
פתרונות הנדסיים ארגונומיים לאנשים עם מוגבלות 

עם  הקמת מרכז הנדסי לתמיכה בתעסוקת אנשים 

 מוגבלויות 
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פיתוח עזרים טכנולוגיים מותאמים עבור משתקמים

אנשים עם מוגבלויות, המועסקים במרכזי שיקום, לא תמיד ממצים את הפוטנציאל  -הקושי

שלהם )עובדים בעמדה שאינה מותאמת להם, לא יכולים לבצע את כל המשימות   

 ועוד(.  

המטרה- שיפור יכולות התפקוד והתעסוקה של המשתקמים

יעדים ומדדי הצלחה:

המשתקמים יוכלו לעסוק ביותר פעילויות במרכזי התעסוקה

המשתקמים יעבדו בעזרת מכשירים ביתר נוחות

המשתקמים יעבדו בעמדות מותאמות עבורם 

המשתקמים ישתלבו במגוון תעסוקתי רחב יותר במרכזי תעסוקה שיקומית ומחוץ להם 

מה עשינו השנה? 

פעלנו בשלושה מרכזי שיקום המעסיקים אנשים עם מוגבלויות:

כרמי גיל- כרמיאל 

מרכז תעסוקה שיקומי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, וכן לצעירים עם נכויות 

פיזיות וחושיות. 

מטרתו להכשיר את המועסקים לעבודה בשוק החופשי, מועסקים אשר אינם מסוגלים לצאת 

לעבודה בתנאים אלה מועסקים בתעסוקה מוגנת. 

במרכז מתקיימות מספר סדנאות: 

*

*

*

 עבודה בקבלנות משנה

 אריזה 

 הרכבות 

* ייצור מוצרים בקווי ייצור עצמיים כגון נגרות, תפירה וקרמיקה.

מאר"ג- כפר ורדים

| 

מרכז תעסוקה רב נכותי שיקומי לכמאה אנשים בוגרים עם מוגבלויות, הפועלים בסדנאות 

אמנות מגוונות:  טקסטיל | קרמיקה | נגרות | חיתוך לייזר | קליעת סלים | מולטימדיה 

הדפסים | ועוד 

מע"ש- חורפיש

מסגרת תעסקותית שיקומית לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ונכויות רב תחומיות 

אשר נועדה לשקם אותם ולשלב אותם בשוק התעסוקה הרגיל והקהילה בהמשך. 
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מתקנים שיוצרו:

כרמי גיל, כרמיאל צביעת חלקי קרמיקה,ל ניםמתק



3

כרמיאלמתקן מיון ברגים, כרמי גיל, 
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, מאר"ג, כפר ורדיםהפעלה עם מתגמתקן קריצת צורות חימר 
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, מאר"ג, כפר ורדיםהפעלה עם מתג צביעת לוחות עץמתקן 



6

ורפישפוף חוטים, מע"ש חמתקן כי
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מתקן השחלת חוטים לבטריות שקעים
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עם מוגבלויות מרכז הנדסי לתמיכה בתעסוקת אנשים תרומת ייק"א לפיתוח 

כדי לייצר את המתקנים, אותם הסטודנטים מפתחים עבור אנשים עם מוגבלויות, רכשנו, 

 י מכשירים:"א שנבעזרת התרומה אותה קיבלנו מקרן ייק

מכונת חיתוך לייזר .1
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מכונת ואקום פורמינג  .2

כך  יועד חדר בנפרד לשתי מכונות אלומכללה, מחלקת מכונות ב ,FabLabהקמת  במסגרת

לויות, יחד עם ם מוגבשיוכלו להמשיך ולשמש את הסטודנטים המפתחים מוצרים לאנשים ע

 מתן מענה לסטודנטים נוספים העוסקים בתחומים אחרים.
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לזאב מילר ולקרן ייק"א על תרומתם.גדולה,  תודהברצוננו לומר 

, בעזרת מנחים וצוותי עמדנו ביעדים שהצבנו. סטודנטיםאף מגיפת הקורונה,  עלו למרות

אנשים עם מוגבלויות  המשיכו לייצר מוצרים שמקלים על חייקומות התעסוקה, עבודה ממ

 י הכשרה רב נכותיים.זמרכבהמועסקים 

או משתקם ימר ומצליחה לקרוץ צורת חחיוך של משתקמת, הלוחצת על כפתור גדול  לראות

סכול, מתקן שיוצר עבורו, שווים כל רגע של קושי ותבעזרת המצליח לצבוע צורת קרמיקה 

 לאורך פיתוח המוצרים.בפגישות זום  שחווינו

, בקיצור התהליך כי המכונות החדשות שנרכשו, מסייעות לנו בייצור מוצרים איכותיים יותר

 אין צורך לפנות לגורם חיצוני לייצור ומוזילה את המוצר הנעשה כאן בבית.

 תודה רבה,

 זית-אורנית בר

מובילת פרויקט הדגל ורכזת נגישות בדקנט

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה




