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עיצוב. קוד. אדם.

עיצוב מבוסס קוד היה קיים עוד טרום עידן המחשב כאשר מעצבים בססו את העיצובים 
שלהם על תבניות קבועות מראש. למרות לשעיתים נעשה שימוש בתבניות מורכבות 
ובמספר משתנים, רמת המורכבות שאליה ניתן להגיע באמצעות כלים אנלוגיים היה 

מוגבל. השימוש באלגוריתמים ממוחשבים הרחיב כמובן את טווח האפשרויות בשימוש 
בקוד באופן שהוביל לשינויים מהותיים בכל ההיבטים הקשורים בפעולת המעצב. כיום, 
כמעט ולא קיימים תחומי עיצוב בהם אין מעורבות של קוד מחשב, גם כאלו שהיו בעבר 

מקושרים לעבודה ידנית ונסמכו על מסורות ארוכות שנים. 

שלבי המעבר הראשונים מעיצוב אנלוגי לדיגיטלי התממש בעבר באמצעות הזמינות 
הגוברת של תוכנות ושיטות חדשות לייצור ותכנון, ועם הפיכתם של הכלים הדיגיטליים 

מבוססי הקוד לכלי העבודה החדשים. טכנולוגיות כדוגמת בינה מלאכותית, מציאות 
מדומה, מציאות מורחבת, Big data, קוד פתוח, וכמובן רשת האינטרנט, מאפשרות 

לעצב את העולם באופן שונה, מציעות אסתטיקות חדשות, ומאפשרות סוגים חדשים של 
אינטראקציות עם ישויות ממשיות ווירטואליות. הן פותחות את העיצוב למקומות 

חדשים, חושפות את המעצב.ת לאפשרויות שהן מחוץ לטווח האינטואיציה האנושית 
ולקני מידה שלא היה ניתן לחשוב אותם בעבר. עם הכלים החדשים אנחנו מעצבים 

סביבות חכמות, יכולים “לשוחח” עם אובייקטים, להיטמע בתוך מרחבים ווירטואליים, 
להשפיע על תופעות שהחשבנו אותם בעבר “תופעות טבע” וכן להתערב בהתנהגויות 
של חומרים באמצעות שינוי הקוד הגנטי שלהם. כתוצאה מכך, הטכנולוגיות החדשות 
משנות את האופנים בהם אנו חוווים את העולם, משפיעות על תחושת הזמן והמרחב 

שלנו, ומפגישות אותנו עם חוויות מסוג חדש. 

הכנס עיצוב. קוד. אדם, יתמקד במקומות בהם השימוש בקוד בתהליכי העיצוב מייצר 
שינוי משמעותי הן ביחס לאובייקטים ולמרחבים המעוצבים, והן ביחס לתהליכי העיצוב 

עצמם ולטריטוריות שבהם הוא פועל. שינוי זה ייבחן בטווח הרחב שבין השימוש של 
המעצב.ת בקוד המחשב ככלי עיצובי ועד לשלב שבו המכונות מתחילות להיות 

אוטומנומיות ואף לבצע פעולות שנחשבות ל’יצירתיות’ ומייתרות מעורבות אנושית. 
ההרצאות בכנס תועברנה על ידי מעצבים.ות וחוקרים.ות מדיסציפלינות שונות, והן 

נוגעות בקשת רחבה של נושאים הקשורים בשינויים המהותיים שהטכנולוגיות 
הדיגיטליות מציעות לתחום העיצוב, ולאופקים האפשריים שהן יכולות להוביל אליהם. 

 למרות שקוד המחשב הופך לכלי חדש בידי המעצבים, מטרתו של כנס זה אינה לראות
בו תוספת אינסטרומנטלית לארגז הכלים של המעצב אלא כגורם המחולל שינוי עומק 

באופן שבו אנו מתפקדים בעולם וחווים אותו, שבו למעצב.ת יש תפקיד מהותי.

ד”ר יעל אילת ון אסן
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מכונות אדריכליות
אדר’ נוף נתנזון

אדריכל מתכנן בניין. לכאורה, הוא בן חורין. הוא נהנה מחופש יצירתי, וגבולות התכנון 
שלו הם גבולות הדמיון. בפועל, ידיו קשורות. הוא כבול לא רק לפרוגרמה, לתקציב 

ולרצונות של מזמין העבודה; הוא כבול גם למכונות ולחומרים. במקרה הטוב, תכנון 
יצירתי שחורג מהכלל כרוך בעלויות כבדות, בשל ההתאמה האישית של אמצעי הייצור 

והבנייה. במקרה הרע, הוא נותר בלתי ניתן יישום. 

