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קחו נשימה והביטו סביב .אתם מוקפים חפצים חלקם צמודים

הבאות יוכלו לחקור ,ליצור ,להתנסות ולהתבטא בעיצוב מוצרים

לגופכם חלקם מעצימים אתכם ואפילו מכילים אתכם .הנעליים

שהם בעלי השפעה מהותית על אופי חיינו.

לרגליכם ,אבזם החגורה ,מכשיר השמיעה ,הכפית שבכוס התה,
הטלפון הסלולארי ,המפרק המלאכותי בכתפכם והמכונית

עיצוב תעשייתי כפי שהוא נלמד ב– 35השנים האחרונות בבצלאל

החשמלית בה הגעתם — כל אלה מוצרים שעברו תהליך של

התפתח מתוך גישה של איתור והגדרת בעיה בניית תרחיש

עיצוב .מה דעתכם עליהם? האם הם נוחים או מגושמים?

וחתירה לפתרון מדויק תוך שימוש בכלים פיזיים ואקדמיים .אנו

אסתטיים ,זולים או יקרים? מרגשים או משעממים? מיוצרים

עדים בעשור האחרון להתפתחות התחום ולצמיחה של כיוונים

בטכנולוגיה גבוהה או נמוכה? אילו היבטים מוסריים הם טומנים

ותת כיוונים ממנו ובתוכו .ממעצבים–יצרנים הנושקים לעולם של

בחובם? האם הם משפרים את איכות חיינו? תורמים או מזיקים

חכמת כפיים ועד למעצבים העסוקים בחקר תחום העיצוב ובחקר

לסביבה? האם הם משקפים תפישה תרבותית או היסטורית

עצמי .ממעצבים המבקשים תשובות ועד אלו המבקשים להעלות

כלשהי? מה הם מספרים עליכם? אתם מביטים בקטלוג פרויקטי

תהיות ושאלות כתוצר סופי .השוליים הם טריטוריה מרתקת

הגמר שהוצגו השנה בתערוכת סוף השנה במחלקה לעיצוב

ומקום משכן לסערות אבולוציונית וקיומם במחלקה מתקיים

תעשייתי .אם ביקרתם בתערוכה ראיתם סביבכם מצבור ידע

בשילוב סינרגטי רב עצמה עם הגרעין הקשה ומקצועי של עיצוב

חדש ומרתק המורכב מאלפי שעות מחקר פיתוח ועיצוב .פעילות

המוצר המסורתי .פרויקטי הגמר המוצגים בקטלוג הם הזדמנות

אקדמית זו מתהווה מיום ליום במהלך שנת הלימודים ועמה

לסטודנטים בשנתם הרביעית והאחרונה ליזום ולנהל תהליך ארוך

נוצרת רוח התקופה כפי שחולמים ומקיימים אותה הסטודנטים.

טווח שבסופו התגשמות פיזית של תחומי העניין האישיים של כל

זכרו כי עיצוב המוצר שהפך באחרונה ‘שמן סיכה חברתי’ ,הוא

אחת ואחד מהם והפגנה של מגוון יכולותיהם המקצועיות.

קודם כל כוח אבולוציוני רב עצמה הפועל בצומת בה טכנולוגיות

כולנו מקווים שההתרגשות והתשוקה שבערה בתהליכי העבודה

מתקדמות פוגשות צרכים רוחניים וגשמיים של משתמשים

דבקה בכם וגרמה לכם להביט לרגע בדרך אחרת בקשר בין חברה

עתידיים.

למוצרים אותם היא חולמת.

במהלך  4שנות לימוד במחלקה לעיצוב תעשייתי אנו יוצרים

חיים פרנס,

שדה פעולה וניסוי הבוחן את עולם העיצוב .הסטודנטים

ראש המחלקה

יוצרים גוף חדש של ידע החל מיום הלימודים הראשון .בתחילת
הדרך ,נלמדים ומוטמעים היסודות המקצועיים ,התרבותיים
וההיסטוריים השונים הדרושים לסטודנטים על–מנת שבשנים

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים

Take a deep breath and look around. You are

into a "social lubricant," is, first and foremost, a

surrounded by objects — some of them close to your

powerful evolutionary force operating at the place

body, some enhancing you and even encompassing

where advanced technologies meet the spiritual and
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you. The shoes on your feet, your belt-buckle, your

material needs of future users.

hearing aid, the spoon in your teacup, your cell

During the four years of study in the Department of

phone, the prosthetic joint in your shoulder, and the

Industrial Design, we create an arena of action and

electric car in which you drove here — all of these are

experimentation that examines the world of design.

products that have gone through a design process.

From their very first day, the students create a new

What do you think of them? Are they comfortable or

body of knowledge. At the beginning, the students

cumbersome? Aesthetic, cheap, or expensive? Exciting

learn and internalize the various professional, cultural,

or boring? Made with high or low technology? What

and historical basics that they will need in the following

ethical questions are hidden in them? Do they improve

years in order to research, create, experiment, and

the quality of our lives? Contribute to or harm the

express themselves through the design of products that

environment? Do they reflect any cultural or historical

will have a significant influence on the character of our

worldview? What do they say about you?

lives.

You are looking at the catalogue of final projects

Industrial design, as it has been taught over the last

that were presented this year at the end-of-the-year

35 years at Bezalel, developed out of an approach of

exhibit of the Department of Industrial Design. If you

locating and defining a problem, building a scenario,

visited the exhibit, you witnessed a cache of new and

and striving for a precise solution through the use of

fascinating knowledge made up of thousands of hours

physical and academic tools. Over the last decade, we

of research, development, and design. This academic

are witness to the development of the field and the

activity comes into being from day to day throughout

sprouting of directions and sub-directions from it and

the academic year and, with it, the spirit of the times,

within it. From designers-manufacturers who interface

as dreamed and fulfilled by the students. Don›t forget

with the world of manual techniques, to designers who

that the design of the product that has of late turned

study the field of design itself and engage in individual
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research. From designers who seek answers, to those
who try to provoke thoughts and questions as a final
product. The margins are a fascinating territory; they
are the dwelling place for evolutionary storms, and their
existence in the department occurs in powerful synthesis
with the hard core of traditional product design.
The final projects presented in this catalog are an
opportunity for students, in their fourth and last year, to
initiate and manage a long-term process that culminates
in the physical realization of their individual fields
of interest and the display of the wide range of their
professional abilities.
We all hope that the excitement and passion that has
burned in the work processes has left an impression on
you and made you look differently, for a moment, at
the connection between a society and the products it
imagines.

