‰בי˙, טיפול עˆמי וכ„ומ‰.
- ˜בל˙  4.  בחיר‰ במוˆר ספˆיפי מ˙וך מ‚וון ‡ופˆיו˙ 

‰חלטו˙ במ˘ו˙ף ˘ל מומח‰-ל˜וח.
5.  רכ˘ - ‡י˘ור ומימון.

˘‰מ˘˙˙ף  במ˜ום   – ו‰˙˜נ‰  מ˘לוח  ‡ספ˜‰,   .6
מב˜˘.

7.  ני‰ול, ˙מיכ‰ ומע˜ב - מ˜ˆועי וטכני, ע„ ל‰טמע˙ 
˘ימו˘.

ל‡„ם  ˜˘ור‰  ל‰יו˙  יכול‰  טכנולו‚יים  מענים  ‰˙‡מ˙ 
ולפעילו˙ ˘‡ו˙‰ רוˆ‰ לע˘ו˙, לסביב‰ ‡ו לטכנולו‚י‰ 
˙ומכ˙  ˙˜˘ור˙   .(2022 ו‚רינ˘טיין,  (ˆבר  עˆמ‰ 
‰רב‰  יעילו˙‰   ˙‡ ‰˘נים  במ‰לך  ‰וכיח‰  וחלופי˙ 
בסיוע ל‡נ˘ים ב˙˜˘ור˙ עם ‰סביב‰. ˜י˘ור מערכו˙ 
‡לו למערכו˙ ˘ל בי˙ חכם מעלו˙ ‡˙ רמ˙ ‰עˆמ‡ו˙ 
ו‰‡וטונומי‰ ˘ל מ˘˙מ˘י ‰˙˙"ח בבי˙ם. ל‰לן מספר 
בנפר„  ל‰˙˜יים  ‰יכולו˙  ‰˙ייחסו˙  לנ˜ו„ו˙  „ו‚מ‡ו˙ 
עבור  לבחור מענ‰ טכנולו‚י מ˙‡ים  בבו‡נו  ‡ו במ˜ביל 

מ˘˙מ˘י ˙˙"ח:

 - בפ˙רון  ב˘ימו˘  ‰‡„ם  ˘ל  ‰מעורבו˙  מי„˙   .1
ב‰˙‡מ˙ פ˙רונו˙ טכנולו‚יים ‡נו בוחנים רמו˙ ˘ונו˙ 
‡ו˙ם  ל˙פעל  ‰‡„ם  ליכולו˙  ב‰˙‡ם  פ˙רונו˙  ˘ל 
‡ור  ‰„ל˜˙  ל„ו‚מ‰,  ‰‡פ˘ר.  ככל  עˆמ‡י˙  בˆור‰ 
‡וטומטי כ‡˘ר ‰‡„ם  ב˙זמון  ˘ימו˘  ‡ו  עˆמ‡י  ב‡ופן 
ל‡ מבˆע ‡˙ ‰‰„ל˜‰ בעˆמו. ‡ˆל חל˜ מ‰מ˘˙˙פים, 
נ„ר˘  נמוכו˙,  ˜ו‚ניטיביו˙  יכולו˙  עם  ‡נ˘ים  בעי˜ר 
˙‰ליך למי„‰ ‡רוך יו˙ר. עם ז‡˙, ר‡ינו כי ˜יימים יוזמ‰ 
ורˆון ל˙פעל ‡˙ ‰פ˙רון בˆור‰ עˆמ‡י˙ ו‡ף ‰˙ר‚˘ו˙ 

מ‰‰ˆלח‰ בביˆוע. 
˙לוי‰  ‰מורכבו˙  מי„˙   - פ˘טו˙  לעומ˙  מורכבו˙   .2
ועו„)  מוטורי  (˜ו‚ניטיבי,  ‰‡„ם  ˘ל  ‰‡י˘יו˙  ביכולו˙ 
ובר˜ע ‰טכנולו‚י ˘לו מˆ„ ‡ח„ ובמורכבו˙ ‰מוˆר מˆ„ 
˘ני. ל„ו‚מ‰, מ˘˙מ˘ ‰נו˙ן פ˜ו„‰ ל‰„ל˜˙ ‰טלוויזי‰ 
לעוזר˙ ‰˜ולי˙ ב‡מˆעו˙ לחיˆ‰ על פלט ˜ולי. מבחינ˙ 
פ˘וט  ‰ו‡  ˜ולי,  פלט  על  לחיˆ‰   - ‰יי˘ום  ‰מ˘˙˙ף, 
ל‡וטונומי‰  יכול˙ו   ˙‡ מ‚ביר‰  ו‰˙וˆ‡‰  ומוכר, 
ל‡„ם  לסייע  מˆליחים  ‡יננו  ˘ב‰ם  במ˜רים  ועˆמ‡ו˙. 
במ˘פח‰  מ‡˙רים  ‡נו  בעˆמו,  ‰פ˙רון   ˙‡ ל˙פעל 
ני‰ול  על  ‰‡חריו˙  מוטל˙  ˘עליו  טכנולו‚י‰"  "ממונ‰ 

‰ממ˘˜.