 אך מה אם אפשר לשחרר את האדריכל מהכבלים? 
מה אם אפשר להעניק לו חופש יצירתי אמיתי? מה אם במקום להתאים את התכנון 

למכונות, ניתן להתאים את המכונות לתכנון?

בשנים האחרונות אנחנו עדים לשלב השני של המהפכה הדיגיטלית. אם בשלב הראשון 
המחשב החליף את העיפרון, והאדריכל קיבל כלים חדשניים לתכנון, אזי שבשלב השני 

הוא מקבל לידיו כלים חדשניים לייצור. אין מדובר בנוחות; מדובר בשחרור יסודי של 
החשיבה האדריכלית. לא זאת בלבד שמדפסות תלת-ממד וזרועות רובוטיות כיום זמינות 

לכל; מיום ליום חוקרים לומדים עוד ועוד דרכים לבצע במכונות הללו ״האקינג״ — 
לקודד אותן מחדש ולשנות את הייעוד המקורי שלהן. אלה הן מכונות אדריכליות 

שמשמשות כאמצעי ייצור גמיש בידיו של המתכנן. 

המהפכה הזאת מסמנת נקודת מפנה בדיסציפלינה האדריכלית. הכלים החדשים מרחיבים 
את גבולות המקצוע, ומאפשרים לאדריכל לנכס לעצמו את השליטה בתהליך כולו — 

בתכנון, בהתקנת כלי הייצור ובבנייה עצמה. בדרך, המתכננים זוכים בחירות יצירתית 
חסרת תקדים. 

)SMArchS( נוף נתנזון היא אדריכלית, מרצה וחוקרת. היא בעלת תואר שני 
ב־Architectural Design and Computation מהמכון הטכנולוגי של מסצ׳וסטס 

)MIT(, ובעלת תואר ראשון באדריכלות )BArch( מאוניברסיטת תל אביב. נתנזון 
 שותפה במשרד Fonma Oniva Architects, היא ראש תחום פבריקציה דיגיטלית 

 בבית הספר לאדריכלות בנגב, ומרצה במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל ובמחלקה
 לעיצוב פנים, מבנה וסביבה בשנקר. המחקר של נתנזון עוסק באפשרויות לשלב

חומרים חדשניים בתעשיית הבנייה, וביישומים שלהם באמצעות ייצור דיגיטלי נשלט 
מחשב. היא מתמקדת בהתאמה ובבנייה של מכונות חכמות, בהתאמה אישית ובייצור 

עצמי, לטובת ייצור דיגיטלי כמו הדפסות תלת מימד וכרסום נשלט מחשב. נתנזון היא 
 גם עיתונאית, ובעבר שימשה כעורכת הראשית של טיים אאוט תל אביב, שם גם

כתבה על נושאים של תכנון עירוני ואדריכלות. לפני כן עבדה כעורכת במוסף לשבת 
 IJACובדסק החדשות של ידיעות אחרונות. עבודותיה פורסמו בין היתר ב־ 

)International Journal of Architectural Computing(, וושינגטון פוסט, 
.InHabitatגארדיאן, הפינגטון פוסט ו־

10:50-09:20

פאנל I קוד. עיצוב. אדם. 
יו”ר: ד”ר יעל אילת ון אסן
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מקראפט לטכנולוגיה וחזרה לקראפט 
תמרה אפרת

ההרצאה תעסוק באפשרויות לפרשנות ובשימושים העכשוויים בטקסטיל וקרמיקה 
באמצעות כלים פרמטרים. ההרצאה תתייחס לשני פרויקטים אותן יצרה אפרת המתמקדים 

בפיתוח כלים ייעודים ליצירת קראפט חדש, ובשאלה כיצד אובייקט יכול לשמש כמדיום 
לתקשורת בין עולם האמנות ועולם המחשבים, וכיצד תקשורת כזו יכולה להציע 

פלטפורמה לבחינה מחדש ולשימוש מחדש בקראפט? ההרצאה תעסוק במעבר ממלאכות יד 
מודרניסטיות למלאכות עכשוויות המבוססות על עיצוב אלגוריתמי, מחקר דיגיטלי 
ותוכנות מיפוי והדפסה תלת־מימדית, הפותחות שאלות פוליטיות ותהיות אישיות 

הנוגעות לתהליכי ייצור, זהות מגדרית, יחסי כוחות, דפוסי צריכה ומוסכמות אסתטיות. 
חלקה האחרון של ההרצאה יעסוק במימד הסיזיפי של מלאכות יד נשיות שונות ובדיקת 

הרלוונטיות שלהן היום, בעולם טכנולוגי וגלובלי בו גוברת הכמיהה לקראפט, לעבודה 
אישית, לתרבות מקומית ולרגישות אקולוגית.

