
השולחןבשורת
קפסולתאסון,באזורילתקשורתענקבלון

קורסותכשהרשתותבטלפוןהמוצפנתמידע

קבוצתאדמה.מרידותהמגןושולחן

איךמספרתrdfdמבצלאלהמעצבדם

ולמהבעולםמוצתהאתלהפדןהצלי־חה

החברתי־אנושילמתןהולךהעיצוב

אתיטובנטע אתיטובנטע

טבע,אסונותשאחריזמן«״ץ—

מתמשך,שיקומישלבאותו

לקביעתקריטיהואמייאש,

באזורהקהילהשלהעתידיאופיה

הברא־ביןשיבדילזההואהפגוע,

תה

$TS1$הבראתה$TS1$

$DN2$הבראתה$DN2$בחור־התכוססותההמשךלבין

בות.

$TS1$.בחורבות$TS1$

$DN2$.בחורבות$DN2$עלמצביעיםהיורביםלא

שיכוליםכמיתעשייתייםמעצבים

שברי־אוכלוסיותלאותןלסייע

ריות,

$TS1$,שבריריות$TS1$

$DN2$,שבריריות$DN2$עי־ביןשהקשרמתברראבל

צוב

$TS1$עיצוב$TS1$

$DN2$עיצוב$DN2$לאחראוכלוסייהשיקוםלבין

ממהיותרהרבההדוקהואאסון

לחשוב.שנהוג

בהכ־קשורתעשייתי״עיצוב

רח

$TS1$בהכרח$TS1$

$DN2$בהכרח$DN2$מס־לאדם״,וגםלסביבהגם

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$תע־מעצבלדרמן,ערןבלהט

שייתי

$TS1$תעשייתי$TS1$

$DN2$תעשייתי$DN2$״ולכןבבצלאל,ומרצה

שברירייםבמצביםרלוונטיהוא

ההתלה־אתטבע״.אסונותכמו

בות

$TS1$ההתלהבות$TS1$

$DN2$ההתלהבות$DN2$סיועכמקורמעיצובשלו

בהםמעצבים,עודעםחולקהוא

גםברונוועידוויניצקימאיה

בבצלאל.ומוריםמעצבי־מוצרהם

המחקרקבוצתאתהקימוהםיחד

RDFD Relevant Design

For Disasterרלוונטי)״עיצוב

לאסון״(.

פועליםאינםrdfdחברי

מקדישהאו״םגםריקבחלל

השיקוםלתחוםנרחבמקום

13ב-שנהמדיאסון.שלאחר

אתהארגוןמצייןבאוקטובר

אסו־להפחתתהבינלאומי״היום

נות״,

$TS1$,אסונות״$TS1$

$DN2$,אסונות״$DN2$ומת־כנסיםמתקיימיםשבו

פרסמים

$TS1$ומתפרסמים$TS1$

$DN2$ומתפרסמים$DN2$.עומ־שנהבכלמאמרים

דת

$TS1$עומדת$TS1$

$DN2$עומדת$DN2$אחרתאוכלוסייהבמוקד

מוגבלויותבעליילדים,)נשים,

האוכלו־נבחרווהשנהוכדומה(

סיות

$TS1$האוכלוסיות$TS1$

$DN2$האוכלוסיות$DN2$בידעוהשימושהילידיות

אומרהנוכחית״,״הגישהמקומי.

הםשהתושבים״גורסתלדרמן,

לד־לאכלומר,מהפתרון״.חלק

חוף

$TS1$לדחוף$TS1$

$DN2$לדחוף$DN2$לה־אלאסיועמוצרילהם

עניק

$TS1$להעניק$TS1$

$DN2$להעניק$DN2$אותםלייצראפשרותלהם

אפשרכךברור:ההיגיוןבעצמם.

המקומיתהכלכלהאתלהמריץ

תעסוקהלאנשיםלספקשקרסה,

והאלימותהשעמוםאתולהדוף

נהרס.כשהכללעתיםשגוברים

המוכרותהדוגמאותאחת

המפעלהואכזהלפרויקטבעולם

FiiterPureפילטריםלייצור

בהאיטישהוקםמים,לטיהור

הגדולההאדמהרעידתלאחר

הפילטריםלייצורהידע2010ב-

המ־אבלבינלאומי,מארגוןהגיע

פעל

$TS1$המפעל$TS1$

$DN2$המפעל$DN2$ומ־מקומייםמעסיקעצמו

נוהל

$TS1$ומנוהל$TS1$

$DN2$ומנוהל$DN2$לרווחיונחשבידם,על

ומוצלח.

קבוצתעיצוב,שלבמונחים

rdfdמועטהלאהצלחהנחלה

קר־מכמהלתקצובזכתההיא

נות

$TS1$קרנות$TS1$

$DN2$קרנות$DN2$פעו־שיתופיומקיימתמחקר

לה

$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$ובי־מקומייםגופיםעםרבים

נלאומיים.

$TS1$.ובינלאומיים$TS1$

$DN2$.ובינלאומיים$DN2$ביותרהמוכרהמוצר

המגןספרביתשולחןהואשלה

השולחןאדמה.רעידתבשעת

משקללהכילשיוכלכךבנוי

לשמשוכךלהתמוטטמבליאדיר

המב־קריסתמפנילילדיםכמגן

נה.

$TS1$.המבנה$TS1$

$DN2$.המבנה$DN2$כפרויקט־גמרשהתחילמה

הת־ברוטר,ארטורהסטודנטשל

פשט

$TS1$התפשט$TS1$

$DN2$התפשט$DN2$בצ־לכותלימעברהרבה

לאל:

$TS1$:בצלאל$TS1$

$DN2$:בצלאל$DN2$פרסיבכמהזכההשולחן

שלהקבעבתערוכתמוצגעיצוב,

מודרניתלאמנותהמוזיאון

momaשלווהפטנטיורקבניו

הרהיטיםיצרןידיעלנרכש

אחת״זומירז.א.דהישראלי

להקמתהעיקריותהסיבות

rdfd
״,

״לא־ברונו,עידואומר

פשר

$TS1$״לאפשר$TS1$

$DN2$״לאפשר$DN2$כמוראוייםלפרויקטים

החוצה,מבצלאללעבורהשולחן

לחדרמעברחייםלהםלהעניק

הלימוד״.

אנשיעמליםאלובימים

rdfdארגו־ביןקשריצירתעל

נים

$TS1$ארגונים$TS1$

$DN2$ארגונים$DN2$יצרןלביןהומניטריים

בשורתאתלהפיץכדיהרהיטים

לפור־מועדיםלמקומותהשולחן

ענות.

$TS1$.לפורענות$TS1$

$DN2$.לפורענות$DN2$פוטנציאלמהולהביןכדי

שברעי־ללמודדישלו,ההצלה

דות

$TS1$שברעידות$TS1$

$DN2$שברעידות$DN2$בנפאלהאחרונותהאדמה

אתשגבו(,2015ובמאי)באפריל

איש,000,9מ-יותרשלחייהם

ברו־ספר.בתי000,7כ-התמוטטו

נו

$TS1$ברונו$TS1$

$DN2$ברונו$DN2$פרויקטגםבמרץמקדם

עצמםהבהוטניםשבובבהוטן

הפט־פיעלהשולחנותאתייצרו

נט

$TS1$הפטנט$TS1$

$DN2$הפטנט$DN2$הספרלבתיאותםויעבירו

באזורהשוכנתהמדינה,ברחבי

לרעי־גבוהסיכוןבעלגיאוגרפי

דות

$TS1$לרעידות$TS1$

$DN2$לרעידות$DN2$.סקטורים״ארבעהאדמה

שזהכדיפעולהלשתףצריכים

לייצורוהמוטיבציההידעיקרה.

הבע־המעצבים,אצלנונמצאים

לות

$TS1$הבעלות$TS1$

$DN2$הבעלות$DN2$יצרןאצלהמסחרית

אצללהפיץהרצוןהרהיטים,

רווחמטרותללאארגונים

בהוטן,ממשלהאצלוהרכישה

יודעיםאנוכמעצביםזה.במקרה

השונים״,הסקטוריםביןלגשר

יתרונותאתברונומסביר

התחום.

בתיקמכונסבלון

הקבוצהמביתנוסףפרויקט

Pepקפסול״״פפהוא capsule,)

מידעלהעברתקפסולההמפתח

אסוןלאחרלאוכלוסייהחיוני

הפקולטהעםבשותפות)שנעשה

העב־באוניברסיטהלפסיכולוגיה

רית,

$TS1$,העברית$TS1$

$DN2$,העברית$DN2$פיתוחבמענקזכייהלאחר

הטכנולוגיההמדע,משרדמטעם

הפ־שלהאחדחלקווהחלל(.

