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 כדורגל רובוטי לילדים נכים

 

  קיבוץ עין החורש, קריית חינוך מעיין שחר:ס"בי

. ראובן דינוביץ,  אהרון רזנוב:מנחים

 . פלג טביב,  מוטי ביטון:מגישים

 ו"ל תשס" שנה:תאריך

  

 
  

  : תיאור הבעיה

כמו שיתוק מלא , הפרויקט מיועד לקהל יעד שהם ילדים נכים ברמות מוגבלות ושיתוק גבוהות

. בכל חלקי הגוף למעט היכולת להניע מעט גפה או אצבע כלשהי

. לילדים אלו אין משחקים המותאמים לגילם ולמוגבלות הקשה ממנה הם סובלים

אולם כל מה שעומד , כמו כל ילד הם זקוקים לגירויים הנלווים לכל משחק על מנת להתפתח

, לרשותם אלו משחקי הגירוי הבסיסיים המיועדים לילדים צעירים מאוד בגיל שנה עד שנתיים

. לכל היותר, כלומר משחקים המשמיעים צלילים או קולות שונים

 :תיאור הפתרון

 .פיתוח משחק כדורגל המבוסס על מכוניות צעצוע מפוקדות שלט רחוק

מהירות הנסיעה . לכל מכונית מתקן היכול להוביל כדור, למשחק שני שערים ושתי מכוניות

השליטה תהיה . של המכונית איטית על מנת לאפשר שליטה של הילד הנכה על המכונית

 .באמצעות מתגים מיוחדים שיאפשרו לילד הנכה להפעיל את השלט הרחוק
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  : תיאור עקרוני של המערכת

.  מגרש משחקים ועמדת בקרה לכל שחקן, המשחק יהיה בנוי ממחשב

. IOמיקרופון וכרטיס , כל עמדת בקרה תכלול משטח בעל ארבעה לחצנים: עמדת בקרה

 יחד עם IO-ואל יציאת המדפסת יחוברו כרטיסי ה, במחשב תרוץ התוכנה: בעמדת מחשב

. (כרטיס לקריאת אותות אלחוטיים והעברתם למחשב)כרטיס הווינלירק 

בקצוות , שם ינועו שתי המכוניות האלחוטיות, המגרש יהיה בנוי מעץ: מגרש המשחקים

. המגרש יהיו השערים שיבקרו על הכנסת השערים באמצעות חיישני אור

 :פירוט הדרישות מהמערכת

. מותאם ליכולות ולמגבלות של הילד הנכה- הפעלה באמצעות מתגים 

. במבנה וצבעים שימשכו את לב הילד ויגרו את חושיו-  עיצוב המוצר 

המשחק יהווה מעין סימולציה ויוכל לשמש " אור-גל"פ בקשת צוות "ע- נוע -עיקרון הכסא

' המשמש להסעת התלמיד מנקודה א" אור-גל"כתרגול לשימוש בכסא ממונע הפועל במוסד 

. בכוחות עצמו' לנקודה ב

המכונית תנוע במהירות איטית כדי לאפשר לנכים לעקוב אחר - מהירות תנועה של המכונית 

. (מ לשעה" ק4-כ, מהירות הליכה)המתרחש במשחק 

  

 
 

 