עיˆוב  לעומ˙  ‰מו‚בלו˙  לעולם  ייעו„ים  פ˙רונו˙   .3
מכליל - חל˜ מ‰פ˙רונו˙ ‰טכנולו‚יים ‰ם ‡וניברסליים 
ומבוססים על עיˆוב מכליל, כ‚ון עוזרו˙ ˜וליו˙, ˙‡ור‰ 
פו˙חו  ˜יימים פ˙רונו˙ ‡˘ר  לעומ˙ם,  וכ„ומ‰.  חכמ‰ 

כמענ‰ ל˜ו˘י ˙פ˜ו„י ספˆיפי. 
/https://voiceitt.com ˙ל„ו‚מ‰, ‡פלי˜ˆיי

‰ממיר‰ ‰פ˜‰ ˜ולי˙ ˘‡ינ‰ ברור‰ למסר ברור. 

„ו‚מ‰ ל˙‰ליך עם מ˘˙˙ף ‰מ˘˙מ˘ ב˙˙"ח: 
י˘  למ'  זר.  עוב„  ועם  30, מ˙‚ורר עם מ˘פח˙ו  בן  מ', 
מסו‚ מורכב˙  פיזי˙  מו‚בלו˙  מוחין,  ˘י˙ו˜ 
ב‡מˆעו˙  ‰כיס‡   ˙‡ מניע  מ'   .Quadriplegia Spas�c
ומ˙˜˘ר בכ˙יב‰ ב‡מˆעו˙ מערכ˙ מי˜ו„  מ˙‚י ר‡˘ 
מבט. ‰ו‡ ˆיין ˘ח˘וב לו ל‰יו˙ עˆמ‡י ב‰„ל˜‰ ובכיבוי 

‡ור ול˘לוט במז‚ן ובטלוויזי‰ בסלון ובח„רו. 

במס‚ר˙ ‰˙וכני˙ נרכ˘ו עבורו ‰טכנולו‚יו˙ ‰ב‡ו˙:
 Alexa Echo Dot (4th Gen)n - ˙1. ˘˙י עוזרו˙ ˜וליו

במכ˘ור  ב˘ליט‰  ‰ˆורך  ב˘ל  ובח„רו  בסלון  ˘‰ו˙˜נו 
‚ם בח„ר ו‚ם בסלון. לעוזר˙ ‰˜ולי˙ י˘ טווח מסוים ˘בו 

‰י‡ יכול‰ ל˜לוט ‡˙ ‰פ˜ו„ו˙ ממכ˘יר ‰˙˙"ח.
בפינ˙  בסלון,  ‰˙‡ור‰  על  ‰˘ולטים  ˙‡ור‰  מ˙‚י   .2
למרפס˙.  חכם  וב˙ריס  ובמרפס˙  בח„רו  ‰‡וכל, 

‰פ˙רונו˙ ‰ו˙˜נו בבי˙ו על י„י ח˘מל‡י מוסמך.
על  ˘ליט‰  ‰מ‡פ˘רים   (IR) ‡„ום   ˙˙ ב˜רי  ˘ני   .3
‰מז‚נים ועל ‰„ל˜‰ וכיבוי ˘ל מכ˘ירי ‰טלוויזי‰ בבי˙ו. 
ייעו„יו˙  ב‡פלי˜ˆיו˙  ˆורך  י˘  ‰ללו  ‰ממ˘˜ים  לני‰ול 
 ˙‡ לר‡ו˙  ני˙ן  ˘בר˘ו˙ו.  ‰סלולרי  במכ˘יר  ˘‰ו˙˜נו 

‰˙‰ליך ברמ‰ ‰טכני˙ ב˙ר˘ים ‰זרימ‰ ‰מˆורף.
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ייעו„י  ˙˜˘ור˙  לוח  ב‡מˆעו˙  ‰מוˆרים   ˙‡ מפעיל  מ' 
מסר  מופיע  ב˙‡ים   .Grid 3  -‰ בסביב˙  לו  ˘‰ו˙‡ם 
מ˜וˆר עם סמל ו‰פלט ‰מו˘מע, כולל ‰פ˜ו„‰ ‰˜ולי˙ 

 ."Alexa" ‰ל‰פעל˙ ‰עוזר˙ ‰˜ולי˙, במ˜ר‰ ז

 Alexa, Turn on the ‰ו‡   ל„ו‚מ‰  ‰מל‡  ‰˜ולי  ‰מסר 
living room light. ני˙ן לכ˙וב ב˙‡ים ‚ם בעברי˙, ו‰מסר 
˘‡ינ‰  ‰˜ולי˙  ‰עוזר˙  עבור  ב‡נ‚לי˙  יו˜ר‡  ‰מו˜לט 
מז‰ו˙  ‰˜וליו˙  ‰עוזרו˙  כי  לˆיין  י˘  בעברי˙.  ˙ומכ˙ 

מנועי „יבור וכן ‰˜לטו˙ בפלטים ˜וליים. 
ל‡חר ˙˜ופ˙ ‰ס˙‚לו˙ לפ˙רונו˙ מ' סיכם כי פרוי˜ט 

"ב˙ים חכמים" סייע לו ל‰יו˙ יו˙ר עˆמ‡י בבי˙.

‰˙וכני˙ מכוונ˙ ל‰בנו˙ מו„ל ˘בו ‡נ˘ים עם מו‚בלו˙ 
˘ל  וב‰טמע‰  ברכי˘‰  ב‰˙‡מ‰,  סיוע  ל˜בל  יוכלו 
ליכולו˙י‰ם,  ב‰˙‡ם  מ˙˜„מים  טכנולו‚יים  פ˙רונו˙ 
‰˘˙˙פו˙ם  ‰‚בר˙  לˆורך  ול‰ע„פו˙י‰ם  לˆורכי‰ם 

בכל ˙חומי ‰חיים.
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