
החברה  מתקדמות).  חילוץ  מערכות 
פיתחה מעין "שרוול" חסין אש, שנמתח 
עד לגובה של 22 מטר. את השרוול ניתן 
כך  הרחוב  לכיוון  קפיץ  בעזרת  לפתוח 
ממש  דרכו  לגלוש  יוכלו  שהלכודים 
כמו במגלשת חירום במטוס, עד למקום 
זכתה   AES חברת מראש.  שנקבע  בטוח 
בזכות  רק  לא  תקשורתית  לב  לתשומת 
הפתרון המקורי, אלא גם לאור העובדה 
אהוד  את  שלה  השיווק  למערך  שגייסה 
ברק, לאחר שהפסיד בבחירות לראשות 

הממשלה ב־2001.
הציגה  טכנולוגיות"  "מוסרות  חברת 
מתקן בשם ספיידר. כאן החילוץ מתבצע 
באמצעות סנפלינק על קיר הבניין. לשם 
כך יש להתקין בסיס שמקובע לרצפה או 
לקיר, וברגע שאדם רותם את עצמו למכ־
שיר ומתחיל לרדת בו, כבל הפלדה מש־
תחרר באופן אוטומטי ובמהירות קבועה.

"דאבל  חברת  הציגה  דומה  מערכת 
אקסיט": זו מורכבת מכבל מתכת ארוך 
וחזק המחובר לבסיס המותקן על גג הב־
רתמות  שתי  משתלשלות  ושממנו  ניין, 
אישיות, הצמודות זו לזו. כל רתמה כזו 
מסוגלת לשאת משקל מקסימלי של 150

להיקשר  וילד  מבוגר  יכולים  כך  ק"ג. 

לרתמה אחת ולרדת יחד לאורך קיר הב־
ניין עד לקרקע מוצקה. קצב הירידה הוא 
מטר וחצי בשנייה. מערכות דומות פות־

חו גם בחו"ל, אולם הישראלית מצטיינת 
בחברת  חזק.  ובמבנה  פשוטה  בהפעלה 
המערכת  כי  טוענים,  אקסיט"  "דאבל 
יעילה לשימוש בכל בנין מגורים ושאין 
צורך לתחזק אותה, ומבטיחים שהדיירים 
מבלי  בה  להשתמש  יכולים  והעובדים 

לעבור אימון מראש. 
כמו המערכת של "דאבל אקסיט", גם 
זו של "אסקייפ" אמורה להימצא כל העת 
בבניין רב הקומות ולהישלף בשעת חי־

רום. אלא שכדי להשתמש בה יש להתקין 
מראש בבניין חלונות מיוחדים, בהפרש 
יהיה  שאפשר  מזה,  זה  קומות  חמש  של 

לפתוח בשעת חירום.
חמישה  על  מבוססת  הזו  המערכת 
על  לאחסן  שיש  מתקפלים,  חילוץ  תאי 
גג הבניין. במקרה של שריפה משלשלים 
את התאים מהגג, והם נפתחים כמו מפוח 
האקורדיון ונצמדים לקיר המבנה, בהפרש 
של חמש קומות זה מזה, ממש מול פתחי 
החלונות המיוחדים. אחרי שהאנשים הל־
החילוץ,  תא  את  ממלאים  בבניין  כודים 
באיטיות  המתקפלת"  "המעלית  יורדת 
אל הקרקע. החברה אומרת כי גם כבאים 
וצוותי הצלה יכולים לעשות שימוש במ־
ערכת כדי להגיע ללכודים הנזקקים לע־

זרה ולא יכולים לחלץ את עצמם.

צניחה בטוחה
והב־ הגג  על  תקועים  אתם  אם  גם 

ניין כולו אפוף בלהבות, כך שאין מה 

לאורך  מטה  השתלשלות  על  לדבר 
לצאת  לכם  שיאפשר  פתרון  יש  הקיר, 
Apco חברת בשלום:  הזה  מהסיוט 
מצנחים  יצרנית  הישראלית,  Aviation
Res- ומטוסי אולטרה־לייט, מציעה את
— מצנח שנפתח אוטומטית  cue Chute
לאחר נפילה של 25 מטר. לטענת הח־
ברה אין צורך בתרגול או ניסיון מוקדם 

כדי לצנוח באמצעותו. 
האוסטרית  Concept Safety חברת
שמכיל  קטן  תיק   — e-vest את פיתחה 
קו־ פשוט  חירום  במקרה  מצנח.  בתוכו 
עם  המצנח.  את  ופותחים  מהחלון  פצים 
זאת, לא ברור עדיין מאיזה גובה מינימלי 
הדבר אפשרי והאם כל אחד יכול לנחות 

נכון בלי תרגול.
השראה  לתת  ממשיך  הגדול  הצורך 
כך  הרעיונות  שירבו  "ככל  למפתחים. 
טוב יותר", אומר מומחה ישראלי לחילוץ 
לכודים. "מדובר בבעיה גדולה שאין לה 
בינתיים פתרון יעיל, מוכח ונפוץ בשום 

מקום בעולם". ¿
השתתף בהכנת הכתבה: 

איתי שמושקוביץ
arye-eg@yedioth.co.il
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USB אלחוטי
עושים סוף לחוטים: חברת Silex מציעה מפצל 
 WiFi שמתחבר באמצעות ,USB עם 15 כניסות
למחשב, כך שכל התקן שתחברו אליו יהיה זמין 

ברשת אלחוטית ביתית. 113 דולר

ד נ ר ט

בדרך: מחשבים ניידים 
זעירים וזולים

,EEE PC בעקבות הצלחת המחשב הנייד הזעיר,
ברחבי העולם, יצרנים רבים כבר מכינים  Asus של

את הגרסאות שלהם לניידים זולים וזעירים דומים.
כולל זיכרון בלבד, ללא דיסק קשיח,  EEE PC–ה
מעבד מוזל, ומריץ גרסה של לינוקס במקום חלונות. 
המחשב, השוקל 900 גרם בלבד, נמכר ב־300 דולר 

וצפוי להיות מושק בישראל בחודשים הקרובים.
מתכננת  VIA הטאיוואנית הרכיבים  יצרנית  גם 
NanoBook. המחשב, במשקל 850 גרסה משלה בשם
גרם, יכלול מסך בגודל 7 אינץ', דיסק קשיח של 30

XP. המחשב צפוי  ג'יגה־בייט, ויריץ חלונות ויסטה או
כבר הודיעה, כי תמכור  VIA להימכר ב־499 דולרים.
את המפרט ל"חברות אחרות" ואפילו תייצר את המח־
שב עבורן. החברה סירבה לגלות באלו חברות מדובר.
עצמה, בינתיים, הודיעה כי היא מתכננת דג־ Asus
מים מתקדמים יותר של ה–EEE, עם מסכים בגודל של 
.WiMax–עד 10 אינץ'. שחלקם יאפשרו קישוריות גם ל

גרסה אחרת של המחשב תציע גם מסך מגע. 

ת ו ר י כ מ

המוכרים זועמים על 
ebay: מעלה עמלות

ביניהם   — ebay המכירות באתר  רבים  מוכרים 
הביעו   — באתר  גדולים  עסקים  המפעילים  כאלה 
מחאה ברשת כלפי כוונת החברה להפחית את עמלות 
רישום המוצרים באתר (במקביל להעלאת העמלות 

מהמכירה הסופית).
הכוללות  העמלות  יופחתו  החברה טוענת, כי כך 
של מוכרים רבים, כיוון שיוכלו לרשום יותר מוצרים 
בפחות כסף, ותיאורטית — גם להגדיל את הכנסותיהם. 
המוכרים אומרים בתגובה, כי הצעד יגרום לירידה של 
30% ברווחיהם, הפסד שיאלץ אותם לגלגל אותו על 

הקונים, או להעביר את המכירות שלהם לאתר אחר.
ebay–צעד נוסף שמעורר מחלוקת הוא העובדה ש
(פידבק) משוב  להשאיר  למוכרים  יותר  תאפשר  לא 
שלילי על קונים באתר. לפי החברה, בתקופה האח־
רונה גדל פי ארבעה מספר הפידבקים השליליים על 
קונים באתר, מה שהוביל ל"שימוש לא ראוי במער־
לד־ מהם  יימנע  שכך  כיוון  זועמים,  המוכרים  כת". 
ווח לאחרים על קונה שהתגלה כבעייתי בתשלום או 

