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הגדרת הבעיה:
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בשנים 2020-2010 תועדו 
בישראל 34 מקרי מוות של 

פעוטות וילדים, בשל שכחה 
או הילכדות ברכב נעול. 

מאות מקרי שכחה נוספים 
אירעו, אך הסתיימו בהצלת 

הילדים.

הגדרת מסגרת

שאלת החקר:
כיצד ניתן למנוע שכחת

ילדים ברכב? 

בתמונה: כתבות על אירועי שכחה של ילדים באוטו
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חקר ומידע

חקר ומידע:
ערכנו מחקר אינטרנטי ומצאנו מוצרים •

מבוססי אפליקציה  הקיימים בשוק:
.memo clip -ו tippy pad

ערכנו סקר בין הורים לילדים קטנים •
ומצאנו סיבות לשכחה: 

עומס בעבודה, עומס רגשי, 
שיחות טלפון ארוכות שממשיכות גם 

מעבר לזמן הנסיעה וישיבה של 
התינוקות במושב האחורי (ילד ישן או 

תינוק קטן שעדיין לא מדבר, יכולים 
בקלות להשכח)

המוצרים הקיימים מתבססים על 
אפליקציה, מה שיוצר בעיה במקרים בהם 
ההורה שוכח את הטלפון בבית או ברכב, 

או שאין סוללה. הגענו למסקנה שיש צורך 
להוסיף אלמנט חיצוני בנוסף לאפליקציה, 
שיזהיר את הנהג כשהוא עוזב את האוטו.

מסקנות:

בתמונה: מערכת ה – tippy והכרית שממוקמת על מושב הכסא

בתמונה: מערכת הנעילה של חגורת ה – memo clip ו – 3 מסכים מתוך 
האפליקציה הקיימת



הגדרת המוצר:
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המוצר הוא כרית הממוקמת על מושב 
הפעוט או הבוסטר ובתוכה יש חיישן 

רגיש למשקל/לחץ, 
המחובר לאפליקציה תומכת. התוספת 

שלנו למוצרים הקיימים היא מחזיק 
מפתחות כגיבוי למקרה שהטלפון לא 

זמין.

המוצר מורכב משני חלקים:
חלק המאסטר שעליו יושב התינוק ובו 

יש מד לחץ שבודק אם התינוק נמצא 
או לא. כשמרימים את התינוק 

מהכרית, נשלח מידע לחלק השני של 
המערכת (slaveak)  באמצעות 

הבלוטוס' והכרית תואר באמצעות 
לדים.

לאחר זמן מוגדר, יהיה לאדם המחזיק 
בחלק השני זמזם שיופעל כאשר 

יוציאו את התינוק מעל כיסא התינוק.
הערה: בפרויקט זה ניתן דגש לעיצוב 

הכרית, התאמתה לכסא והחיבור 
שלה באמצעות בלוטוס לטלפון.

האפליקציה עצמה לא הוגדרה כחלק 
מהעיצוב.

הגדרה ואיפיון הרעיון

בתמונה: סכימת מלבנים
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איפיון המוצר:
כרית עם חיישנים המותאמת 

לסלקלים ובוסטרים בהתאם לגיל 
הילד.

כאשר החיישן בכרית קולט שיש עליו 
משקל, הוא מופעל ולא כבה עד שהוא 

מקבל את אישור ההורה.
החיווי החיצוני של המערכת הוא 
באמצעות לדים בצבעים שונים, 
בהתאם לזיהוי של האפליקציה. 

במידה ונשכח ילד באוטו, ההורה 
מקבל חיווי באפליקציה ובמחזיק 

המפתחות. הלדים הצבעוניים מושכים 
את תשומת הלב של העוברים 

והשבים.

מחשבה לעתיד: לחבר את 
האפליקציה גם לאזעקה של הרכב, כך 

שהסביבה לא תוכל להתעלם מכך 
שיש משהו חריג באוטו המצפצף.

הגדרה ואיפיון הרעיון

בתמונות: מבט על קופסת האלקטרוניקה עם הרכיבים וכסא תינוק באוטו עם הכרית
והאלקטרוניקה מחוברים



סקיצות

בתמונה: סקיצות דו מימדיות של הכרית
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תכנון ופיתוח

סקיצות לכרית שתכיל את רכיבי 
האלקטרוניקה ותמוקם בכיסא

התינוק או הבוסטר.



בתמונה העליונה: צילום של חלקי הכרית
בתמונה התחתונה: צילום של חלקי הכרית מחוברים 1

הכרית מורכבת מ – 3 חלקים 
המתחברים באמצעות תיקתקים.

הכרית מתאימה בגודלה לכסא 
תינוק ולבוסטר ומאפשרת מעבר 

של חגורת הבטיחות דרכה.

התוצר הסופי

התוצר והפתרון
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הכרית מותקנת על כסא התינוק 
ומחוברת לאפליקציה:

ירוק – הילד יושב והבלוטוס 
מחובר

אדום – הילד יושב והבלוטוס לא
מחובר

כחול – הילד לא יושב והבלוטוס
מחובר.

הערה: בפרויקט זה ניתן דגש 
לעיצוב הכרית, התאמתה 

לכסא והחיבור שלה 
באמצעות בלוטוס לטלפון.

האפליקציה עצמה לא 
הוגדרה כחלק מהעיצוב.

בתמונות: צילום של כסא התינוק באוטו ב – 3 מצבים.
הלדים בכל תמונה מאירים בצבע אחר בהתאם לזיהוי החיישנים.

התוצר הסופי

התוצר והפתרון
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https://youtube.com/shorts/vCE8O6T0abI?feature=share

סרטון 
הדגמה

https://youtube.com/shorts/vCE8O6T0abI?feature=share


התוצר הסופי:
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הכרית כפי שהוצגה במעמד 
הגשת הבגרות.

האפליקציה מזהה את משקל 
התינוקת היושבת על הכרית 

ומפעילה את הלדים הירוקים – 
חיווי לכך שהילדה יושבת 

והבלוטוס מחובר.

בתמונה: תינוקת יושבת על 
הכרית - צילום מתוך הגשת 

הבגרות של הפרויקט.

התוצר והפתרון
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פרטים ותודות
משרד החינוך

מנהל תקשוב טכנולוגיה
תלמידים מגישים:ומערכות מידע

עידן כהן ודניאל שקינדר – מגמת אלקטרוניקה
ליה אלדד – מגמת עיצוב

שמות המנחים:
איציק משיח – מגמת אלקטרוניקה

פרידה בן הרוש – מגמת עיצוב

פרטי בית הספר:
אורט שפירא כפר סבא

פרידה בן הרוש – רכזת מגמת עיצוב
052-6428048

fridabh@gmail.com


