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גאווה עירונית -כמה פעמים ביום יצא לכם לחשוב על המצאה שתשנה את העולם ,מוצר
צריכה שכולם נזקקים לו ואתם תהיו אלו שימציאו אותו ראשונים? מאי קרסין ,רק בת ,14
מכפר סבא ,עשתה את זה ובגדול כשזכתה במקום הראשון עם עוד שלושה תלמידים
אחרים ,בתחרות "הרעיון שישנה את העולם" של חברת מייקרוסופט.
מאי ,בוגרת בית ספר רמז בעיר ,תלמידת כיתת מופ"ת (מתמטיקה ,פיסיקה ,מחשבים
ורובוטיקה) בבית הספר הכפר הירוק ,זכתה ,כאמור ,במקום הראשון בתחרות שמטרתה
גירוי ועידוד חשיבה יצירת ופורצת דרך בקרב בני הנוער.
במסגרת התחרות הועלו הצעותיהם של המתחרים לרשת האינסטגרם ונשפטו על ידי צוות
החדשנות של מרכז הפיתוח של מיקרוסופט ,המהווה אחד מארבעת המרכזים המובילים
והאסטרטגים של מיקרוסופט מחוץ לארצות הברית.
מאי הציגה את הרעיון המהפכני שלה ,שלדבריה ,יכול לפתור בעיה שמטרידה את כולם
ביום יום " -מתאם טמפרטורות" .טכנולוגיה לוויסות קבוע של חום הגוף שתשולב במוצרים
קיימים כמו מצעים ,בגדים ואפילו כסאות או משטחים כאלה ואחרים הבאים במגע עם הגוף
לאורך זמן .הרעיון הוא לפתח את הטכנולוגיה כך שתעמוד בתנאים קיצוניים של מזג אוויר
או אפילו כביסה ,וכמובן שתהיה בטוחה לשימוש בנסיבות שונות.
"הרעיון שלי הוא מתאם טמפרטורות" ,אומרת מאי" ,לפעמים לאנשים קר או חם בכל מיני
סיטואציות .תחשבו כמה נח היה יכול להיות לו הבגדים שאנו לובשים ,או הכיסאות שאנו
יושבים עליהם ,היו יודעים לזהות את טמפרטורת הגוף שלנו ולחמם או לקרר אותנו לפי
הצורך .המחשבה הראשונית שלי הייתה למצוא פתרון לבעיה שכולם נתקלים בה בלי יוצא
מן הכלל".
"הרעיון הוא פשוט וישים טכנולוגית באמצעות חיישני חום שכבר קיימים היום .אני מקווה
שהרעיון שלי יצא לפיתוח ויצליח" ,סכמה מאי לאחר ההישג המרשים בתחרות – מקום
ראשון כאמור ,שזיכה אותה בקונסולת  exboxחדשה ,מתנת חברת מייקרוסופט.
מאי קרסין ( )14תושבת כפר סבא זכתה במקום ראשון בתחרות ''הרעיון
שישנה את העולם'' של חברת מייקרוסופט .מאי הציגה את הרעיון שלה
ל''מתאם טמפרטורות'' – טכנולוגיה לוויסות קבוע של חום הגוף
באמצעות מוצרים קיימים