בתהליך הקנייה.
שיאפשר  חדש,  ישום  גם  להשיק  מתכננת  ebay
לקנות באתר מבלי להפעיל כלל את הדפדפן. היישום 
של אדובי, שמאפשרת  AIR מבוסס על הטכנולוגיה
ליצור ישומים מקוונים, שעובדים על המחשב הרגיל.

ש ו פ י ח

גוגל ו־ICANN נגד 
"טועמי הדומיינים"

הבינלאומי האינטרנט  וארגון  גוגל  החיפוש  ענקית 
דו־ ב"טועמי  למלחמה  צעדים  על  הודיעו   ICANN
מיינים" (Domain Tasters). מדובר בסוחרים, הרוכשים 
שמות של אתרים לתקופה של עד חמישה ימים, מפרס־
מים מודעות של גוגל, ולאחר־מכן מוכרים את הדומיין.

ICANN הודיעה, כי מעתה תדרוש תשלום גם ממי 
שיבקש לבטל את רישום הדומיין שלו. עד עתה אפשר 
היה לקבל החזר תשלום מלא על רישום דומיין שבוטל 
בתוך חמישה ימים. ה"סוחרים" נהגו לרשום מיליוני 
שמות בבת אחת, למלא את האתרים במודעות, ולה־
רוויח כסף כתוצאה מחיפושי גולשים טועים, שהגיעו 
אליהם בשל השם המטעה. לאחר מכן ביטלו את הרי־

שום וקיבלו את הכסף על רישום הדומיינים בחזרה.
גוגל הודיעה, כי מעתה תאפשר למערכת הפרסום 
AdSense, לפעול רק באתרים שגילם עולה על  שלה,
חמישה ימים, במטרה למנוע שימוש לרעה במערכת. 
גוגל צפויה להפסיד מהמהלך מיליוני דולרים שקיב־
לה ממפרסמים על מודעות שפורסמו באתרים הללו.

ם י ר ס מ

 ICQ 6 :מהשבוע
גם בעברית

המיידיים  המסרים  חברת 
בעב־ השקתה  על  ICQ הודיעה 

רית של גרסה 6. הגרסה החדשה 
כוללת שירות "עקוב אחרי" ישירות לסלולרי, שירות 
מולטי־צ'ט, משחקים, וכן גלריה מעודכנת של פרצו־

פים לשילוב בשיחות.
התוכנה כוללת גם תמיכה ב"זלנגו", שפת איורים 
בדרך  מסרים  להעביר  ומיועדת  בישראל,  שפותחה 

ויזואלית וצבעונית. 
http://download.icq.com/download :להורדה

ט נ ר ט נ י א

טלוויזיה ישראלית 
חוקית ברשת

הערוץ הישראלי, המשדר שידורי טלוויזיה מהארץ 
ההפצה  מערך  את  מרחיב  בחו"ל,  החיים  לישראלים 
לראשונה  שיאפשר  מה  לאינטרנט,  גם  שידוריו  של 

צפייה חוקית בהם דרך האינטרנט. 
באמצ־ בחו"ל  הישראלי  הערוץ  הופץ  עתה  עד 
עות לוויינים בלבד. מעתה ניתן יהיה להתחבר אליו 
. www.tin.tv ולהירשם כמנוי דרך האינטרנט, באתר

בלבד  בתשלום  למנויים  פתוחים  יהיו  השידורים 
וניתן יהיה לצפות בהם רק מחוץ לישראל.

בין השאר מתכוון הערוץ להשיק בעתיד שירות
הטל־ ערוצי  שידורי  על  שיתבסס  אינטרנטי,  VOD

וויזיה השונים.