Haim Parnas,
Head of Department
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בוגרי המחלקה

גיא משעלי
מיכל אברהם

אנדריי ניימן

פולינה אזרוב

קובי סיבוני

רותם אור אלבז

שלומי עטיה

רן אלימלך

טל עצמון

גיא בן אדון

עדי פז פיינגולד

רחלי בוקסנבוים

איילת פישמן

דניאלה בקרמן

דרור פלג

מל ברגמן

מיכאל צינזובסקי

שי ברנשטיין

ברק רונן

עודד גוב

הדר שניר

דניאל גלזמן
איתי גלים
פנחס גרין
נועה דותן
דוד דמשק

ראש המחלקה :חיים פרנס
רכזת המחלקה :גלית מעוז
מ"מ רכזת המחלקה :ליאור אקוקה
אוצרי התערוכה :טל מור ,פרופ' חנן דה–לנגה
עיצוב התערוכה :עדי המר ,יונתן אלעמי,
סיון חפץ ,לביא בר ,חן תורג'מן
עיצוב והפקת הקטלוג :מיכל סהר
צילום :עודד אנטמן
תרגום ועריכה אנגלית :סגיר
עריכת טקסט עברית :תומר שמי

מידד מרזן

מיכל דרעי
גל דרור
יעל הולנדר
סבטלנה יורצנקו
יעל ג’ויס ונטו
רמי טריף
גולן כהן
מור לרון
איציק מאיר
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 ועוברת דרך תהליכי עבודה מקוריים,עבודתי מתחילה ממחקר ופיתוח חומרי

מיכל אברהם

 אני יוצרת אובייקטים בעלי אופי.אשר יוצרים מורפולוגיה חדשה ומעניינת

Michal Avraham

הרכבתי מאוד פשוט ובסיסי/ החומר שפיתחתי.יחידני היוצאים שונים בכל פעם
 אני בונה קונסטרוקציות. חול ופיגמנטים שונים,הוא מורכב בעיקר מגבס

“Join.Dip.Cut”

 שהן מעין “נקניק” ארוך של אופציות, אשר נחתכות בחיתוך לייזר,עץ שונות
 את אותה הקונסטרוקציה אני,לאובייקטים מסויימים אשר נקבעים מראש

, תערובת חול וגבס, עץ:טכניקות וחומרים

 שכבה על גבי שכבה ולאחר מכן פורסת,מכסה בחומר שפיתחתי/טובלת

שפיכה/כיסוי/ טבילה, חיתוך לייזר,פיגמנטים

 לעיתים בעל אותה, כאשר כל פרוסה היא בעצם אובייקט שלם,אותה לפרוסות

של החומר ע”ג הקונסטרוקציה

הפונקציה ולעיתים בעל פוקציה שונה אך תמיד אינו זהה לאובייקטים הנוספים

, ס”מ60×150 :קונסטרוקציות שלמות

.מאותה השרשרת

 טל גור:מנחה

moves on through processes of original work that create a new and
interesting morphology. I create objects of an individual character

Materials and Technique: wood,

that come out different every time. The material that I have

mixture of sand and plaster, pigments,

developed / assembled is very simple and basic, made up mainly

laser cutting, dipping/coating/pouring

of plaster, sand and different pigments. I build various laser-cut

the material over the construction.

wooden constructions which are like long “sausage” options for

Uncut constructions:

certain predetermined objects. I dip / coat the construction in the

60×150 cm, 135×25 cm

material that I have developed, layer upon layer, and then cut it into

After cutting: 45-55×25cm

slices, each slice in fact being a complete object, sometimes with the

Adviser: Tal Gur

same function and sometimes with a different function, but never
identical to the other objects from the same chain.
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 ס”מ25×135
. ס”מ45-55×25 :אובייקטים חתוכים

My work starts with material research and development, and

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים

+972-54-4577424
michalav25@gmail.com
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 לכל רהיט אופי, משפחה של ממש,בפרוייקט זה יצרתי רהיטים מכילים רכים

פולינה אזרוב

 באמצעות אובייקטים אלו אני בוחנת את.משלו ולכל אחד צורת אחסון שונה

Polina Azarov

 עד כמה אנחנו צריכים שיהיו פונקציונליים? האם אנו:השימושיות של חפצים
?יכולים להיקשר אליהם ממש כמו אל חיית מחמד

 מתכת פליז, בד, לבד:טכניקות וחומרים

 עשויים לבד טבעי ובעלי רגלי מתכת,האובייקטים מהווים חללי אחסון שונים

 פרופ’ חנן דה–לנגה:מנחה

. המאפשרים שימושים שונים ומשונים,דקיקות
”הרכות של האובייקטים והפרופורציות שלהם הופכים אותם ל”יצורי בית

Materials and Technique: Felt,

.שנעים לנו לאמץ אותם אל ביתינו

textile, brass

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
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Adviser: Prof. Hanan De-Lange
In this project I have created soft container furniture, a real family,
each piece of furniture having its own character and a different

+972-52-7728684

form of storage. By means of these items, I examine the usefulness

poliwood@gmail.com

of objects: How functional do we need them to be? Can we make a
connection with them as we do with a pet?
The objects represent different storage spaces made of natural felt,
with very fine metal legs, allowing various different uses.
The softness and the proportions of the objects make them “domestic
creatures” that we can enjoy adopting into our homes.
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 בעלת,עגלה חשמלית — בעלת מערכת חשמלית המסייעת ומקלה בסחיבתה

רותם אור אלבז

. המאפשר פתיחה וקיפול ביד אחת,מנגנון חדש

Rotem Or Elbaz

 אובייקט,בחרתי באובייקט עגלת התינוק מכיוון שראיתי בו אובייקט מורכב
, לטכנולוגיה, אני מאוד מחובר להנדסה. הנדסי ועיצובי,שיהווה לי אתגר מחשבתי

Electric Cart

לחדשנות ויש לי אהבה רבה לילדים ומבחינתי אובייקט זה מהווה את החיבור
.המושלם בין כולם

צינורות אלומיניום בטכנולוגיית

לעגלה חיפשתי ופיתחתי מנגנון ייחודיי שנתן לי את רב היתרונות של המנגנונים

Hydroforming

.הקיימים

 יציקות פלסטיק וגומי:טכניקות וחומרים

.עיצוב העגלה הוא מודרני עם קריצה לעגלה הקלאסית

UV ובדים אווריריים מסנני קרני

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
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 דורי רגב:מנחה
Electric baby carriage — with an electrical system making it easier to
pull, and a new mechanism enabling it to be opened and folded up
with one hand.
I chose the baby carriage because I saw it as a complex object, an

Materials and Technique: cast plastic
and rubber, aluminum tubes made by
hydroforming technology, and airy UV

object that presented me with a conceptual, engineering and design

filtering fabrics

challenge. I have a strong affinity for engineering, technology and

Adviser: Dori Regev

innovation and a great love of children, so from my viewpoint this
object is the perfect combination of all these elements.
For the carriage, I looked for and developed a unique mechanism
that gave me most of the advantages of the existing mechanisms.
The design of the carriage is modern, with a nod to the classic baby
carriage.

