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COOKID'S, סיוון מסרי, סמינר הקיבוצים
מנחה: ערן אפלבוים

סיוון מסרי עיצבה סדרת מוצרים שנועדה לסייע לילדים ולהוריהם בעת חוויית 
הבישול המשותפת, ולהפוך אותה לחוויה מהנה, שתעניק לילדים תחושת 

הצלחה ואחריות. הפריטים נותנים פתרון לבעיות מוכרות: פריטים לשבירת 
ביצה ושפיכת קמח מהשקית, מכסה מחבת המונע חשיפה ישירה לשמן רותח 

ומקום קבוע להנחת כף הבישול כדי שלא תזוז ותפריע. המוצרים עשויים 
מסיליקון בטיחותי, עמיד בטמפרטורות גבוהות.

במ�בי, הדר מילר, 
סמינר הקיבוצים
מנחה: ענת שטיין

בכל בית שגדלים בו ילדים 
תמצאו הליכון וגם בימבה. 
מתוך חשיבה על הסביבה, 

יצרה הדר מילר מוצר בסיסי 
וחסכוני: הליכון לפעוטות 

שהופך בעתו לבימבה ועשוי 
ברובו מבמבוק - חומר 

טבעי, חזק וזמין. הבמבוק 
המסורתי משולב עם 

חומרים עדכניים - מחברים 
מפלסטיק הניתן לפירוק 

ולמחזור בסוף חיי המוצר.

 הליכון לפעוטות 
בעתו לבימבה ועשוי 

את 14012.8.08

עיצוב
תעשייתי

יונתן אסולין, בצלאל משחקי מחלה,
מנחה: חנן דה-לנגה

ילד שאוהב לקחת תרופות? אין דבר כזה. כדי להפוך את חוויית המחלה לחיובית, ולתרגם 
את מושג החיידקים הערטילאי לתמונה ויזואלית הנתפסת בעיניים של ילד, תכנן יונתן 

אסולין צעצוע המשלב משחק ומדע. בהשראת צלחות הפטרי הזכורות משיעורי הביולוגיה 
עיצב אסולין, בצורות של חיות, מיכלים שקופים שבהם חומר ביולוגי המגיב לחיידקים. 
על ידי נשיפה מדביק הילד את הצעצוע, ובהמשך הוא עוקב אחר התפתחות החיידקים 
גורמי המחלה. על ידי הוספת החלק החסר, המכיל אנטיביוטיקה, גידול החיידקים נעצר 

והתמונה קופאת. כך הילד "מבריא" את החיה. במהלך התהליך ולאחריו יכול הילד לגלות 
רבדים נוספים בחיה בעזרת מצלמת אינטרנט. המצלמה מעבירה את תמונת החיידקים 

ותוכנה לזיהוי ממוחשב, ומשלימה את פרטי המידע, כך שהילד יכול לחקור ולראות דברים 
אשר עד עתה היו סמויים מהעין, ולקשר אותם לעולם הפיזי.
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ברוח הדברים
ליאור אזולאי, סמינר הקיבוצים

מנחה: רון דלבה

ליאור אזולאי, גלשן חובב, תכנן כלי שיט ספורטיבי 
המבוסס על קייט סרפינג. ההצעה שלו מזמנת חוויית שיט 

קלה ונוחה יותר, ופונה גם למשתמשים שאינם מיומנים 
בגלישה, ובכך הופכת את הספורט לנגיש לקהל רחב 

יותר. כלי השיט של אזולאי מתפרק וניתן לאחסנו בתא 
המטען של הרכב, הוא מאפשר שיט ברוח חלשה ובכיווני 
רוח שונים, והמושב שבמרכזו מאפשר למשיט זווית נוחה 

ביחס לכיוון המצנח וניווט באמצעות דוושות.

הם לא המציאו את 
הגלגל, אבל הראו 

ניצוצות. מגזין "את" 
בוחר את הבוגרים 

המבטיחים של 2008
בתחום העיצוב 

התעשייתי

תעודת
בגרות

סיגל נמיר
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מעשה בכבלים 
לליב שלו, חולון
מנחה: גד צ'רני

מספר מכשירי החשמל 
שממלאים את בתינו גדל, 

ואיתם עודף החוטים 
המשתלשלים להם 

בחדרינו בחוסר חן. במקום 
להסתיר, הניסיון היותר 
נפוץ, לליב שלו מציעה 
למצות את הפוטנציאל 

האסתטי המירבי שלהם. 
שלו מציעה מספר פתרונות 

שימושיים שהופכים 
את המטרים הרבים של 

החוטים החשופים לאמירה 
דקורטיבית חיננית עם 

קריצה הומוריסטית.