 חדש

פלזמה צעצוע
 Deluxe TV נגמרו דפי הציור לילד? עם
Etch-A-Sketch תוכלו להפוך כל מסך 

פלזמה או LCD ללוח ציור מחיק, או 
למשחק "חבר את הנקודות". רק 13 דולר

כאשר יוזעק המסוק 
למגדל בוער יוכל המכונאי 
המוטס לשלשל את התא 

אל הבניין. חיישנים 
מאפשרים להביא את 

התא אל המקום המדויק 
שבו נמצאים הלכודים. 
מערכת ייצוב הפועלת 

באמצעות פליטת סילוני 
גז תתגבר על הרוחות

עכבר מולטימדיה
אתר usbfever.com מציע עכבר שהוא 
בעצם ערכה שלמה לשיחות באמצעות 
המחשב — בתוכו כלול כבר רמקול מונו, 

והמוט שלצידו משמש כמיקרופון. 16 דולר

ספיידר של מוסרות. סנפלינקהמערכת של AES. מגלשה
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VIA :תצלום
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אריה אגוזי
הערים  של  הרקיע  קו 
ובעולם,  בארץ  הגדולות, 
בשנים  ומתמלא  הולך 
קומות  ברבי  האחרונות 
משר־ ובנייני  מפוארים  דירות  מגדלי   —

המכירות  שבמשרדי  מה  מרשימים.  דים 
לא ממהרים לספר לקוני הדירות ולשוכ־

רי המשרדים בגורדי השחקים הללו הוא, 
שבשעת חירום עלולה להיווצר בעיה של 
ממש לחלץ אותם. מדובר במבנים שבנסי־

בות מסוימות עלולים להפוך למלכודות 
מוות, מזהירים מומחים הבקיאים בתחום.
מש־ שבהם  ההידראוליים  הסולמות 

להגיע  יכולים  הכיבוי  שירותי  תמשים 
הקומה  עד  כלומר  מטר,   30 של  לגובה 
בתנאים  זה  וגם  היותר,  לכל  העשירית 
אידיאליים. אם הבניין יהיה אפוף להבות, 
או ייטה לקרוס בשל רעידת אדמה, הל־

כודים בקומות הגבוהות לא יוכלו לסמוך 
על הכבאים שיגיעו עד אליהם. 

עד לפני שנים אחדות, הדרך היחידה 
לחלץ לכודים הנמצאים בקומות גבוהות 
הייתה באמצעות שימוש במסוקים. אלא 

מסוכן,  לרוב  הוא  הזו  בשיטה  שהחילוץ 
להש־ צריכים  המחלצים  ומסובך.  איטי 

לעתים  כבל,  באמצעות  מהמסוק  תלשל 
ברוח  פוסק  בלתי  מאבק  תוך  קרובות 
חזקה המאיימת להסיט אותם ממסלולם.
הז־ תמונות  חרוטות  עדיין  בתודעה 
וועה מה־11 בספטמבר 2001: תמונותיהם 
של הלכודים במגדלי התאומים הבוערים, 
לארץ,  שמיים  בין  החלונות  על  שנתלו 
מייחלים לחילוץ שלא הגיע. יותר משבע 
שנים לאחר מכן אפשר לקבוע, שחלה הת־

קדמות משמעותית בתחום בזכות שיטות 
חדשות לחילוץ מרבי קומות. הגידול הני־

כר במספרם של המגדלים בישראל בכלל 
ובגוש דן בפרט מגביר את הביקוש למער־

כות מתקדמות, שיאפשרו לחלץ במהירות 
ובשלום את הדיירים והעובדים מהבניינים 
בשוק שמג־ הללו בשעת חירום. "מדובר 

לגל מיליוני דולרים בשנה והוא רק יילך 
ויגדל בשנים הקרובות", מעריך גורם המ־

עורה בפיתוחים החדשים.

נגד הרוח
מקוריות  חילוץ  לשיטות  הביקוש 

אחת  חדשים.  "שחקנים"  לתחום  מביא 
החברות הישראליות המסקרנות הפוע־

לות בענף היא "אוליב הנדסה", שפיתחה 
בעולם  מסוגה  ייחודית  חילוץ  מערכת 

המיועדת למסוקים.
להר־ שאפשר  חילוץ"  ב"תא  מדובר 
כיב אותו על גבי מסוקים רגילים, כמו
CH54 האמריקאי (הידוע בכינוי "המ־

נוף המעופף") או קאמוב 226 הרוסי.
בוער,  למגדל  יוזעק  המסוק  כאשר 
יוכל המכונאי המוטס לשלשל את התא 
כבלים  מערכת  באמצעות  הבניין  אל 
בחיישנים  מצויד  יהיה  התא  מיוחדת. 