+972-50-6415594
rotemor26@gmail.com
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 השרפרף. אובייקט צנוע שרצה להיות קצת יותר מסך חלקיו,מעשה בשרפרף

רן אלימלך

 הוא. קצת יותר מרגליים, הוא קצת יותר ממושב,אינו מסתכם בישיבה בלבד

Ran Elimelech

 אוביקט צנוע הנועד, להישאר עצמו, אך עם זאת,רוצה לעלות על סך מרכיביו
. כי בסופו של דבר הוא רק שרפרף,לישיבה זמנית

סך הכל שרפרף

, אריזה להרכבה,דרך שני חומרים צנועים מתואר הקשר בין המשטח לרגליים

Just a stool

 דרכם נוצרת מערכת יחסים שאינה.עץ לבד ובסופו של דבר בין שרפרף ליוצר
.מסתכמת בישבן ומושב

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

:טכניקות וחומרים
 ס"מ45 ) בגובה6( סדרת שרפרפים

This is a tale of a stool, a modest object that wanted to be more

, בד קוטנה, עץ אורן:חומרים

than the sum of its parts. The stool is more than just a sitting object.

 כפיתות בד,מסור שולחן

It is more than a sit and legs. It wants to ascend its components, yet

 דורי רגב:מנחה

still stay an honest object that is used for temporary sitting, because
after all, it is just a stool.

Materials and Technique: a series

The connection between surface and legs, packaging and

of 6 stools, 45 cm in height

assembling, a stool and its creator, is shown through two humble

Materials: pine wood, cotton fabric,

materials, wood and cloth. Their duality forms a new relationship

table saw, cloth bindings

that is more than the act of sitting.

Adviser: Dori Regev
+972-54-7366041
Ran.elimelech@gmail.com
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, במחסן או מאחורי הדלת, מסתתרים מתחת לשולחן.כולנו מכירים אותם

גיא בן אדון

. בלי להתלונן,עושים את עבודתם נאמנה ונושאים על גבם את הפלטה

Guy Benadon

 הבוחנת אותם, בפרוייקט זה בחרתי לעסוק בעיצוב סדרה של חמורים.חמורים
 תוך התמקדות בשימוש בחומרים,כאובייקט קונסטרוקטיבי צנוע ופשוט

מתחת לשולחן

.פשוטים ומחברים

Trestles

We all know them. They hide underneath the table, in the storeroom

 מתכת, עץ:טכניקות וחומרים

or behind the door, doing their work faithfully and bearing the

 פרופ’ עמי דרך:מנחה

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

board on their backs without complaint. Trestles. In this project I
chose to design a series of trestles that examines them as a humble

Materials and Technique: Wood, steel

and unassuming object of construction, focusing on the use of

Adviser: Prof. Ami Drach

simple materials and joints.
+972-52-8780444
guy.benadon@gmail.com
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בפרויקט זה יצרתי חיבור בין חומר רך (בד) לבין חומר קשה (קרמיקה) המנציח

רחלי בוקסנבוים

 את, הקרמיקה מקבלת את הטקסטורה של הבד.את תכונות הבד ומשמר אותן

Rachel Boxnboim

 הכלים שימושיים ויש בהם מימד של.מראה התפרים ונראית כמעין בד מוקשח
 העבודה כללה התנסויות בגזרות שונות ובבדים שונים כאשר צורת.הפתעה

Angelic

.הכלי נקבעת ע”י הגזרה אך מושפעת מאוד מן הבד ומשתנה מכלי לכלי
 כלי פורצלן בגדלים שונים:טכניקות וחומרים
In this project, I made a connection between a soft material (fabric)

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

 ססיליה כשר ויטס:מנחה

and a hard material (ceramic), perpetuating and preserving the
properties of the fabric. The ceramic takes on the texture of the

Materials and Technique: Porcelain

fabric and the appearance of the seams, and looks like a kind of

utensils of different sizes

hardened textile. The utensils are useful and contain an element

Adviser: Cecilia Kasher Weitz

of surprise. The work included trying out different patterns and
different fabrics, the form of the utensil being determined by the

+972-54-4706449

pattern, or considerably influenced by the fabric, and changing from

racehelb@gmail.com

utensil to utensil.
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 על ידי התבוננות על.הפרויקט שלי עוסק בזהות של אנשים דרך נעליים

דניאלה בקרמן

 אחד הסיפורים,האנשים הסובבים אותי אספתי סיפורים שונים על שינויי זהות

Daniela Bekerman

שהובילו אותי להתעסק בנעליים היה סיפור של חברה טובה שעברה מהקיבוץ
”אל העיר ומה שבעיקר סימל עבורה את השינוי היה המעבר בין ה”יחפה

ZEOZE

.לנעילת הנעליים
 יציקת לפסטיק, נעלי עור:טכניקות וחומרים
““אותה גברת בשינוי אדרת

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

 עידו ברונו:מנחה

 כשהמשתמשת יכולה לבחור איזה מראה היא, הן נעליים המשנות זהותZEOZE
רוצה לתת היום לנעל על ידי מחבר המיוצר בהזרקת פלסטיק שמאפשר את
.שינוי העקב יחד עם הגפה של הנעל

Materials and technique: leather shoes,
cast plastic
Adviser: Ido Bruno

My project deals with peoples’ identity through shoes. By observing
the people around me, I collected various stories of changes of

+972-50-5914900

identity. One of the stories that led me to deal with shoes was the

danibekerman@hotmail.com

story of a good friend who moved from the kibbutz to the city, and
the main symbol of the change for her was wearing shoes instead of
going barefoot.
“The same thing in different garb.”
ZEOZE are shoes that change identity, and the wearer can choose
what appearance she wants to give her shoes today, by means of an
injected plastic connector making it possible to change the heel and
upper of the shoe.
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 היא הצעד הבא בהעברת מידע ממוקדי עניין אל הציבור ללא תיווךWATCHIT

מל ברגמן

 בפרויקט זה פיתחתי ערוץ תקשורת חופשי המבוסס.של גורמים חיצוניים

Mel Bergman

 שמטרתו להעלות נושאים לדיון אשר במקרים רבים מודרים,על משתמשים
 המערכת מורכבת ממצלמת וידאו אוטונומית המביאה נקודת.מהשיח הציבורי