רויקט

$TS1$הפרויקט$TS1$

$DN2$הפרויקט$DN2$לה־יעילותדרכיםמחפש

עברת

$TS1$להעברת$TS1$

$DN2$להעברת$DN2$ניידמכשירבעזרתמידע

הטובה,הדרךתמידאינו)טקסט

סרטו־אותמונותעדיפותלעתים

ני

$TS1$סרטוני$TS1$

$DN2$סרטוני$DN2$.)עוסקהשניהחלקהסברה

המידעאחסוןאופןעלבמחקר

קורסותהתקשורתרשתותשכן

המפתחיםאסונות.לאחרלרוב

שתוכ־מידעקפסולתעלעמלים

נם

$TS1$שתוכנם$TS1$

$DN2$שתוכנם$DN2$הסלו־לטלפוניםמועדמבעוד

לריים

$TS1$הסלולריים$TS1$

$DN2$הסלולריים$DN2$האסון.לאחרזמינהותהיה

הםלאפליקציהההשראהאת

מהתבוננותהשאר,ביןשאבו,

אואדמהרעידותאחריבאנשים

בטלפו־שאוחזיםשלגיםמפולות

נים

$TS1$בטלפונים$TS1$

$DN2$בטלפונים$DN2$כשהכלגםשלהםהניידים

סביב.נחרב

בקטןעוסקתקפסולפפואם

ה״הופספוט״בלוניהריובאישי,

HopeSpot7,0וציבו־ענקים

ריים:

$TS1$:וציבוריים$TS1$

$DN2$:וציבוריים$DN2$אדיריהליוםבלוניאלה

אירודינמית,צורהבעליממדים

גםעפיפוןכמובקלותהמרחפים

נמתחיםהםקיצוני.אווירבמזג

שהם)כךמטר50בגובהחבלעל

מפ־לאאבלאחד,מצדגבוהים

ריעים

$TS1$מפריעים$TS1$

$DN2$מפריעים$DN2$ויכו־שני(מצדטיסלכלי

לים

$TS1$ויכולים$TS1$

$DN2$ויכולים$DN2$002,1שללמרחקלהיראות

בלילהמטר000,5ו-ביוםמטר

התאורה(.)בזכות

אתלחברכדיאחדבאדםדי

וכלהקרקעאלהענקבלוני

אחדבתיקנכנסתכולההערכה

ההופםפוטמטרתלנשיאה.קל

לאחרלניצוליםלאותתהיא

הק־המרפאהנמצאתהיכןאסון

רובה,

$TS1$,הקרובה$TS1$

$DN2$,הקרובה$DN2$כלאוהזמיןהסיועמרכז

מערההצלהשגורמיאחרדבר

לדר־מיקומו.עללהודיעניינים

מן

$TS1$לדרמן$TS1$

$DN2$לדרמן$DN2$לאחרנוצרשהבלוןמספר

חשיבותהעלעמדושמחקרים

לר־התושביםביןהתקשורתשל

שות

$TS1$לרשות$TS1$

$DN2$לרשות$DN2$,אח־לתפקדכדיהמקומית

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$.לי־כליםמציע״העיצובאסון

צירת

$TS1$ליצירת$TS1$

$DN2$ליצירת$DN2$לתוש־הרשויותביןאמון

בים.