תמרה אפרת היא מעצבת רב־תחומית ויזמת, בעלת סטודיו עצמאי, עבודותיה עוסקות 
בקשר שבין עבודות קראפט מסורתיות וטכנולוגיות מתקדמות. בעלת תואר ראשון 

בעיצוב אופנה משנקר ותואר שני )בהצטיינות( בעיצוב תעשייתי וטכנולוגיה מבצלאל. 
בעלת מותג עיצוב עצמאי, מרצה ומייעצת לסטארטאפים וחברות בנושאי טקסטיל ועיצוב.

עבודותיה הוצגו במוזיאונים וגלריות רבות בארץ ובעולם, בין היתר בשבוע העיצוב 
בברלין, שבוע העיצוב של טוקיו, מוזיאון הקראפט באוסטרליה, מוזיאון העיצוב חולון, 

בית העיר ועוד.

ארכיטקטורה מכוונת־משתמש
ד״ר אדר’ דוידה שאומן 

עד היום, בניינים נחשבו כלי קיבול סטטיים לפעילויות אנושיות. תפיסה זו הובילה לכך 
שלעתים קרובות, בניינים אינם עונים על הצרכים הדינמיים והמתפתחים של המשתמשים 

בהם. לאחרונה, טכנולוגיות מתקדמות של חישה, אקטואציה ותקשורת, משולבות 
ומוטמעות בסביבות בנויות, ומאפשרות סוגים חדשים של פעולות גומלין בין בני אדם 

לבניינים. סביבות אלה הולכות ונעשות שותפות פעילות, שמודעות לצרכים של 
המשתמשים בהן ומאפשרות אותם באופן פרו-אקטיבי. אף על פי כן, הדרך היחידה שבה 

אדריכלים, מהנדסים ומתכננים יכולים לייצג מידע על בניינים כיום היא באופן סטטי 
בלבד, ללא התחשבות בהתנהגות הדינמית של בני אדם. הרצאה זו תעסוק בהתפתחויות 

עדכניות בסימולציה ממוחשבת של התנהגות אנשים במרחב שנועדו לחזות ולנתח את 
פעולות הגומלין בין בני אדם ובניינים בסביבות “מסורתיות” ובסביבות “חכמות” 

 כאחד. חיזוי ההשלכות המרחביות, החברתיות והתפעוליות של אסטרטגיות תכנון
וניהול מבנים יאפשר לבעלי עניין לתרום באופן אפקטיבי ליצירת סביבות הממצות את 

הפוטנציאל האנושי.

ד”ר שאומן הוא מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ומנהל 
מעבדת סביבה חכמה. ד”ר שאומן מבצע מחקר במפגש בין אדריכלות, בינה מלאכותית, 
ומדעי ההתנהגות האנשים כדי לפתח שיטות חדשות מבוססות בינה מלאכותית לתכנון 
וניהול בניינים מורכבים, כגון בתי חולים. מחקריו משלבים באופן ייחודי את השכלתו 
 )Technionמ־ PhDו־ ,Politecnico di Milano מ MSc.( הבינתחומית באדריכלות

מדעי המחשב )פוסט־דוקטורט מ־Rutgers University( ועסקים/יזמות )פוסט־
דוקטורט ב־Cornell Tech(. ד”ר שאומן פרסם יותר מ־40 מאמרים בכתבי עת וכנסים 

מדעיים מובילים.

להנפיש אחרת
ערן היללי 

מלאכת ההנפשה כרוכה על פי רוב בעבודה סיזיפית המצריכה יכולות לא שגרתיות. הנפשה 
מהווה כלי להמחשת תסריט כתוב או עבודה מוזמנת בה נדרש לרוב תכנון מדויק לפני 

תחילת השלבים המורכבים של הפקת האנימציה. המנפיש.ה הם אלה שיעצבו ויקבעו כל 
תנועה קטנה בכל שבריר שניה המרכיב את הסרט ולשם כך נדרשות החלטות מוקדמות. 

האם ישנה אפשרות אחרת? אפשרות בה התהליך יתנהל כהרפתקה אל עבר הלא נודע? 

בהרצאה יודגמו באמצעות מספר פרויקטים, שיטות עבודה המשלבות מקריות, קוד 
ואינטראקציה — כחלק מתהליך יצירה המאפשר דו שיח בין היוצר והמחשב. בחיפוש 

אחר תוצאות מפתיעות, היוצר.ת לוקחים למעשה לרגעים גם את תפקיד הצופים 
ומאפשרים לתרחישים לא מתוכננים לקחת חלק בתהליך יצירת הסרט. במסגרת זו 

מוזנים גלים ורעש לגוף של הדמויות, פורטרטים מונפשים בעזרת מקלדת מוזיקלית, 
ונוצרת שפה עיצובית פרמטרית למשפחה של דמויות דמיוניות. 