WATCHIT

. ומשירות אינטרנטי אליו משדרת המצלמה בזמן אמת,מבט אישית ורחבה
 עריכה,החומר מאובטח באתר ונגיש לכלל הציבור ללא התערבות חיצונית

 אלסטומריים, פוליקרבונט:טכניקות וחומרים

 מצלמת וואצ’איט היא מוצר ייעודי לתיעוד מסוג זה בשל תפעולה.או צנזורה

, טכנולוגית הזרקה, אריג כותנה,טרמופלסטיים

 המבנה העמיד והאפשרות להתאמה ולשימוש במגוון,הפשוט והאינטואיטיבי

 מ"מ60×ø85 :מידות

.דרכים שונות בהתאם לסיטואציה

 חיים פרנס:מנחה

WATCHIT is the next step in passing on information from centers of

Materials and Technique: polycarbonate,

interest to the public without the mediation of external entities. In

thermoplastic elastomers, woven cotton,

this project, I developed a free channel of communication based on

injection molding

users, aimed at raising subjects for discussion which, in many cases,
are absent from public debate.

Size: ø85×60 mm
Adviser: Haim Parnas

The system comprises an autonomous video camera giving a broad,
personal viewpoint, and an Internet service to which the camera

+972-54-4869131

broadcasts in real time. The material is secured on the website and

melbergman@gmail.com

is accessible to the general public without outside intervention,

www.vimeo.com/25427231

editing or censorship. The WATCHIT camera is a product that is
intended for documentation of this kind, because of its simple and
intuitive operation, durable structure, and the ability to adapt it for
use in many different ways according to the situation.

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem
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 בין עידנים ובין חומרים דרך הליך של יציקת פליז,הפרויקט עוסק בהתנגשויות

שי ברנשטיין

 אובייקט שבו כל חומר מבצע את תפקידו,לתוך גזעי עץ יצרתי מקשה אחת

Shy Bernsthien

.ישנה/ויחד הם יוצרים חויה חדשה
Blitz.k11
The project deals with collisions between eras and between
materials. Through a process of casting brass into tree trunks, I have

 פליז, עץ:טכניקות וחומרים

created a single piece, an object in which each material carries out its

 חיים פרנס:מנחה

בצלאל
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function, while together they create a new /old experience.
Materials and Technique: wood, brass
Adviser: Haim Parnas
+972-54-4699123
phatdes@gmail.com
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מה מקומם של חפצים בעידן ה’דיגיטלי’? שאלה זו העסיקה אותי רבות במהלך

עודד גוב

 להשתמש ולאסוף, עידן שבו החפצים שאהבנו לקנות.שנותי כסטודנט לעיצוב

Oded Gov

. ובמקומם מופיעים יישומי מחשב ואפליקציות וירטואליות,נעלמים
,בחרתי לעסוק במוזיקה כיוון שבעולם זה ישנה משמעות גדולה לחפץ הפיזי

אלבום ארט

.והאמנות שבו היא חלק בלתי נפרד מהאמנות שבמוזיקה

Albumart

 המאפשר ליוצר המוזיקה להביע את אומנותו,‘לינק’ הוא פורמט מוזיקה חדש
 או לענודם כתכשיט, ל’אלבומים’ ניתן להאזין בבית.דרך אובייקט מוחשי

 פלסטיק ומתכות שונות:טכניקות וחומרים

. בעזרת הנגנים השונים,ולשמוע בחוץ

Bluetooth, NFC בטכנולגיית

בצלאל
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)near field communication(
What is the place of objects in the “digital era”? This question has

 עידו ברונו:מנחה

occupied me a great deal during my years as a student of design.
An era in which the objects that we loved to buy, use and collect

Materials and Technique: plastic and

are disappearing, and in their place are computer applications and

different metals using Bluetooth NFC

virtual applications.
I have chosen to deal with music since, in this world, the physical

(near field communication) technology
Adviser: Ido Bruno

object has considerable significance and the art in it is an inseparable
part of the art in music.

+972-52-4624635

A “link” is a new music format making it possible for the creator of

odedgov@gmail.com

music to express his art through a tangible object. The “albums” can

www.odedgov.com

be listened to at home, or worn as a piece of jewelry and listened to
outside, by means of different music players.
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 מיכאל טונט עיצב את הכסא המפורסם שלו כך שיגיע19–באמצע המאה ה

דניאל גלזמן

, כמאה שנים מאוחר יותר.במצב מפורק על מנת לצמצם את עלויות השינוע

Daniel Glazman

חברת איקאה מבססת את עיצוב רהיטיה על עיקרון האריזה השטוחה לכל
.רהיט בכדי שלקוחותיה יוכלו להוביל ולהרכיב את הרהיטים בכוחות עצמם

חלקים

 מנורה ומאוורר אשר,בפרוייקט זה עיצבתי שלושה אובייקטים ביתיים; שרפרף

Parts

מגיעים באריזה שטוחה וכל אחד מהם מורכב בצורה פשוטה ואינטואיטיבית
.באמצעות מחבר בודד ויחודי לאותו אובייקט שאותו הוא מרכיב

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
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 פלסטיק, מתכת, עץ:טכניקות וחומרים
 ס"מ32×32×45 :מידות שרפרף

In the mid-19th century, Michael Thonet designed his famous chair,

 ס"מ37×37×180 :מידות מנורה

to be delivered unassembled so as to save on transport costs. Around

 ס"מ40×12×40 :מידות מאוורר

100 years later, IKEA bases its furniture design on the flatpack

 פרופ’ עמי דרך:מנחה

principle so that its customers can transport and assemble the
furniture themselves.

Materials and Technique:

In this project, I have designed three domestic objects: a stool, a lamp,

wood, metal, plastic

and a fan. These come in a flat pack that can easily and intuitively

Stool: 32×32×45 cm, Lamp: 37×37×180

be assembled with a single connector unique to the object that it

Fan: 40×12×40

assembles.

