Alzheimer’s Viewpoint Experience

מציאות משתנה
חוויה ייחודית שתכניס אתכם
לעולמו של חולה אלצהיימר
דרך מציאות מדומה
סדנא משנת תפיסה בקבוצות קטנות

מה זו חוויה במציאות מדומה?

מי כבר התנסה בזה?

מציאות מדומה היא אשליה .המשתתף יכול לנוע בתוך
סימולציה ממוחשבת המצולמת או מעוצבת בתלת מימד,
לבצע בה פעולות ולקבל פידבק עליהן .חוויות מציאות מדומה
משמשות בין היתר ליצירת אמפתיה כאשר המשתתף מגלם
דמויות שונות ורואה את העולם דרכן .

החוויה הוצגה בכנסים ופסטיבלים בארץ ובעולם וזכתה
בפרס גליקמן מטעם הג‘וינט לטכנולוגיות בזקנה ובמקום
ראשון בפסטיבל סרטי סטודנטים בתל אביב .בנוסף ,התנסו
מטפלים )רופאים ,אחיות ,עו“ס( ובני משפחה של חולי
אלצהיימר שהעידו על שיפור יכולת ההזדהות והאמפתיה
כלפי החולים.

איך ממחישים אלצהיימר?

מה כוללת הסדנא?

בניגוד להמחשה של מגבלות אחרות כמו עיוורון או חירשות,
המחשה של מגבלה קוגניטיבית איננה טריוויאלית .בחוויה
המשתתפים נכנסים לדמות של אישה מבוגרת הסובלת
מדמנציה החיה בביתה לבדה ומנסה לנהל שגרת יום רגילה.
שגרה זו מופרת ע"י אירועים המתרחשים בעקבות הקושי שלה
לבצע פעולות בסיסיות אשר נכשלות בהתאם לסימפטומים
השונים של המחלה .בחוויה ניתן דגש על ההיבט הרגשי אותו
חווים החולים המתבטא בבלבול ,חרדה ,עצב ,תסכול וחוסר
אונים.

מי פיתח את החוויה?

הפיתוח נעשה בשיתוף עם המחלקה למדעי המחשב
באוניברסיטה העברית והמעבדה לנוירופסיכיאטריה חישובית
בהדסה עין כרם.

תודות
דפנה גולן שמש  -בית השמש לאנשים עם דמנציה
חברת Intel

הסדנא נערכת בקבוצות קטנות וכוללת הרצאת פתיחה קצרה,
התנסות בחוויה ,מילוי שאלונים אישיים ושיחת סיכום המיועדת
לשיתוף תחושות ועיבוד החוויה .הסדנא אורכת כשעתיים.

מי מעביר את הסדנא?
נופר לאור ,יוצרת החוויה מציאות משתנה ,היא מעצבת ויוצרת
חוויות ומשחקים במציאות מדומה העובדת כעצמאית ומול
האוניברסיטה העברית וגופי מחקר נוספים .בעלת ניסיון בפיתוח
והדרכה של קבוצות ומבוגרים מעל עשר שנים .סיימה בהצטיינות
את לימודיה בעיצוב תעשייתי במכללה הדסה ,וזכתה בפרסים
ומלגות על עבודותיה.

מה המשתתפים שהתנסו חשבו?
“ מכירה אנשים שלבני זוגם יש את המחלה
וזה עזר לי להבין את התחושה “

“ פרויקט מאוד חשוב שעוזר לאנשים להיות רגישים למצב הזה “
“הייתה חוויה מדהימה ומעוררת חשיבה “
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