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 היוזמות 10מפגש 

 טכנולוגית יזמות בתחום בארץ סיסטם האקו מפיתוח כחלקמתקיים אשר אירוע עשר היוזמות 
 .  26.2.2015, יתקיים ביום חמישי מוגבלויות אנשים של חייהם שיפור עבור

 :שונים םמתחומי ארגונים מספר שותפים באירוע 

 PresenTense Israel,  "מינגה", "שפירא איזי בית ,"impact first investment ,התוכנית 
 . ומיקרוסופט 8200 בוגרי של החברתית

 ,בתחום ומובילות חדשניות יוזמות עשרלאירוע  נבחרויוזמות אשר הוגשו ,  30-מתוך קרוב ל 
 שיכול מיזם פיתוח לשם והרשתות הכלים את עבורם לספק בכדי זאת מקצוע אנשי עם למפגש
 .חיים לשנות

, חינוך, תקשורת, עיצוב, הנדסה כגון שונות מדסיפלינות מגיעים לאירוע המועמדים כי ניכר
 לפיתוח אותם הוביל אשר דבר, בעצמם מוגבלויות בעלי אנשים הינם חלקם. ועוד פסיכולוגיה

 .דומות מוגבלויות בעלי של חייהם איכות את לשפר בכדי טכנולוגי

 חפצים בזיהוי סיוע, הליכה קשיי כגון פיזיים אתגרים על הן ולענות להנגיש מבקשים המיזמים
 אנשים עבור המותאמות חברתיות רשתות כגון חברתיים אתגרים על והן ראייה ולקוי לעיוורים

 ) רצ"ב פירוט עשרת המיזמים( .מוגבלויות עם אנשים עבור מוצרים והתאמת מוגבלויות עם

 יזמות בתחומי הנעשים PresenTense של היוזמות עשר אירועי מסדרת חלק הינו זה אירוע
 .שונים

 מנכ"לית ומייסדת חברת אינטנדו-השראה מאת ד"ר סון פרמינגר. תים הרצאיהלך האירוע תתקמב

 סביבת על מבוסס האימון. ראש פגועי לשיקום קוטגנטיבי לאימון תוכנה מפתחת אינטנדו חברת
 התוכנה. ודיבור גוף תנועות בעזרת אינטראקציה המשלבת, ריאליסטית וירטואלית משחק

 .ורמתו צרכיו על בהתבסס אמת בזמן מטופל לכל האימון משחק את מתאימה

 במסגרות שנים 13 כ קוגניטיבי ושיקום אימון של ופיתוח במחקר עוסקת, פרמינגר סון ר"ד 
 בעלת סון. בפיתוח והן בניהול הן, הבינלאומי טק-ההי בשוק נרחב רקע בעלת. וקליניות אקדמיות

 ותואר הרווארד מאוניברסיטת עסקים במנהל שני תואר, וייצמן ממכון המוח למדעי ר"ד תואר
 .וייצמן ממכון המחשב במדעי

 

 

 

 

 

 



 היוזמות 10פרטי היזמים לקראת אירוע 

 

Chiprix for Blind 

 דן סיבוני שושי רושניבסקי           
 

 .שמוצמדים לחפצים NFC אפליקציה שמאפשרת לעיוור להתמצא בסביבה באמצעות תגי היאצ'יפריקס לעיוורים 

 .קירבה של הטלפון לתג מאפשרת הקלטה של תיאור הפריט. במידה וכבר ישנה הקלטה על הפריט, ההקלטה תושמע

 
shoshi@chiprix.com 

 

Active wheelchair 

 אודי ברנדנר  
 

כסא גלגלים בעל טכנולוגיה המאפשרת הנעה פסיבית ואקטיבית של רגלי המשתמש הנועד לסייע בשיקום ובמניעת סיבוכים 
 .הנלווים לישיבה ממושכת

 
udb1981@gmail.com  

 

 גיטרה חכמה

 גד לוי נוימנד 
 

  .מיזם למתן פתרון טכנולוגי למוגבלים בידם או קטועי יד, המעוניינים להנות מנגינה בגיטרה

 :מטרתי לייצר מוצר שיאפשר לאדם מוגבל יכולת נגינה כמו של כל אחד ואף יותר מכך, תוך שמירה על העקרונות הבאים

 .אמינות גבוהה , חוויה נוחה ואינטואיטיבית , מחיר שווה לכל כיס

 
gad4321@gmail.com 
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Go-Toilet 