Adviser: Prof. Ami Drach
+972-54-7236249
Danielg83@gmail.com
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, המבוסס על שיתוף מידע וידע,בחרתי לעסוק בפיתוח כלי מחקר חזותי חדש

איתי גלים

מתוך נסיון לשפר את תהליך המחקר הנוכחי ע”י שינויים בהרגלי השגת המידע

Itay Galim

 — לחבר בין המעצבImage-Wall —  מטרת הכלי החדש שפתחתי.וצריכתו
לעולם חדש של דימויים חזותיים שמקורם במשאב צעיר יחסית — שיתוף

Image-Wall

 שלב המחקר החזותי התמקד בעיקר בתצפיות, עד לאחרונה.המידע ברשת
, טובה ככל שתהיה, התוצאה.של המעצב על נושא הפרוייקט שעליו הוא עובד

 שירות אינטרנטי:טכניקות וחומרים

 יאפשר למעצב לנצל את הכחImage-Wall .משקפת בעיקר נקודת מבט אחת

 עידו ברונו:מנחה
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שבשיתוף המידע ברשת ולקבל תשובה חזותית לכל שאלת עניין הקשורה
, כך. ממספר רב של משתמשים ומנקודות מבט מגוונות,לנושא הפרוייקט

Materials and Technique: Internet service

.הרעיון עובר תהליך פיתוח הוליסטי יותר/היריעה מתרחבת והמוצר

Adviser: Ido Bruno

I have chosen to deal with the development of a new visual research

+972-52-4861600

tool, based on sharing information and knowledge, in an attempt

etgalim@gmail.com

to improve the current research process by changing habits of
obtaining and consuming information.
The purpose of the new tool that I have developed — Image-Wall —
is to connect the designer to the new world of visual images
originating in a relatively young resource — information sharing on
the Internet. Until recently, the visual research stage focused mainly
on the designer observing the theme of the project on which he
was working. The result, good as it may be, mainly reflects a single
viewpoint. Image-Wall will allow the designer to take advantage of
the power of sharing information on the Internet to obtain visual
answers to every question relating to the project theme, from a
large number of users and from a variety of viewpoints. In this way,
the canvas is extended and the product/concept undergoes a more
holistic development process.
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 למי, ההלכות והמנהגים שהפכו להרגל בחיינו,יצאתי למסע בעקבות החוקים

פנחס גרין

.פחות ומי יותר

Pinchas Green

 יום השואה ויום, פסח, פורים:המחקר בוחן דרך ארבעה מועדים יהודיים
. שלי כאדם פרטי ושלנו כציבור, מהו הערך המוסף,העצמאות

מחקר בעיצוב יהודי

. על המנהגים והחוקים שלהם,פורים ופסח שקיבלנו כירושה מהעבר הרחוק

Jewish legacy

 בהם אנחנו יוצרים בהווה את החוקים והמנהגים,יום השואה ויום העצמאות
.שנוריש לדורות הבאים

, קמח, ברזל, עץ:טכניקות וחומרים

 נר זיכרון ליום השואה ודגל ליום, צלחת סדר לפסח,התוצאות הן רעשן לפורים

 קרמיקה ובד, אבן,מים

.העצמאות

 טל גור:מנחה

I set out on a voyage in the footsteps of the laws, precepts and

Materials and Technique: wood, metal,

customs that have become a habit in our lives, more for some, less

flour, stone, ceramics and textile

for others.

Adviser: Tal Gur

Through four Jewish holidays: Purim, Passover, Holocaust Memorial
Day and Independence Day, the research examines the added value
of myself as a private individual and of us as a public.
Purim and Passover are holidays we received as a legacy from the
distant past, with their customs and laws. Holocaust Memorial Day
and Independence Day are holidays for which we are now creating
the rules and customs that we will pass on to the next generations.
The results are the Purim noisemaker, Passover Seder plate, memorial
candle for Holocaust Memorial Day and flag for Independence Day.

+972-54-6700640
Pinchasgreen1@gmail.com
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.יצרתי משפחת צעצועים שמיועדת לסביבת הטיפול המשפחתי המקצועי

נועה דותן

 ליצירה ועידוד תקשורת במסגרת,הצעצועים נולדו ככלי למטפל ולמטופלים

Noa Dotan

.הטיפול איתם ודרכם
הצעצועים יכולים להשתלב בטיפול בשלוש רמות שונות — האינטראקציה

Family Matters

. הפרט בתוך המשפחה ועולמו הפנימי של הפרט,והקשרים המשפחתיים
בעיצוב הדמויות שמרתי על קו אבסטרקטי תוך שימוש בשילוב בין צבעים

 תפירה, טקסטיל:טכניקות וחומרים

 טקסטורות בד שונות ודגש על השארת מקום לדמיון,דומיננטיים וניטראליים

 ס"מ לערך20×20×20

.ולתת מודע

 ססיליה כשר ויטס:מנחה
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 ומתוך האמונה,הפרוייקט נולד מתוך אהבה אמיתית לעולם הצעצועים
.שלכולנו יש מקום קטן בלב אליהם

Materials and Technique: Textile, Sewing
20×20×20 cm (approximately)

I have created a family of toys intended for the professional family

Adviser: Cecilia Kasher Weitz

therapy environment.
The toys originated as a tool for therapists and patients, creating

+972-50-6802340

and encouraging communication with and through them in the

noasveta@gmail.com

therapeutic framework.
The toys can be incorporated in therapy at three different levels —
family interaction and connections, the individual in the family, and
the individual’s inner world.
In designing the figures I maintained an abstract line, using a
combination of dominant and neutral colors, different textures of
fabric, and an emphasis on leaving room for the imagination and
the subconscious.
The project grew out of a real love for the world of toys and the
belief that we all have a little place in our hearts for the
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. בהיותי כנר לשעבר שחזר לנגן לא מזמן,הפרוייקט מהווה סגירת מעגל בשבילי

דוד דמשק

 שכן, וסיוט ארגונומי מצד שני,החזרה לנגינה היתה חוויה נהדרת מצד אחד

David Damshek

. מהנקודה הזאת יצאתי לפרוייקט.לוקח זמן רב עד שהגוף מתרגל לכלי הנגינה
 עם, שאף יקל על הנגינה,הפרויקט כלל חיפוש אחר אופן אחיזה חדשה של הכלי

כינור חשמלי

 שילבתי בין גישת “דף, בכל הקשור למבנה וטכנולוגיה.הבנה טכנולוגית מודרנית

Electric violin

 חיפשתי אחרי ה”נשמה“ של.לבן” לבין מודעות למסורת ולהיסטוריה של הכינור
. ומצאתי דרך לשלב טכנולוגיה חדשה עם קראפט מסורתי,כלי הנגינה

 עבודת עץ, מתכת, עץ:טכניקות וחומרים

בפרוייקט שלי חיפשתי את האופן ליצור איזון בין הישן לחדש בצורה שתהווה

 חיתוך לייזר,ידנית

. ולא קריקטורה,מחווה של כבוד לכינור הקלאסי

 פרופ’ יעקב קאופמן:מנחה

This project closes a circle for me, as a former violinist who has

Materials and technique: Wood, metal,

recently returned to playing the instrument. Returning to the violin

hand-worked wood, laser cutting

was a wonderful experience, but at the same time an ergonomic

Adviser: Prof. Yaakov Kaufman

nightmare because it takes a long time for the body to get used to
the instrument. This was my starting point for the project.
The project involved searching for a new way to hold the violin,
one that would also make it easier to play, with an understanding
of modern technology. In everything relating to structure and
technology, I combined the “blank slate” approach with awareness
of the instrument’s tradition and history. I looked for the violin’s
“soul” and found a way to combine new technology with traditional
craft.
In my project, I looked for a way to create a balance between the
old and the new in a way that would be a gesture of respect to the
classic violin, and not a caricature.