שלוש אינטראקציות עם מים 
שחר גייגר, בצלאל
מנחה: שמואל קפלן

הפרויקט של שחר גייגר מציג שלושה אובייקטים שמעלים שאלות על דרך 
הפעולה הכמעט אוטומטית שלנו בקשר עם חפצי היומיום המקיפים אותנו. 

"במהלך התפתחות התרבות האנושית והטכנולוגיה שבאה עמה", אומר גייגר 
"סיגלנו לעצמנו אינטואיציות שונות הנוגעות לאינטראקציות עם החפצים 

המשרתים אותנו. אינטואיציות אלו התרחקו מן הטבעי והפראי ואף סיגלו לנו 
ציפייה מחפצים שיתנהגו וייראו בדרך מסוימת". האם אפשר לחזור לדרך פעולה 

טבעית יותר? הוא שואל ובוחן דרך שלושה "ברזים". האחד, STROKE, פועל 
TWIST, נראה כמו ספירלת קרמיקה (בורג ארכימדס)  כשמלטפים אותו. השני,

בתוך קערה, הוא מזרים מים כשמסובבים אותו, ומפסיק כשאוחזים בו. השלישי, 
PADDLE הוא בעצם קערת חמר עם מים. גריפת המים מעבר לשפת הקערה תחל 

פעולה של הזרמה. חסימת המים על ידי כף היד תעצור את זרימתם.

את 14212.8.08

עיצוב
תעשייתי

VOLVO XCX רכב לאופנועני שטח, 
אריה קרסבץ, שנקר
מנחה: אלכס פדואה

לטובת האופנוענים המכורים לרכיבת 
שטח, ובשיתוף חברת וולבו, עיצב 

אריה קרסבץ רכב המציע אופן 
חדש ויעיל יותר בהובלת האופנועים 

לעומק השטח. הקץ לאלמנט 
הנגרר. החלום הגברי של קרסבץ 

יכול להוביל שני אופנועים ושלושה 
נוסעים, ויש לו יכולות שטח גבוהות 

שמאפשרות לו להתלוות וללוות 
את האופנוענים במשך הפעילות. 

הוא מכיל בתוכו תאי אחסון 
לציוד הדרוש, למשל חלקי חילוף 

לאופנועים, ושומר על הקו העיצובי 
של חברת וולבו.
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מרהיט לתכשיט, שלומית אופיר, חולון
מנחה: נעמה שטיינבוק

כבוגרת ארבע שנות לימודי עיצוב תעשייתי, וכמי שעוסקת במקביל בעיצוב תכשיטים, עניין את 
שלומית אופיר לבחון כיצד ניתן לשלב בין התחומים, איך הם יכולים להשפיע זה על זה וכיצד ניתן 

ליצור תוצאה חדשה ומעניינת.
כך יצרה אופיר שתי סדרות תכשיטים השואבים השראתם מעולם הריהוט. בראשונה - ריפוד - היא 

מתרגמת אפקטים מתחום ריפוד הרהיטים ליצירת ערך אסתטי בתכשיט. בשנייה - אחסון - היא 
עיצבה תכשיטים המאחסנים את עצמם.

התכשיטים של אופיר עשויים מכסף בשילוב פורניר ופורמייקה, שאנו רגילים לראות אותם כחיפויים 
בתעשיית הריהוט, ובאמצעות חיתוך לייזר יצרה בהם אופיר דוגמאות שמעלות את ערכם האסתטי. 

בסדרה משולבים מנגנונים מתחום הריהוט, דוגמת צירים ומסילות.

40% כיסא, הדס ארנון, שנקר
מנחה: פיני לייבוביץ'

בהשראת המורפולוגיה של המאובנים יצרה 
הדס ארנון שלוש הצעות לאובייקטים לישיבה. 

האובייקטים מורכבים מכיסאות עץ שמצאה, 
המייצגים ערכים אסתטיים מסורתיים, ומיציקות 

קוריאן, חומר עדכני, המייצג את הניקיון 
בתרבות העיצוב היום. כיסאות העץ פורקו 

וחלקיהם שוקעו בתבניות היציקה של החומר 
הסינתטי. היציקות נחתכו, שויפו והורכבו 

מחדש לרהיט, ובתהליך זה נחשפו חלקי העץ 
המשוקעים. הרהיט החדש שהתקבל מציע 

אסתטיקה גרפית ייחודית, המבטאת ערכים 
מסורתיים וחדשים.
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CARTONAGE, אליה נטל, חולון
מנחה: נעמה שטיינבוק

