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כותרת :בוגרי מכו טכנו'' פקולטה לעיצוב.

מיקי רוזנטל :כן ,גם הילדים יוצאים לחופש ,גם הסטודנטים
ולקראת סוף השנה ,הם מציגים עכשיו עבודות גמר ,אנחנו
מארחים את יואב הלימי ,וטל מרגלית בוגרי הפקולטה לעיצוב
במכון הטכנולוגי בחולון ,שלום לכם ,הם מאותתים לנו ,שלל
דברים ,זה הכל דברים שעוצבו על ידי סטודנטים ?
יואב הלימי:
מיקי רוזנטל:
יפעת רייטן:
מיקי רוזנטל:

כן.
ספרו נא ,זה הכי מוצא חן בעיני
הטוסטר ?
כן ,טוב זה פטנט אני עשיתי את זה בהפסקת

פירסומות ,זה טוסטסר שהוא ,עכשיו הוא לא בחשמל ,אבל כשהוא
גומר לצלות את הטוסטים ,כן ,הוא מעיף אותם לצלחת ,בדיוק
ראית איזה חם ,זה לדעתי  ..אני כמובן לא יודע להפעיל אותו,
אבל זה רציני מאוד הענין הזה ,כן מהוא ?
   
 

 

טל מרגלית:

האמת אמרת את הרוב ,אבל בעקרון
לא ,לא ,יש להם עיצוב מיוחד ,יש עכבר קטן אחר

מיקי רוזנטל:
כך ,שעושה כך
טל מרגלית:

אז כך ,זה הטוסטר של חנן  ..מה שהפרויקט שלו

עסק בעקר בניסויי מטבח אינטראקטיבים ,שיוצר אינטרקציה בין
המשתמש לבין המכשיר עצמו
מיקי רוזנטל:
טל מרגלית:

כן
בטוסטסר הזה מה שאתה עושה בשביל להפעיל

אותו ,הוא בעצם מותח אותו אחורה כמו שעשית
מיקי רוזנטל:
טל מרגלית:
מיקי רוזנטל:

ככה
בזמן הצלייה שלו  ..קדימה
כן ,בצלחת ,ואז יש את ההולנדית הקטנה שבאה

ומורחת לך את הזה ,ומאכילה אותך ..סתם ,סתם
טל מרגלית:

המוצר השני שאנחנו רואים כאן זה הדפידולטור ,זה

מכשיר החיאה ביתי ,הדפידולטור ,מי שלא מכיר את זה ,כמו
שרואים בסרטים
מיקי רוזנטל:

מי שלא מכיר את זה ,מי ...

טל מרגלית:

 ..אותו דבר אבל בגירסה ביתית

מיקי רוזנטל:
טל מרגלית:
מיקי רוזנטל:

רגע זה שייך לזה ?
זה שייך לזה ,כן....
או.קיי
 
 

  

יפעת רייטן:

מה זה הלחם הזה ,כל הלחמים האלה ?

יואב הלימי:

 ...אני בעצם ניסיתי ליצור חוויית אכילה חדשה,

שמשלבת בין כלי קרמיקה ללחם ,שכל פעם אתה פורס את הסיר
כדי לפתוח אותו  ..הלחם סותם את החור שבתחתית ..
יפעת רייטן:

תדגימי

יואב הלימי:

למשל זה ,זה לחם אמיתי ,זה לא

יפעת רייטן:

כן ,כן ..

יואב הלימי :זה נאפה שלשום
יפעת רייטן:

כן

יואב הלימי:

את שמה את הבצק על הכערה .. ,בדיוק ,ואפיתי

בתנור  ..ביתי
מיקי רוזנטל:
יואב הלימי:

יפה
וכנ"ל לגבי הסיר ,והצלחות  ..שנאפות יחד ,שמים

את זה במרכז השולחן וכל אחד בוצע את הצלחת שלו
יפעת רייטן:

את הצלחת וככה אתה מקבל לך ,כבר הלחם

בצלחת
מיקי רוזנטל:
יואב הלימי:
מיקי רוזנטל:
יואב הלימי:

כן
בדיוק
נחמד מאוד ,מה עוד יש לנו כאן נראה
זה  ..לכבדי ראייה שעיצבה טל מרקו ,למעשה היא

ניסתה לפתור את הבעיה גם של הזמינות של האזורים  ..של
    
 

 ! "#

כבדי ראייה ,שהרבה פעמים זה זרוק להם בתיק ומאוד קשה
להם להוציא את זה ברגע המתאים ,וגם בעצם שזה יהיה מוצר
שהם לא ירגישו לא בנוח להשתמש ..
מיקי רוזנטל:
יואב הלימי:

אז מה זה המוצרים האלה?
יש לך טבעת שהיא טלסקופ ,שהיא לדוגמה כשאתה

הולך ברחוב ,לראות שלטי קרובים
מיקי רוזנטל:
יואב הלימי:
מיקי רוזנטל:
יואב הלימי:

או.קיי
ואת העצמים של פנס ,לתאורה ..
או.קיי
ושרשרת שהיא בדיוק לכיוון השני ,שהיא מזכוכית

מגדלת לקריאה ..
מיקי רוזנטל:

 ..השנה ?

יואב הלימי:

בסביבות ארבעים

יפעת רייטן:

 ..לכל אחד ואחד

מיקי רוזנטל:
יפעת רייטן:

המון הצלחה לכם
טוב שבאתם
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