+972-54-6464716
damshek@yahoo.com
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נגן הרחוב מהווה חלק אינטגראלי ולא מוערך מספיק במרקם האורבאני

מיכל דרעי

 הגעתי למסקנה כי עיצוב סביבה לנגן רחוב ימצב את נגני הרחוב כנכס.השוקק

Michal Derhy

,TENUTO  המערכת.תרבותי המעלה את רמת חשיבותו של המרחב הציבורי
 היא.עוצבה עבור נגני הרחוב ומיועדת להפעלה על ידי גוף מוסדי או מוניציפלי

טנוטו

 ומאפשרת, גראפיים ואינטראקטיביים,תוחמת סביבת נגן בכלים תלת מימדיים

TENUTO

 במערכת שלושה אובייקטים שמסביבם סימון גראפי.להם להתפרנס בכבוד
 האובייקטים הם כיפה אקוסטית היוצרת הגבר עבור.המגדיר מיקום נגן וקהל

+972-52-6870683

 כיסא לנגן רחוב המורכב מצינורות השקועים דרך, מצלה עליו ומאירה אותו,נגן

michalderhy@gmail.com
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 ומתקן לחנייה,קבע באדמה וכיסוי לכיסא אותו מביא הנגן עימו ומרכיב עליהם
.בשביל הציוד הנגן

, ברזל, פוליקרבונט:טכניקות וחומרים
 גרנוליט בטכנולוגיות, קורדורה, בקלית,פליז

The street musician is an integral, underappreciated part of the

. יציקה, כיפוף,עירגול

bustling urban scene. It occurred to me that a specially-designed

 ס”מ142×145×303 —  כיפה:מידות

environment for street musicians could enhance their status as

 ס”מ38×40×71 — כיסא

cultural assets who confer distinction on the public space. The

. ס”מ25×84×51 — מתקן לעגלה

Tenuto system was designed for street musicians and is intended

 עידו ברונו:מנחה

for operation by an institutional or municipal agency. It defines,
via three-dimensional, graphic and interactive mechanisms, a space

Materials and Technique: polycarbonate,

for musicians in which they can function optimally in order to earn

iron, brass, Bakelite, Cordura,

a livelihood. The system consists of three objects surrounded by

Granolite, via technologies of metal

graphic notation that defines the musician and audience spaces.

rolling, bending, casting.

The objects are: an acoustic dome that provides the musician with

Dimensions: Dome — 303×145×142 cm

amplification, shade and illumination; a street musician’s chair made

Chair — 71×40×38 cm

of pipes permanently sunk into the ground, with a chair cover that

Cart installation — 51×84×25 cm.

the musician brings with him and attaches; and a parking installation

Adviser: Ido Bruno

for the musician’s equipment.
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.מהתבוננות על פקק תנועה למדתי שברוב המכוניות נמצא רק אדם אחד

גל דרור

. רוב הנפח בפקק איננו מנוצל,כלומר

Gal Dror

 לכן יצרתי. אין צורך לוותר על הנוחות של רכב פרטי או לרכוש שני רכבים,לדעתי
, בנוסף. שאורכו כחצי מרכב ממוצע,רכב דו מושבי חשמלי לנסיעות עירוניות

HI-BREED

ניתן לחבר לו מודול המוסיף שלושה מקומות ישיבה ומנוע בנזין להגדלת טווח
.” “קח רק מה שצריך.הנסיעה

 קרישת פח:טכניקות וחומרים

 הרכב חוסך בדלק אף יותר,מכיוון שברוב זמן השימוש מנוע הבנזין נשאר בבית

 ס”מ400×180×165

.ממכוניות היברידיות רגילות

 דורי רגב:מנחה

Upon observing a traffic jam I discovered that most cars have just

Materials and technique: tin congelation

one person in them. That is, most of a traffic jam’s volume is unused
space.

400×180×164 cm
Adviser: Dror Regev

In my opinion, one should not have to give up the comfort of
one’s private car, or purchase two cars. Accordingly, I designed a

+972-54-5213138

two-seater electric car for urban transit purposes, of about half

Fr.wave@gmail.com

the length of a regular car. A modular attachment provides three
additional seats, while a benzene engine can be added to augment
the travel range. “Take only what you need.”
Because the benzene engine will usually remain at home, the car is
even more fuel-efficient than regular hybrid cars.
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 בעבודתי חקרתי מהי.עיצבתי נעלי עקב לנשים בהשראת תאומים סיאמיים

יעל הולנדר

.האסתטיקה של המום והאם היא יכולה לייצר ערכים של יופי

Yael Hollander

 קרום, במבנה, בהכפלות,התאומים הסיאמיים היוו לי השראה בחיבורים
.’התאחות וכד

2 Miles

, התאחדות, אלגנטיות, נשיות, גסות:יצרתי אובייקטים המעמתים מושגים כמו
...התפצלות

 פלסטיק יצוק, בד מוקשח:טכניקות וחומרים

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

 פרופ’ חנן דה–לנגה:מנחה
I have designed high-heeled shoes for women that take their
inspiration from conjoined [Siamese] twins. In the course of my work

Materials and technique:

I have explored the aesthetics of the physical defect, and speculated

reinforced cloth, molded plastic

on its ability to create different standards of beauty.

Adviser: Prof. Hanan De-Lange

I find conjoined twins inspiring in terms of connectivity, duplication,
structure, the joining of flesh, etc.
I have created objects that confront such concepts as vulgarity,
femininity, elegance, unity, splitting …

+972-54-6263244
yaelaboot@hotmail.com
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הפרויקט שלי עוסק בבחינת גוף האדם תוך בחינה צורנית ופונקציונלית של

סבטלנה יורצנקו

 מתוך הגוף אני בוחרת מאפיינים מובהקים אותם אני משליכה.אבריו השונים

Svetlana Yorchenko

.על החפצים אשר אני מעצבת
 אלא ליצור חדשה תוך,מטרתי אינה לנסות להעתיק מבניות שלדית של אדם

האסתטיקה של השלד

.הבנת גוף האדם לעומק ובחינתו

Aesthetics of the Skeleton

החפצים שבחרתי הם כיסא וכורסא שני אובייקטים אלו נבחרו מאחר והם
 וסובבים אותנו ביום יום בשקט ותוך כדי יוצרים,מייצגים אייקון בעולם העיצוב

 ריקמה והזרקה, עירגול:טכניקות וחומרים

.אינטראקציה עם גוף האדם והסביבה

 פרופ’ יעקב קאופמן:מנחה

My project engages the human body in a formal and functional

Materials and Technique: metal rolling,

consideration of its various parts. I identify salient features of the
human body and project them onto objects that I design.

embroidery, injection plastics
Adviser: Prof. Yaakov Kaufman

My goal is not to try to copy the human skeletal structure, but rather
to create something new based on an in-depth exploration and
understanding of the human body.
The objects that I have chosen are a chair and an arm chair. These
objects were chosen for their iconic status in the design world, their
silent presence in our everyday lives, and the way that they interact
with the human body and the surrounding environment.