אליה נטל מציעה מוצרים כיפיים, נחשקים ונגישים מקרטון, כשהיא משלבת טכניקות עבודה מוכרות ומעט 
פחות מוכרות (תפירה, ריפוד). בפריטים שעיצבה נטל יש דגש על אינטרקאציה עם הצרכן � המשתמש - 
הוא  מקפל, תולש, מרכיב וגם יכול לקשקש ולצייר עליהם. בין הפריטים קופת חזיר שבניגוד לאחיו העשוי 
קרמיקה, לא צריך לשבור אותו בסוף, אלא פשוט תולשים אותו; אהיל המדמה תצורה של בד נשפך, בובות 

שהן הכלאה בין בובת בד סטנדרטית עם מילוי לבין כרטיס ברכה, שרפרף מרופד, ראש סוס נתלש אותו 
מלבישים על מקל, וארון קבורה לדג, המאפשר לערוך לידיד השקט פרידה הולמת עם קבורה טקסית 

במקום להשליך אותו לשירותים.

איל מצקל, חולון ,FREESTYLE
מנחה: גד צ'רני

בעידן שבו הנייר הפך לסמל המאבק על 
עתיד ירוק יותר וטוב יותר לכדור הארץ 

ולאנושות מצד אחד, והפתרונות 
המחשוביים משתכללים 

בקצב מטורף מצד שני, 
עיצב איל מצקל גרסה 

דיגיטלית לספר הסקיצות 
המוכר. כן, הכוונה לאותו 

ספר הדפים הלבנים, שהוא 
נקודת ההתחלה של כמעט כל 

יצירה והליך יצירתי, לפחות בתחום 
הציור, כבר מאות שנים. מצקל מציע 

חלופה ממוחשבת, עם מסך נגיעה ועט 
מתאים מצורף, ועם ממשק משתמש 
אינטואיטיבי שמנסה לאפשר יצירה 

כמעט לא מודעת.

FLEXX, מערכת מבנה גמיש
רונן קרוצ'יק, שנקר

מנחה: קני סגל

בפרויקט הגמר שלו ניסה רונן 
קרוצ'יק ליצור חוויית ישיבה 

שמקיימת בתוכה הרגשה 
שונה ומפתיעה מהמצופה 
בעקבות המבט הראשוני. 

אחרי שחקר קליפות וקרומים 
בעולם הטבע, ייצר קרוצ'יק 

�את פלקס, מבנה תלת
מימדי המורכב ממחברי 

סיליקון גמישים המאגדים 
מוטות זכוכית. על אף מראם 
השברירי (אך המרשים) של 
המוטות, יחד עם המחברים 
הם יוצרים מערכת גמישה, 
עמידה ללחצים ולמשקלים 

הנדרשים ממנה, הנותנת 
ליושב תחושה של רחיפה.

ש FLEXX, מערכת מבנה גמ
רונן קרוצ'יק, שנקר

מנחה: קני סגל

בפרויקט הגמר שלו ניסה רונן 
ישיבה חוויית ליצור קרוצ'יק

יט
פל

ה 
ש

 ס
ם:

לו
צי

את 14412.8.08

עיצוב
תעשייתי

MY GUARD, אבי מלץ, חולון
מנחים: עופר זיק, מיכל רינות ונתן קודינסקי, מנהל ההדרכה של מד"א

לפעמים ההבדל בין חיים ומוות הוא במהירות שבה אנחנו זוכים לטיפול. 
אבי מלץ מציע בפרויקט הגמר שלו מכשיר החייאה לשימוש ביתי, 

ידידותי להפעלה, שנראה כמו כל מכשיר חשמלי ביתי, ובכלל לא כמו 
המכשיר המאיים והמרתיע של אנשי טיפול נמרץ.

יריב זיו, בצלאל בועות אור,
מנחה: שמואל קפלן

כדי להוסיף עניין וקורטוב של 
דרמה מסוגננת לאווירה, עיצב 
יריב זיו גופי תאורה מרחפים. 

גופי התאורה של זיו עשויים 
מבלון הליום שקוף, עטוף 

במעגלים חשמליים מודפסים, 
זרועי נורות לד. כך מרחף לו 
הכדור הקסום ברחבי החדר 
בתנועה אקראית, כאילו היה 

גרגר אבק ענק וזורח, ושלושה 
מנועים קטנים המחוברים אל 
בסיסו שולטים בתנועתו כדי 
למנוע היתקלות באנשים או 

בחפצים אחרים שבחדר.