ערן היללי הינו בוגר המחלקה לאמנויות המסך בבצלאל שם הוא מרצה כיום. הוא החל 
את דרכו כבמאי אנימציה והוא מקים הסטודיו הישראלי־שבדי IORAMA. היללי מושפע 

עמוקות מסדרות אנימציה יפניות משנות השמונים ואסתטיקת משחקי וידיאו מוקדמים. 
בעבודותיו הוא משלב בין אנימציה וקוד ליצירת סרטים, משחקים ותוכנות. הוא זכה 
במספר פרסי אנימציה בניהם: Digital Ehon בטוקיו )2021(, פרס העיצוב של אפל 
)2020( ופרס “גרוס” לאנימציה )2020(. הוא השתתף בפסטיבלים ותערוכות ברחבי 

 Ludicious Zurichבלונדון )2020( ו־ RCA העולם והוזמן להרצות במקומות כדוגמת
Game Fest בשוויץ )2020( ועוד.
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 KEYNOTE: היפר גלובלי x היפר לוקלי
פענוח עתידי עיצוב מ’ביטים’ ל’אטומים’

קייט אמסטרונג

עיצוב מבוזר הוא תופעה המתהווה בצומת שבין עיצוב וייצור לא תעשייתי. ככל שכלי 
העיצוב והייצור דיגיטליים הופכים נגישים יותר בקנה המידה הביתי וההיגיון של 
שיטות ייצור מבוזר מקבל הבנה רחבה יותר, גדלה הפופולריות של גישה מרושתת 

לעיצוב וייצור בקנה מידה קטן. במקביל, מתגבשת גישה מקומית לעיצוב, שבה צמתים 
מחוברים מרחוק באמצעות פלטפורמות דיגיטליות אשר אינן רק מעבירות נתונים, אלא 

פועלות כפורטלים לרשתות שיתוף פעולה בעלות מכנה משותף. בקנה המידה הביתי, 
הגישה מסייעת לפתרונות עיצוב היפר־לוקאליים והיפר־מותאמים אישית עם יכולת 

לענות על צרכי המשתמש האישיים באמצעות עיצוב דיגיטלי ופרמטרי. בנוסף, היא 
מספקת מקום לגיוון בחומרים, ומציעה טכניקות הנותנות ביטוי לקולות שונים 

ולפרקטיקות של קראפט. השכבה הדיגיטלית יכולה לכלול תקשורת, כלים ופלטפורמות 
שיכולים להרחיב את גבולות העיצוב ומרחבי ההפקה הפיזיים. כלים אלה פותחים את 

האפשרות לשיתוף פעולה מרחוק בהיבטים שונים של תהליכים ‘מעיצוב לייצור’, 
ומציעים גישה פתוחה למשאבי חינוך ובניית יכולת לפיתוח עצמי מקצועי. הפוטנציאל 
של עיצוב מבוזר למעבר מהמקומי לגלובלי, יכול להפוך את תהליכי הייצור ל’אנושיים’ 
יותר, לספק אלטרנטיבה לשרשרת אספקה   גלובלית מורכבת, ולתרום לפתרונות לצריכת 

יתר ול’תחלואים’ המוכרים של הייצור ההמוני.

בשיא מגיפת הקורונה, תוכנית הניידות Hyper Global x Hyper Local ופרויקט 
הפיילוט של Makers eXchange, שפעלה במסגרתה, נועדו להזמין ‘מייקרים’ 

)makers( לחקור שיתופי פעולה בעיצוב. בהובלת הפרובוקציה: ‘התגברות על אתגרים 
גלובליים, העצמת קהילות מקומיות’ התכנית שמה לה למטרה להיות פתוחה ומכילה 
ככל האפשר, לאמץ את האופי הרב-תחומי של מה שנחשב כיום כ’מייקר’ ומה שיכול 

להיחשב כ’ניידות’ בזמנים של סגרים, הגבלות וגבולות חסומים. שיתוף של מיומנויות 
וידע באמצעים דיגיטליים מקבלת יתר חשיבות תוך הדגמת הפוטנציאל החדשני של 

עיצוב מבוזר, שבו “ביטים נעים ברחבי העולם, בעוד אטומים נשארים מקומיים”.