+972-50-2193906
svetyor@gmail.com
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.העיגול בתרבות הזן מסמל מצד אחד את השלמות ומצד שני את הריק

יעל ג’ויס ונטו

 מחומר גלם למוצר,בפרויקט שלי חקרתי את המעברים מדו מימד לתלת מימד

Yael Joyce Vantu

. הקונספט הוא אינטרפרטציה חדשה לחוויית צריכת האופנה של ימינו.שלם
בסדרה זו ניסיתי לשחזר את חוויית מדידת הבגד אצל החייט שכלל בחירת בד

0 to 1

 אדם בוחר יריעת בד עגולה. אך כאן שום מלאכת התאמה אינה נדרשת,וגזרה
.והיא תתאים עצמה אל הלובש בדרכים שונות ומגוונות

 תפירה, בד:טכניקות וחומרים

The circle in Zen culture symbolizes both completeness and emptiness.

 פרופ’ חנן דה–לנגה:מנחה

בצלאל
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 ס"מ130×130, 200×200
In my project I explored the points of transition between the twoand the three-dimensional, between raw material and finished

Materials and Technique: cloth, sewing

product. The concept is a new interpretation of the contemporary

130×130 ,200×200 cm

fashion-consumption experience. In this series I tried to reconstruct

Adviser: Prof. Hanan De-Lange

the experience of having a garment tailor-made, including fabric
and pattern selection − but without the need for meticulous fitting.

+972-54-6563003

The person chooses a round bolt of fabric that fits itself to his/her

yaelvantu@gmail.com

body in a variety of ways.
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, מהן ההבדלים המהותיים בחשיבה,מה באמת קורה במפגש בין מלאכה לעיצוב

רמי טריף

?בתכנון ובבצוע של חפצים פרי חלציו של בעל המלאכה והמעצב

Rami Tareef

בשנה האחרונה קסמה לי עשייה מרתקת שבמהותה עמדה הכלאה בין מלאכה
.מסורתית יחד עם עיצוב חדשני בן זמננו

COD — Crafts Oriented Design

, תשוקה של מעצב לחקור.הפרויקט שנולד מתוך תשוקתי ליצירה דרך אמת החומר
. לדעת ולחדש בדרך אחת — הידיים החושבות, ללמוד, לטעות,לנסות

 מרותך, מוט פלדה מכופף:טכניקות וחומרים

הפרויקט מנסה לעמוד על השונה והדומה בין מלאכה ועיצוב ובוחן את גבולות

ומצופה באבקה עם מתיר פוליפרופלין קלוע

 מותח אותם ומנסה להישאר עם משהו מזוהה מן העבר של,ההכלאה ביניהם

, ס”מ60×88×60 , ס”מ55×87×55 :מידות

 הפרויקט עסק בריהוט קלוע המתבסס על מלאכה מסורתית ומשמר.העולם ההוא

 ס”מ57×90×91

.את ערכי העשייה שלה יחד עם עיצוב חדשני מתועש להמונים

 פרופ’ יעקב קאופמן:מנחה

What really happens in the encounter between craft and design,

Materials and Technique: powder

what fundamental differences in thought, planning and execution

coated bent and welded steel

characterize the objects produced by the craftsperson and the designer?

rod with woven polypropylene cord

This past year I have been preoccupied by a fascinating endeavor

Dimensions: 55×87×55 cm,

that is, essentially, a hybridization of traditional craftsmanship and

60×88×60 cm, 57×90×91 cm

contemporary design.

Adviser: Prof. Yaakov Kaufman

The project was born of my desire to create by embracing the truth of
the material. A designer’s desire to explore, to engage in trial and error,

+972-50-7720023

to learn, to know and to produce something new − via the sole agency

ramtar25@gmail.com

of his thinking hands. The project tries to illuminate the differences and
similarities between craft and design; it tests and stretches the limits of
their hybridization, and tries to end up with something identifiable from
that past world. The project deals with wicker furniture − a traditional
craft product − and preserves its production values while incorporating
innovative design features from the world of mass production.
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 המטרה הייתה ליצור צעצוע בעל,הפרויקט שלי מתמקד בתכונת הביישנות

גולן כהן

.אופי ביישני שאינו חינוכי או טיפולי

Golan Cohen

בובה בעלת אופי ביישני אשר נותנת לילד את היכולת לבחור את רמת ביישנותה
.ואולי אף להזדהות איתה

In My Head

 גוף, לשלושתן ראש עשוי עץ וגוף מבד, קיפוד ואריה,ארנב:ישנן שלוש בובות

Toy with character

הבובה נמצא בתוך הראש וזהו המצב ה”ביישני” של הבובה כשמוצאים את הגוף
.מהראש הבובה “מתגברת” על הביישנות

 תפירה וחריטה, לאטקס, בד:טכניקות וחומרים

,בנוסף לבובות ישנו סיפור שבו עוברות הבובות תהליך תוך מסע שהן עוברות

 פרופ’ יעקב קאופמן:מנחה

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
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.מעבר מביישנות לחוסר ביישנות
My project focuses on the trait of shyness; the goal was to create a

Materials and Technique: cloth, latex,

“shy” toy, one not intended for educational or therapeutic purposes.

sewing and engraving

A doll with built-in shyness features that would let the child choose

Adviser: Prof. Yaakov Kaufman

the desired level of shyness and, perhaps, to identify with it.
Three dolls were produced: a rabbit, a hedgehog and a lion. All

+972-54-6433406

three have wooden heads and cloth bodies. The dolls’ bodies are

GolanCohen@gmail.com

contained within their heads − the “shy” state. When the bodies are
pulled out of the heads, the dolls “overcome” their shyness.
Accompanying the dolls is a story in which the dolls undergo a
journey of transition from shyness to non-shyness.
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 חקרתי את.בחרתי להתעסק בתחום שנוגע לליבי והיה חלק מעברי — ריקוד