את 14412.8.08
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מחשבות על ואזה
שי שפרנק, בצלאל

מנחה: יעקב קאופמן

הפרויקט של שי שפרנק עוסק 
במתיחת הגבולות וההגדרה של 

האגרטל - "אובייקט שנאמר עליו 
כמעט הכל ושהוא בחירה כמעט 

נדושה כאובייקט לעיצוב", הוא אומר. 
דרך תהליך מחשבתי אישי נולדה 

סדרת אגרטלים שכל אחד מהם נוגע 
ומייצג נקודה למחשבה. התהליך 
התחיל בהתבוננות על האדם ועל 

הדרך בה הוא מכניס את הטבע החי 
הביתה: האדם הורג פרח, ואז מכניס 
אותו לאגרטל שהוא ארון קבורה או 
כלי שימור פסיבי, המשמש להצגת 

הפרח המת.
ואזה פרוטזה, למשל, הוא אגרטל 
מלא צינורות זכוכית קפילאריים 

המושכים את המים למעלה.
הרעיון הוא שינוי תפקיד האגרטל 
מכלי שימור פסיבי לכלי החייאה 

אקטיבי, המחליף את השורשים של 
הפרח ומעניק לו חיים.

ואזה מעציץ ממזגת בין העציץ, 
המשמר חיים, והאגרטל ליצירת 

אגרטל חדש, המאפשר לפרח 
שבתוכו לחיות.

אגרטל מודולרי הוא אגרטל המורכב 
מארבעה חלקים הניתנים להרכבה 

בסדר שונה, וכך הם מייצרים 
אגרטלים בעלי עומק ומפתח שונים, 

המתאימים לסוגי זרים רבים.

A06, נעמה הופמן, שנקר
מנחה: פיני לייבוביץ'

איך הופכים נייר "טיפש" 
למוצר טכנולוגי היי�טקי 

"חכם"? נעמה הופמן הדפיסה 
על משטח רבוע של נייר 

וושי מעגל חשמלי שבקצהו 
נורה. בקיפול הקצוות לקונוס 
נסגר המעגל החשמלי והנורה 

נדלקת. ככל שהקונוס הולך 
ומתהדק, האור הולך ומתחזק, 

ולהפך. אגב, בשנקר אומרים 
שאינגו מאורר ראה והתלהב.
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את 14612.8.08

עיצוב
תעשייתי

HAND MADE BY ME
אסף וינברום, שנקר

מנחה: ברק אשר

שני השרפרפים ושולחן הקפה שעיצב 
אסף וינברום משלבים חומרים 

מסורתיים - עץ ופיוטר - וטכנולוגיות 
חדשות. במקום להשתמש במחברים 

המוכרים לחיבור חלקי הרהיטים, 
יצר וינברום בנקודות החיבור תעלות 

קטנות. לתעלות אלה הזריק פיוטר 
מותך בשיטה השאולה מטכנולוגיית 
הזרקת הפלסטיק. כך המחבר הוא 
חלק אינטגרלי מהרהיט וייחודי לו.
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אובייקטים מתקמטים 
ליאת שמיסיאן, בצלאל

מנחה: יעקב קאופמן

הנעליים והתיקים של ליאת 
שמיסיאן חיים ומשתנים 

כל הזמן. בין שכבות העור 
מהן הם עשויים, הכניסה 

שמיסיאן רדיד אלומיניום, 
המאפשר למוצר הסופי 

לשנות את מראו לפי 
הבחירה שלכם. אפשר 

לקמט מאוד, לקמט קצת, 
להחליק, לשלב. כך כל יום 

יש עיצוב חדש.

צילום: עודד אנטמן

וב
נט

 ב
רון

ש
ם: 
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צי

שבתאי הרשברג, מכללת הדסה ,A2B
מנחה: רותי גבריאלי ראובני

תלת האופן של שבתאי הרשברג נותן פתרון לבעיות 
התניידות של ילדים נכים. באופניים הקיימים היום, גילה 

הרשברג באלי"ן, זקוקים הילדים לאדם שיושיב 
אותם על המושב, ירתום אותם למשענת הגב 

ויקבע את כפות רגליהם לפדלים. לפי צורכי 
הילדים תכנן הרשברג מוצר חדש. שני 

הגלגלים עברו קדימה, וכך נוצר מרחב 
נגיש לילד, והוא יכול להתיישב על המושב 

בעצמו ואז להניח את הקביים בצד. דריכה 
אחורית על הפדל נועלת את האופניים 

ומספקת יציבות. משענת חזה תומכת את 
הילד המחזיק בכידון ומבטלת את הצורך 

בקשירה למשענת הגב. הפדלים אובזרו 
ברצועה אלכסונית המאפשרת להשחיל את 
הנעל, ומנגנון נעילה אוטומטי מקבע את הרגל 

ברגע שהיא מגיעה למנח הנכון ומתיישרת עם כיוון 
הגוף. לכל אלה נוספת מערכת הילוכים בגלגל האחורי 

המאפשרת התחלת נסיעה קלה. האופניים של הרשברג 
מאפשרים לילד להיות עצמאי ועוזרים לו להגיע מנקודה 

לנקודה בכוחות עצמו.