להביא  למכונאי  המאפשרים  מתקדמים 
נמ־ שבו  המדויק  המקום  אל  התא  את 
היכן  שנייה  בכל  ולדעת  הלכודים  צאים 
הרוחות  על  להתגבר  כדי  נמצא.  התא 
תותקן בתא  בגובה רב,  הנושבות  העזות 
החילוץ גם מערכת ייצוב הפועלת באמ־

צעות פליטת סילוני גז. מערכות כאלה הן 
המאפשרות כיום גם ללוויינים ולמעבו־
רות חלל לשפר את מיקומם ברקיע. "בכל 
תא כזה אפשר לפנות בין עשרה לארבעים 
מסביר  המסוק",  לסוג  בהתאם  אדם,  בני 

מנכ"ל "אוליב הנדסה", נחמיה כהן.

לדברי כהן, המערכת עוררה 
עניין במינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחי־
מה ותשתית טכנולוגית של משרד הביט־

חון (מפא"ת). לצורך בניית התא הייחודי 
מנהלת אוליב מגעים ראשונים עם חברה 
אמריקאית גדולה לייצור מעליות. "אנ־

חנו מקווים ששיתוף הפעולה הזה יוביל 
ייחתם  אם  בהקדם.  אב־טיפוס  לבניית 
הסכם, ניתן יהיה לבצע בתוך מספר חוד־

שים הדגמה של המערכת", מעריך כהן.
פי־ המתקדם,  החילוץ  לתא  במקביל 

תחה החברה גם תא קטן יותר, מדגם אחר, 
שכדי לעשות בו שימוש אין צורך לבצע 
שינוי בגוף המסוק וניתן לחלץ באמצעותו 
עד 12 איש. "תאים כאלה ניתן לאחסן במ־

קומות שונים בארץ. במקרה הצורך ינחת 
המסוק ליד תא כזה, המחלצים יחברו אותו 
למסוק באמצעות כבלים וייצאו לדרך", 
הסביר כהן. את התא אפשר יהיה לחבר, 
בלק־הוק  למסוקי  כבלים, גם  באמצעות 
המצויים בשימושה של יחידה 669, יחי־

דת החילוץ של חיל האוויר. עם זאת הוא 
אינו מצויד בחיישנים ובמערכת הייצוב 

שבה מצויד תא החילוץ הגדול. 

המעלית המתקפלת
משורה  "אוליב הנדסה" היא רק אחת 
של חברות ישראליות המנצלות את היידע 
הרב שנצבר בארץ בתחום החילוץ והפינוי 
משווקות  הללו  המערכות  את  ממגדלים. 

החברות הישראליות גם ברחבי העולם.
מערכת  להציג   הראשונות  אחת 
התאומים,  אסון  אחרי  קצר  זמן  חילוץ, 
התיבות  (ראשי  AES חברת הייתה 
,Advanced Evacuation Systems של

אפקט הפיגוע במגדלי התאומים פג מזמן: קו 
הרקיע של הערים הגדולות בעולם מתמלא במגדלי 

דירות † אז מה אם טרם נמצא הפיתרון 
האולטימטיבי לחילוץ מגובה רב במקרה של אסון † 

רעיונות דווקא יש, ואפילו תוצרת ישראל
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אוזניות רמקול
לא מוכנים להיפרד מהאוזניות הלבנות של ה�iPod? חברת 

Fred מציעה את 500xl — רמקולים בצורת האוזניות 
המפורסמות, אך גדולים מהם פי 500. אפשר לחבר אותן לחשמל, 

לשקע USB או להפעיל באמצעות סוללות. עדיין אין מחיר

מחפשים 
סולם 

כדי 
לרדת

צילום: תומריקואיור: אוליב הנדסהתא החילוץ של "אוליב"