$TS1$.לתושבים$TS1$

$DN2$.לתושבים$DN2$,יכולההופםפוטלמשל

אלאאסון,בעתותרקלאלשמש

שבהל־דמיינישגרה.במצביגם

וויה

$TS1$שבהלוויה$TS1$

$DN2$שבהלוויה$DN2$הרבשלזוכמוממלכתית

אלף800בהשהיויוסף,עובדיה

בלוניםשמונהמפזריםהיואיש,

ארב־אומד״א,תחנתהמסמנים

עה

$TS1$ארבעה$TS1$

$DN2$ארבעה$DN2$אתשמסמניםבלונים

מדונהשלבהופעההיציאות

הירקון״.בפארק

רעידתאחריימים״כמה

לשםנסעתיבנפאל,האדמה

רפואיתלמשלחתוהצטרפתי

בכ־מרפאהשהקימהמגרמניה,

פר

$TS1$בכפר$TS1$

$DN2$בכפר$DN2$,״הלכ־לדרמן,מספרמסוים״

תי

$TS1$״הלכתי$TS1$

$DN2$״הלכתי$DN2$לבשרכדיהשכניםלכפרים

אבלקרובה,מרפאהשישלהם

הרשויותסיכוי,׳איןאמרורובם

תחש־כלום׳.בשבילנועושותלא

בי

$TS1$תחשבי$TS1$

$DN2$תחשבי$DN2$לב־להיותיכולהיהכוחאיזה

לון

$TS1$לבלון$TS1$

$DN2$לבלון$DN2$,ויוצרבאווירשמונףכזה

התושבים.עםמיידיתתקשורת

לפוסט־מטראומההמעבר

טראומה

$TS1$לפוסטטראומה$TS1$

$DN2$לפוסטטראומה$DN2$מאלמנ־לפעמיםבנוי

טים

$TS1$מאלמנטים$TS1$

$DN2$מאלמנטים$DN2$כזהובלוןוקטנים,עדינים

חלקלמעברלתרוםיכולבהחלט

יותר״.

בנקודהmjפאפנק

שהיהבחבורה,הוותיקברונו,

לתקו־המעסיקוגםהמורהבעבר

פה

$TS1$לתקופה$TS1$

$DN2$לתקופה$DN2$ולדרמן,ויניצקישלמסוימת

שלהרשמיהעיסוקכימספר

2004ב-החלבאסונותבצלאל

בתאילנד.הצונאמיבעקבות

׳עיצובקורםלפתוח״החלטנו

שלוההתלהבותאסון׳לסביבת

שזהאותנולימדההסטודנטים

איזההזהבתחוםישנכון.מהלך

עשייהשלמנועשהואתבלין,

בו־לאדםהאפשרותעיצובית

דד

$TS1$בודד$TS1$

$DN2$בודד$DN2$בעו־אנשיםלהרבהלהועיל

לם.

$TS1$.בעולם$TS1$

$DN2$.בעולם$DN2$כמצילינתפסיםלאמעצבים

וזהאפשריזהכאןאבלחיים,

לסטודנטים״.קוסם

התע־המעצבפאפנק,ויקטור

שייתי

$TS1$התעשייתי$TS1$

$DN2$התעשייתי$DN2$אמרהנודע,האמריקאי

מקצו־מעטרקשיש70ה-בשנות

עות

$TS1$מקצועות$TS1$

$DN2$מקצועות$DN2$מעיצובמזיקיםיותרשהם

שמע־לכךהתכווןהואתעשייתי.

צבים

$TS1$שמעצבים$TS1$

$DN2$שמעצבים$DN2$ליצי־שותפיםתעשייתיים

רה

$TS1$ליצירה$TS1$

$DN2$ליצירה$DN2$ותורמיםמסוכניםמוצריםשל

שי־תוךמבוקרת,בלתילצרכנות

מוש

$TS1$שימוש$TS1$

$DN2$שימוש$DN2$מזהמיותהליכיםבחומרים

שהטקסטמספרברונוסביבה.

לפניעמוקותעליוהשפיעהזה

בנקודהלינגע״זהלמעצב.שהפך

מעצבלכלהנוגעתמשמעותית,

הכישרוןאתשםאתהמהעל

אומר.הואשלך?״,והמאמץ

עםהמפגשאחריימיםכמה

ויניצקימתקשרתיהשלושה,

אתלהוסיףשכחההיאבבהלה.

״אנ־מבחינתה:חשובהכיהדבר

חנו

$TS1$״אנחנו$TS1$

$DN2$״אנחנו$DN2$רקטבעאסונותעלחושבים

בעיצו־ישאבלטרגיים,במובנים

בים

$TS1$בעיצובים$TS1$

$DN2$בעיצובים$DN2$עיצובזהאופטימיות.שלנו

תקווה״.שנותן

שולחןאסון,באזוריאתריםלסימוןהופספוטבלונימלמעלה:

עידולדרמן,ערןמימין:RDFDוקבוצתאדמה,מרעידותלהגנה

Ivanטורק,נירלדומן,ערןצילומים:ויניצקיומאיהברונו Bianchini