 עילי סולדוצ'ו עוז רדיאנו      עידו אורלוב       
 

גו טוילט מסייעת לבעלי מוגבלויות להיגמל מחיתולים, על ידי מעקב מודרני אחר הליכותם לבית השימוש, תוך ניתוח 
 .הנתונים המותאמים עבור כל ילד

האפליקציה מקלה על עבודתן של  -בחודשיים האחרונים אנו שותפים לפיילוט אצל בית איזי שפירא, והתוצאות עלו כל דמיון
 .המורות והסייעות בצורה משמעותית מאוד

 
soloilai@gmail.com 

 

 ם עם מוגבלויותטכנולוגיה לליווי ומעקב אחר תהליך השיקום לאנשי

 איתן בן יצחק קלוטש 
 

מנגנון אינטרנטי נגיש וזמין המותאם גם לטלפונים סלולאריי ם, הנותן עזרה בניהול וליווי התהליך השיקומי ובקרת איכות 
  .הליווי ,לכל אורך התהלי ך

" בתהליך )הלקוחות, המערכת עובדת דרך האינטרנט ומחולקת גם לשני אפליקציות שונות המסייעות לכל ה"שחקני ם
 .המלווים הישירים והחיצוניים והניהול המקצועי( לקבל מענה לצרכיהם

 
eitan@makshivim.com 

 

SensPD Ltd 

 רפי רמברנד 
של הפרעות בעבוד אותות חושי ובראשם אוטיזם. המכשיר מאפשר איבחון מהיר, לא  כשיר דיאגנוסטי לאבחון אוביקטיבימ

פולשני וללא צורך בשיתוף פעולה של הנבדק על פי מודל של שרות אבחון. תוצאות המדידה נשלחות אוטומטית לבסיס 
 .נתונים' לשם קבלת האבחון, התשלום הוא על בדיקה ולא על מכשיר

raffir@senspd.com 
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Accesible? 

 נדין בדיל 
 

אפליקציה אשר ממפה מקומות, עניין ואירועים ע"פ שאלון נגישות מפורט אך פשוט. צרכני נגישות מחפשים מקומות ע"פ 
את כל המידע הרלוונטי  שם, תחום, איזור, קירבה ורמת נגישות, ברמה הבינלאומית ובשפת האם. תוצאות החיפוש מרכזים

 .ע"פ פרופיל הנגישות והגדרות נוספות. האפליקציה מרחיבה אפשרויות, גיוון ועצמאות למשתמש

 
dreams@6thsense.org.il 

 

 נט.חבר

פנינה  חיים   -אייל בר חיים    -איקי בר 
 שטינברג

חברתית אינטרנטית ונגישה שתוכננה עם ועבור אנשים עם מוגבלות שכלית. נט.חבר מאפשרת לנהל -היא רשת נט.חבר
 . קשרים חברתיים, להשיג מידע וליהנות מפעילות פנאי, ללא צורך בידיעת קריאה או כתיבה

 .יכולות פיזיות ושכליות נט.חבר מציעה מודל של הכלה ועיצוב אוניברסלי המסיר חסמים חברתיים בפני אנשים עם מגוון
noam.org.il-pnina.st@beit 

 

Safe Walk 

אודי גורדון    אבי רבינוביץ   

 יוהנה רם 
הינו הליכון "חכם" שיאפשר, בעזרת ניתוח תבנית ההליכה, ייעול וקיצור תהליך השיקום לאחר ניתוחים,   SAFE WALKה

זהוי מוקדם של אנשים בעלי נטיה לנפילה ) בעיקר קשישים( ומניעתה, זהוי מוקדם של מחלות ניווניות שונות של מערכת 
 .העצבים ועוד

ir@milbat.org.ilav 
 

mailto:dreams@6thsense.org.il
mailto:dreams@6thsense.org.il
mailto:pnina.st@beit-noam.org.il
mailto:pnina.st@beit-noam.org.il
mailto:avir@milbat.org.il
mailto:avir@milbat.org.il


 סימן שנגיש

 טל בוסידן 
 .מאות אלפי אנשים בישראל חרשים ולא דוברי עברית מתקשים לקבל שירותים

 .סימן שנגיש" מעניק פתרון תרגום און ליין בווידאו ומשנה את תפיסת השירות לנגישה ושוויונית בכל מקום ובכל שפה"
talbousidan@gmail.com 
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