קייט אמסטרונג הינה בעלת תואר ראשון בעיצוב )UNSW( ותואר שני מהמחלקה 
לאמנויות וחברה באוניברסיטת אוטרכט, הולנד. היא מובילה פרויקט מחקר בנושא 

עיצוב מבוזר בפאב־לאב ברצלונה במכון לארכיטקטורה מתקדמת של קטלוניה, ספרד. 
היא המובילה האסטרטגית של פלטפורמת העיצוב המבוזר )במימון משותף של תוכנית 

Creative Europe של האיחוד האירופי(, ולוקחת חלק במחקר של האיחוד האירופי 
במסגרתו נערך פרויקט הפיילוט של Makers Mobility במימון משותף על ידי 

הנציבות האירופית. היא חברה במועצת המנהלים של קרן Fab City וחברת סגל 
 s)Master in Design for Emergent בתוכנית לתואר שני בעיצוב לעתידים מתהווים

.)Futures — IAAC/ELISAVA

12:40-11:10

 פאנל II עיצוב. קוד. אדם.
יו”ר: אדר’ אודי קרמסקי
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The SOURCE CoDE 
בקע וירטואלי של האדם המבוזר.

אופיר ליברמן

הרצאה זו תתייחס לפרויקט The SOURCE CoDE אותו פרסם השנה אופיר ליברמן 
בפלטפורמת הNFT לאמנות גנרטיבית, ArtBlocks . פרויקט זה מורכב מסדרה של 

קלפים המבוססים על מערכת סמלים ומשמעויות שנוצרו מתוך מחקר תיאורטי ומעשי 
בעולמות ידע עתיק: הקלפים של אי־צ׳ינג, זן ושמאניזם. הפרויקט הינו תגובה 

למציאות מושתתת הקוד שאנו מקדמים או מתקדמים לתוכה, שהובילה להתגבשותו 
של Web 3.0 המבוסס על בלוקצ’יין ציבורי. 

בעבודה זו מתייחס ליברמן למשתמש של Web 3.0 כ’אדם המבוזר’ בו הוא רואה שלב 
חדש באבולוציית התודעה בת זמננו: אם ב Web 2.0 הרשתות והשירותים אפשרו 

לסובייקט להתפצל ולנהל את נכסי המידע שלו, כעת, הרשתות יוצרות מימדים שונים 
בהם אין לסובייקט כוח והוא מתבזר/מתפצל בתוכם ללא יכולת לקשור ביניהם. לפיכך 

הוא מציע לתאר את האדם המבוזר ככאוס של זמן ומרחב הקורסים לתוך עצמם. 

במקביל לתיאור הפרויקט ויחסי היוצר רוכש/צופה הייחודיים שהוא מחולל, יידונו 
בהרצאה הנושאים הבאים: תופעות תרבותיות בעולם הקריפטו וה NFT; המורכבות 

ההולכת וגוברת של מושגי הזהות והפרט בימינו; רעיון האדם המבוזר; הקשר בין אין 
סוף אפשרויות של קוד גנרטיבי מול תפיסת האינסוף הקדומה.

אופיר ליברמן הוא אמן, מעצב ומחנך מתל־אביב. עבודותיו משלבות התמחויות רבות: 
סאונד, גרפיקה, אמנות גנרטיבית מבוססת קוד, אלקטרוניקה ומודלים של בינה 

מלאכותית. בשנים האחרונות אופיר חוקר בשני אפיקים: האחד, מצב התודעה של בני 
זמננו בפרספקטיבה של הוירטואלי מול הממשי, והשני, מחקר ופרקטיקה של כלי בינה 

מלאכותית בשדה העיצוב.

עבודותיו משקפות את הניסיון ליצור באמצעים טכנולוגיים אובייקטים וחוויות 
המשקפים את המציאות כפי שהיא נתפשת ע״י התודעה, במצבים של מדיטציה עמוקה 

ומסע שמאני.

ליברמן הנו חבר בסגל בכיר בשנקר, שם הוא מלמד, מזה שנים, קורסים בהתמחות 
אינטראקטיבית וכן קורסים בעיצוב גנרטיבי וקורסים טרנס מחלקתיים.

 E-Ceramics
שלומית באומן

הרצאה זו תעסוק בתערוכת E-Ceramics שתפתח בגלריה בבית בנימיני בחודש מאי, 
באוצרותה של שלומית באומן. התערוכה מציגה מעצבים ויוצרים מובילים מהזירה הבין 

לאומית והמקומית, שהתמקדו בשנים האחרונות בהדפסת קרמיקה תלת ממדית. 
התערוכה, מציעה חשיבה חדשנית על אוצרות תערוכות קרמיקה בינלאומיות המושתתת 
על שימוש בקבצי קוד, לאור החסמים הכרוכים בהעברת אמנות ועיצוב יקרי ערך ממקום 

למקום שליוו הקמת תערוכות בשנים האחרונות והתעצמו במהלך מגפת הקורונה. 

