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 -2צוות  –מידע משלים 

 האתגר/ הבעיה 

לכל הנוגעים בדבר   בעולם שבו התפקוד היומיומי של כולנו תלוי יותר ויותר בטכנולוגיה, חשוב 
מספקים להשתמש בה.  לוודא, כי גם לאזרחים הוותיקים יש נגישות לטכנולוגיה וגם כישורים 

  חידושים.המשתמש המבוגר הוא ספקן יותר ונוטה לדחות אימוץ  •

 המשתמש המבוגר מאותגר יותר טכנולוגית. •

אחד ההבדלים בין משתמשים צעירים למבוגרים הוא, שבמקרים של חוסר ידיעה וחוסר   •
 הכרה של טכנולוגיה, משתמשים צעירים פחות חוששים להתנסות בה.  

  לזקנים יש לקויות גופניות וקוגניטיביות, ולכן יש להתחשב בהם בבניית עזרים שונים. •

אותם עם הרבה סבלנות לאור העובדה שלא היו   • צריך ממשק וירטואלי "שידריך" 
 חשופים מספיק לטכנולוגיה מתקדמת.

Interesting facts 

• Many seniors struggle with touch screens due to a condition called 
leathery fingers. 

• Many seniors experience reduced mobility and a lower income, which 
makes it more challenging to meet friends in person. 

• Mastering new technology is often complicated as the seniors have no 
experience in using technology to use as a baseline. Seniors generally 
have a lesser frame of reference to enable them to absorb new 
knowledge. 

 ע"פ מאמר 

https://www.noisolation.com/global/research/why-do-many-seniors-have-
trouble-using-technology/ 

 

 

 

 הפתרון

   :הרעיון

 בניית אפליקציה למכשירים חכמים לעידוד עצמאות טכנולוגית בקרב מבוגרים .

לא פעם נתקלים המבוגרים בקשיים בעודם מנסים לבצע פעולות פשוטות במכשירים החכמים  
או אפילו שיחה פשוטה לאיש  WhatsAppשיחות זום, שליחת הודעה דרך   -שברשותם. לדוגמא 

 קשר כלשהו.  

https://www.noisolation.com/global/research/why-do-many-seniors-have-trouble-using-technology/
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אנו מציעים הוא בצורת אפליקציה )שתותאם לפלטפורמות    המוצר אותו
שונות כמו אייפדים, מכשירים ניידים ומחשבים(, שתכלול רשימת פעולות כמו: ניהול שיחות 

 שחלקם גם יעזרו לשיפור בעיות קוגניטיביות.    )בעתיד( עם קרובי משפחה ומשחקים וירטואליים

 

 שוק המטרה וההזדמנות

היא שהשימוש בטכנולוגיה עשוי לסייע למבוגרים לשמור על עצמאות  התפיסה הרווחת  •
ועל מעורבות חברתית. זה נכון גם לתנאים שבהם קשה יותר לשמור על אוטונומיה, כמו, 

למשל, כאשר מתמודדים עם בעיות בריאות המגבילות את היכולת לצאת מן הבית  
 ולהשתתף בפעילויות שונות.

וגיה עשוי לא רק לשמר יכולות, אלא אף לשפר איכות קיימת אמונה שהשימוש בטכנול  •
 חיים.

מיליון, מספר  727בעולם היא מעל  65נכון לזמן זה הכמות המשוערת של אנשים מעל גיל  •
 .2050זה צפוי להכפיל את עצמו עד לשנת 

 .65מכלל האוכלוסייה הם מעל גיל   20%לפי מדד האוכלוסייה באירופה כ •

, שוק מוצרי 2016משנת   Research and Marketsלפי דו"ח של חברת המחקר   •
-, וצפוי להיות מוערך ב2015-מיליארד דולר ב 4.4-הטכנולוגיה לטיפול במבוגרים הוערך ב

 .  2020-מיליארד דולר ב 10.3

, שוק מוצרי הטכנולוגיה  2016משנת   Research and Marketsלפי דו"ח של חברת המחקר 
מיליארד  10.3-, וצפוי להיות מוערך ב2015-מיליארד דולר ב 4.4-לטיפול במבוגרים הוערך ב

, שעוסקת בפתרונות  Aging in Place Technology Watch. לפי חברת המחקר 2020-דולר ב
יליון דולר מ 200הושקעו   2016טכנולוגיים שיאפשרו למבוגרים להזדקן בביתם, בשנת 

 אפים שעסקו בתחום הטיפול בקשישים בביתם.-בסטארט
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TECH FORGOOD  שפותחת חממתAEON  .סטרטאפים הפועלים בתחום  עבור 

אפים. עמותת  -החממה הפעילה עד היום מחזור פיילוט ומחזור ראשון אותם סיימו שישה סטארט
אליהם מצטרפים גם התאגיד מטב שמעניקה שירותי טיפול סיעודי היא שותפה להקמת החממה, 

 הבינלאומי קימברלי קלארק ובנק לאומי.

 

 מודל עסקי    

 נבחין בין שני סוגים של בעלי עניין:

  המשתמשים

 שיעשו שימוש במוצר. הקשישיםהם  

 הלקוחות 

 הם השותפים האסטרטגיים שיש להם מניעים לשיתוף פעולה במסגרת המודל העסקי. •
להוות ערוץ תקשורת והפצה שבאמצעותם ניתן יהיה להגיע אל לקוחות אלו יכולים  

 המשתמשים.

חברות ההייטק שהצגנו קודם לכן   10חברות הייטק שמחפשות פתרונות בתחום כמו  •
 וכו’  Cera (UK), Pflege.de (Germany), cettefamille (France)ביניהן:  

•  TECH FORGOOD  חממת  עבור סטרטאפים הפועלים בתחום.  AEONשפותחת 

קהילה למען יזמות לקשישים,  -עמותות וארגונים למען הקשיש, כדוגמת עמותת קליק •
 האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן.-ארגון אשל 

 המעגל של אנשים בגיל הזה, כגון: משפחתו של המבוגר, בתי אבות, מועדונים וכו'. •

 

 יתרון תחרותי

י במוצר שלנו הינו הפשטות שלו כלפי המשתמש, המוצר אינו מנסה היתרון המשמעות •
להנגיש אפליקציה קיימת ולעשות אותה יותר קלה לתפעול, אלא ליצור תפעול עצמאי 

לבצע את הפעולות  בעזרת מדריך והוראות קוליות שיעזרו למשתמש בסופו של דבר 
 ות נוספות.ביישומון לבד ויגרמו לו פחות לחשוש לנסות שימוש בטכנולוגי
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ניתן להפעיל את המוצר בעזרת כל מכשיר סמארטפון/טאבלט קיים,  •
מכשיר ייעודי.  אין צורך ברכישת 

 המטרה שלנו היא שבעתיד המוצר יוכל לפעול על מגוון רחב של אפליקציות ופעולות. •

 

 

 

 םרלוונטייקישורים  
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https://www.btl.gov.il/Publications/GilHadash/Documents/gilHadash24.pdf 

 

http://dorotmagazine.co.il/?p=3492 
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