הואיל והדפסה קרמית תלת ממדית מאפשרת לשלוח קבצים על פי דרישה ולהדפיס 
בחומר הגלם המקורי )ולא כפרוטוטייפ(, תערוכה שלמה בכל מקום על הגלובוס, הפכה 

הדפסת העבודות בארץ פתרון אפשרי למימוש התערוכה. אולם, שליחת קבצי קוד 
והדפסתם בזירה המקומית, הפכה לא רק לפתרון להצגת התערוכה, אלא אף לנושא 

המרכזי שלה. קבלת קבצים לגלריה, והדפסת אובייקטים קרמיים במשאבים מקומיים על 
בסיס קוד פתוח, הובילו לדיאלוג בין המשתתפים סביב העבודות ותהליכי היצירה 

והייצור שלהן.

בין השאלות שעלו במהלך הכנת התערוכה בהן תעסוק ההרצאה: מהי מערכת הקשרים 
שבין המתכנן לבין המבצע?; האם ניתן להתייחס למדפסת התלת ממד הקרמית 

כ’מתרגמת־על‘?; האם באמצעות השימוש במדפסות קרמיות נוצרת משמעות חדשה בין 
קראפט לדיגיטל?; עד כמה הדפסת תלת ממד בקרמיקה מאתגרת מוסכמות חומריות 

ויוצרת שפה חדשה?; האם הדפסה של קובץ אחד על ידי שתי מדפסות קרמיות שונות 
תיתן את אותה תוצאה?; של מי זכויות היוצרים של האובייקט המודפס בתערוכה?

במסגרת ההרצאה תספר שלומית באומן על תהליך העבודה על התערוכה ותשתף 
בדילמות ובדיונים שהתקיימו בין הצוות המקומי למעצבים מחו”ל, על רקע תהליכי 

ההדפסה הקרמית.

 שלומית באומן היא יוצרת וחוקרת עיצוב, ותרבות חומרית, אשר הציגה בתערוכות
יחיד ובתערוכות קבוצתיות רבות בישראל ובחו”ל. באומן היא מרצה בכירה במחלקה 

 לעיצוב תעשייתי, HIT — מכון טכנולוגי חולון, והיא מכהנת כאוצרת הראשית של
גלריה בית בנימיני. בנוסף, היא בעלת תואר שני )עם תזה( בנושא יחסי גומלין בין 

ננוטכנולוגיה ועיצוב. כיום היא דוקטורנטית במסלול לעיצוב תעשייתי, בפקולטה 
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. במהלך השנים היא פרסמה מאמרים בתחומי 

המחקר שלה בכתבי עת מקצועיים מקומיים ובינלאומיים וערכה מספר ספרים ביניהם 
הספר “חומר כשפה — שפה כחומר”, שיצא בהוצאת בית בנימיני, מרכז לקרמיקה עכשווית.
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14:10-13:00

פאנל III אדם. עיצוב. קוד. 
יו”ר: אדר’ אריאל ליפשיץ

# מציאות הבית בתרבות ּגְלֹול, ַהֲחלֵק, ַּתיֵיג 
פרופ’ נלווה אדר’ שי ישעיהו

 על יצירת מציאות, הצהיר המדען והפילוסוף היינץ פון פורסטר ב־1973:
 ״העתיד יהיה כפי שאנו רוצים ותופשים אותו, והסביבה שאנו תופשים היא 

המצאה שלנו.״

חמישים שנה מאוחר יותר אותה מציאות מוגדרת כבהייה קבועה במסכים — לעתים 
 קרובות תוך כדי החלקה או הקלדה המאפשרות לנו לאסוף, לעבד ולאחסן מידע 

ולהפיצו מתוך הבית והסביבה האישית. כלומר, מצב זה משבש את תפישתנו לגבי מהי 
המציאות של הבית.

הבית אינו מטבח, חדר אמבטיה, חדר שינה או חדר עבודה־לימוד־ומשחק, כפי שהוא 
מוגדר בעידן המודרני. למעשה, אם נאמץ את גישתו של האנתרופולוג איאן טטרסל 

שהוצגה ב־2014: ״הבית מוגדר כקטיעה מהטבע, ודרך להתנתק מהנופים הקיימים.״

הטענה של טטרסל מבטאת את היכולת שיש לבני אדם לקבוע ולעצב מחדש הזדמנויות 
מרחביות הנובעות מחשיבה ופעולה. המרחב שטטרסל מתאר הינו אותו חלל פיזי 

המורכב מאטומים ומולקולות, להבדיל מהמרחב הדיגיטלי המוגדר במספרים )0 ו־1(. 
העולם הפיזי הוא אותו עולם בו נמצא ביתנו. ואולם הקידמה מאיצה בנו להישאב 

לווירטואלי ולמטא־וורס.

בעידן הזה המימד הדיגיטלי קיבל חזות חדשה – כניסה לתוך התלת מימד וחוויתו 
מבפנים. מעבר זה מעורר סימני שאלה לגבי עתידו של הבית. מן הראוי לבדוק מהם 

 הערכים הבסיסיים שהשתנו ביחס לבית ומהם הערכים שעומדים להשתנות, וכיצד
תוגדר המציאות שלו. הבית, כפי שיודגם בהרצאה, מאפשר להבין את מהות הרעיונות 

המעצבים את המציאות. 

שי ישעיהו, בעל תואר שני באדריכלות מאוניברסיטת OSU בארה״ב, ומכהן כיום כפרופסור 
נלווה לעיצוב פנים בבית הספר ליצירה באוניברסיטת ריירסון בטורונטו, קנדה. כמו כן 
הוא המייסד המשותף של קבוצת +VerS, קבוצה, ששיתופי פעולה חבריה מבוססים על 

עבודה ויזואלית תוך שימוש בטקטיקות תפישה חזותית הבודקות את ההשפעה של גופי 
ידע ותהליכי ייצור — עתיקים, מקומיים ומתפתחים על יצירה ועיצוב. הוא תיכנן, עיצב 

והציג פרויקטים בארה”ב, באקוודור ובישראל. 

ההיבט התיאורטי של מחקרו הנוכחי מתמקד בניתוח והבנה של הקידמה הטכנולוגית 
ביחס למודלים מוכווני ידע שנוצרו מגופי ידע והשפעו על עיצוב הארכיטקטורה של 

הפנימיות )The architecture of Interiority(. הצד המעשי של המחקר מתמקד 
בבדיקה ויישום של תהליכי כיפוף ברצף של פסי מתכת באמצעות רובוט תעשייתי. 
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 עיר 15 הדקות: מעיצוב אובייקט לעיצוב התנהגות 
אינטליגנציה ושליטה במערכות מורכבות, דאטה סינתטי 

וחישוביות בעידן שאחרי המגיפה.
אדר’ רן שבתי

הרצאה זו תתמקד במושג “עיר בת 15 הדקות” המציע מודל חדש לתכנון עירוני החוזה 
את הצורך בסביבות עירוניות ממוקדות בני אדם. מושג זה מתגלה כמודל התחדשות 

עירונית רבת עוצמה במיוחד בתכנון הערים שלאחר המגיפה, ומציע זוויות ראייה 
חדשות על השאיפה והיכולת לחיים ובריאות עירונית. בבסיס התפיסה חשיבה מחודשת 

על מורפולוגיות עירונית, רשת ערים חכמות וטכנולוגיות חדשות של עיבוד מידע 
היכולים לחשוף דפוסים חדשים ולהבין מאפיינים של רקמות עירוניות. בכך, ניתן לספק 
הזדמנויות חדשות להגדיר מחדש תפיסות כלכליות, חברתיות, סוציולוגיות, סביבתיות 

ופוליטיות כאחד. בכדי להבין את המודל המוצע, תוצג עבודתו של רן שבתי במסגרת 
Studio Chimera, המציע ומפתח מודלים המתבססים על סימולציות מרובות סוכנים, 

ובינה מלאכותית, תוך שילוב ובחינת ערכים תכנוניים של: מורכבות מול היררכיה, 
שליטה מול ספונטניות, Top Down מול Bottom up. בהרצאה יוצג השדה התיאורטי־

פילוסופי המצוי בבסיס הכלים למודל זה, ובתפיסות א־ליניאריות של המרחב האדריכלי. 
החל מתאוריות “המטריאליזם החדש” כפי שניסח מנואל דה־לנדה, ודרך 

“המתודולוגיות הא־לינאריות” כפי שניסח ססיל בלמונד, שהראו שאינטליגנציה נחילית 
בכוחה לחשוף את הפוטנציאל הפנימי הג’נרטיבי הבסיסי של מערכות אלה. המעבר 

מעיצוב אובייקט לעיצוב התנהגות המאפיין את מתודות התכנוניות של הסטודיו, מציב 
שאלות מהותיות עבור מתכננים ומעצבים ובכוחו ליצור דרכים חדשות להבנת הקשרים 

עירוניים חדשים ופורצי דרך.

רן שבתי הוא אדריכל, חוקר ומרצה. מייסד ומנהל Studio Chimera — המתמחה 
באדריכלות פרמטרית, תהליכי אופטימיזציה, אוטומציה, עיצוב, תכנון וייצור דיגיטליים 
במגוון פרויקטים בארץ ובחו”ל. רן מרצה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, 

ומשנת 2016, במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל. הוא מלמד קורסים, סמינרים, סדנאות 
וסטודיו לאדריכלות מבוססת מחשב ומתודולוגיות עיצוב פרמטריות. הוא בעל תואר 

 UPC — Universidadמה־ )M.Arch( מאסטר המתמקד באדריכלות דיגיטלית
Politectico Catalonia; תואר מסטר נוסף + תזה )בהצטיינות יתרה( מביה”ס 

 ).B.Arch( לאדריכלות באוניברסיטת תל־אביב; תואר בארכיטקטורה מאקדמיה בצלאל
ותואר ראשון )B.A( בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע מאוניברסיטת תל־אביב. את 

 Universidad Internacional Catalonia — UIC-הדוקטורט שלו עושה כיום רן ב
שבברצלונה במעבדה לעיצוב אלגוריתמי מתקדם. המחקר של רן מתמקד באופני יישום 

ותפיסות של אדריכלות א־לינארית, לימוד מכונה ומדע המערכות המורכבות 
באדריכלות. פרויקטים של רן זכו במספר פרסים והוצגו במגוון מוקדים בעולם, ביניהם: 

.MAXII Rome, Venice Biennale

 הבניה של סוכנות יצירתית בעידן הטכנולוגי
 והפוסט־מודרני

המקרה של האדריכלים והמעצבים
הדס נור

בשדה הייצור התרבותי, הסוכנות היצירתית מהווה חלק מהותי מהגדרת הזהות 
המקצועית והאישית של השחקנים. הרצאה זו תעסוק באופן בו אדריכלים ומעצבים 
)מעצבי פנים ומעצבים תעשייתיים( תופסים ומבנים את הסוכנות היצירתית שלהם 

לאור אתגרים מקצועיים שונים הייחודיים לתקופה הנוכחית, ובמיוחד לאור 
ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בתחום עיסוקם.

ההרצאה תציג את האופנים בהם האדריכלים והמעצבים כיום מבינים ומגדירים מהי 
יצירתיות וכיצד הם מנכיחים את הסוכנות היצירתית שלהם במסגרת עבודתם עם כלים 

טכנולוגיים מתקדמים. בהתבסס על ראיונות עומק מובנים למחצה עם מעצבים, 
ותצפיות מעורבות בקורסים שונים ללימוד תוכנות תלת ממד מתקדמות בבתי ספר 
לעיצוב ואדריכלות, יודגם כיצד המעצבים נאבקים לשמר ולהנכיח סוכנות יצירתית 

במסגרת האתגרים הטכנולוגיים והמקצועיים העומדים בפניהם.

במסגרת ההרצאה יוצגו האופנים באמצעותם מעצבים מדגישים את יכולת הבחירה 
המקצועית שלהם בין האלטרנטיבות המרובות שמאפשרים הכלים הטכנולוגיים כיכולת 

 שמפגינה סוכנות יצירתית בצד הייחודיות המקצועית שלהם. גישתם זו בולטת על
רקע מחקרים שמתארים כיצד אפשרויות הבחירה המרובות בחסות אלגוריתמים עשויות 

להוביל דווקא לפגיעה ביכולת הבחירה ולתסכול. כמו כן תוצג מערכת היחסים עם 
התוכנות כפי שהאדריכלים והמעצבים תופסים אותה ויודגם כיצד הם מקפידים לשמר 
ולהנכיח טכניקות עבודה מסורתיות כדי להפגין הביטוס מקצועי בצד סוכנות יצירתית.

הדס נור היא מעצבת פנים עצמאית מעל לעשרים שנה אשר מתמחה בתכנון בתים, 
דירות מגורים ומשרדים. היא בוגרת התואר השני לעיצוב משולב M.des מהמכון 
הטכנולוגי חולון )2016( ובעלת תואר שני בסוציולוגיה מאוניברסיטת בר אילן 

)2019(. כיום הינה דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת 
בר אילן. מחקר הדוקטורט שלה מתמקד בשדה הייצור התרבותי ובוחן הבנית סוכנות 

יצירתית בקרב מעצבים ואדריכלים לאור האתגרים של העידן הטכנולוגי והפוסטמודרני. 
היא מלמדת קורסי עיצוב פנים שונים במכללות להנדסאים ובמקביל מתרגלת בקורסים 

תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות ומודרניות באוניברסיטת בר אילן.
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