מור לרון

,תנועות הגוף בריקוד המודרני ובהשראתם יצרתי ספק תיקים ספק כיסים

Mor Laron

 על הרגל וכו’) וגורמים,אשר נמצאים בממשק שונה עם הגוף (על הצוואר
/ ה”תיקים” מונחים.) גב או פאו’ץ,לשינוי ההתנהגות המוכרת ביחס לתיק (צד

In Motion

, בנוסף בחנתי סימטריות וא–סימטריות.מתלבשים על הגוף ומדגישים את קוויו
.כיס/הכלה ופנים וחוץ — מה נוגע בגוף ומה נוגע באובייקטים שבתוך התיק
.הדגמים מגיעים במידות בגלל היותם קרובים לגוף

, עור, כותנה, דריל:טכניקות וחומרים

בצלאל
אקדמיה
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דיגום חופשי
 עידו ברונו:מנחה

I chose to engage with a field that is meaningful for me and a part of
my past − dance. I looked at the kinds of movements associated with

Materials and Techniques: drill, cotton,

modern dance; under their inspiration I created a series of “bags” or

leather, draping

“pockets” that interface differently with the body (against the neck,

Adviser: Ido Bruno

the leg, etc.) and change the way in which the wearer relates to the
bag (shoulder-bag, backpack or pouch). The “bags” are draped/worn

+972-54-7910840

against the body and call attention to its lines. I also looked at the

morlaron@yahoo.mail

properties of symmetry/asymmetry, containment and internality/
externality: what touches the body and what touches the objects
within the bag/pocket. The patterns come in sizes as they are worn
close to the body.
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 בחרתי להתעסק עם תחום,תהליך האורבניזציה טומן בחובו לא מעט בעיות

איציק מאיר

הניידות בתוך העיר מתוך הבנה שלאנשים שונים ישנם צרכים שונים של תנועה

Itzik Me’ir

עירונית ולתפיסתי מענה ספציפי לכל צורך עדיף על מענה כוללני למספר רב
יותר של אנשים והוא גם יעיל יותר וחסכני יותר בטווח בארוך

City Runner

מתוך תצפיות ומחקרים הבנתי שמוניות נוסעות רוב הזמן עם נוסע אחד בלבד
דבר שמהווה בזבוז אדיר של דלק ולא פחות חשוב של מקום על הכביש

:טכניקות וחומרים

 הרכב מנצל את מבנהו הצר,הרכב שיצרתי משמש כמונית אורבנית לנוסע יחיד

 ס"מ30×10×30 :1/6 מודל

כדי לעבור בין רכבים בתנועה צפופה ולהגיע למקומות אליהם הרכב הסטנדרטי

) ופרספקסSTL( הדפסת תלת מימד

מתקשה להגיע וכך הוא יכול להוות אופציה מהירה ביותר לאותם אנשים

 דורי רגב:מנחה

.שהזמן הוא גורם חשוב בסדר היום שלהם וכל זה עם הנוחות של רכב פרטי

Materials and Technique:

The process of urbanization generates considerable problems. I

rapid prototyping (STL) and Perspex

chose to address the issue of mobility within the city, out of an

Adviser: Dori Regev

Model 1/6 — 30×10×30 cm

understanding that different people have different needs with
regard to urban movement; in my view, specific solutions for specific

+972-54-5440818

needs are preferable to comprehensive solutions for large numbers

itzikmeir@gmail.com

of people; they are also more effective and economical in the long
run.
Based on observation and research, I came to realize that taxis usually
transport just one passenger at a time, resulting in a tremendous
waste of fuel and, no less importantly, of road space.
The car that I designed is a single-passenger taxi whose narrow
structure enables it to weave between vehicles under crowded
conditions and to reach places that the standard car can enter only
with difficulty. The car thus constitutes a high-speed alternative for
people who regard time as a limited resource − without having to
sacrifice the convenience of the private car.

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

המחלקה
לעיצוב תעשייתי

2011
industrial design
department

בפרויקט הגמר בחרתי לעסוק בערכים אורבניים אסתטיים ופילוסופיים תוך

מידד מרזן

 התוצר הסופי הינו גוף תאורה אשר.נסיון להגדיר את המרחב הציבורי והפרטי

Meidad Marzan

מתקיים על התפר שבין פנים החלל לחוץ החלל ומעצים את הקשר וההשפעה
.של החוץ והפנים האחד על השני

UrbanTiles

:הערכים המובילים בפרויקט
.פנים וחוץ — הבית כגוף תאורה עירוני ; העיר כגוף תאורה ביתי

 אקסטרוזיית אלומיניום:טכניקות וחומרים

.גריד וכאוס — העיר כגריד ; התנהגות האדם בגריד ככאוס

, נירוסטה בחיתוך לייזר, פרספקס,מקורית

.מחזוריות החיים והאנרגיה בעיר

Servo  מנועי,LED

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

 ס”מ240×61 : מסגרת כללית:מידות
For my final project I chose to work on urban, esthetic and

 ס”מ37×50 :מסגרת מודל עובד

philosophical values while attempting to define the public and

 ס”מ14×12×3.2 :מודול

private space. The final result is a lighting fixture that straddles the

 פרופ’ חנן דה–לנגה:מנחה

boundary between the interior space and the exterior space and
enhances the relationship between the interior and the exterior and
the impact they have on one another.
The project’s main values:
Interior and exterior — the home as an urban light fixture; the city as
a domestic light fixture.
Gird and chaos — the city as a grid; man’s behavior within the grid
as chaos.

Materials and techniques: Original
aluminum extrusion, Plexiglas, laser cut
stainless steel, LED, servo engines
Size: general frame — 240×61 cm
working model frame — 37×50 cm
module — 14×12×3.2 cm
Adviser: Prof. Hanan De-Lange

Cyclicality of life and energy in the city.
+972-52-8331998
meidadmar@gmail.com
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.תעשיות מתפתחות באזורים שונים סביב מחצב או חומר–גלם מקומי נפוץ

גיא משעלי

תחום החבלה בישראל כה מפותח עד שכאילו מהווה “חומר גלם” מקומי סביבו

Guy Mishaly

.התפתחו תעשיות וידע רב
 הוא פרוייקט בו אני משתמש ב”חומר גלם” זה אך מייצר אובייקטיםBLAST

BLAST chair by explosion

המנותקים מן ההקשר האסוציאטיבי המיידי ומגלמים בתוכם פרשנות חדשה
. תוך ניצול אלמנט הפיצוץ והפיכתו לכלי עבודה,לתחום המוכר

 שרפרפים הנוצרים:טכניקות וחומרים

 המרושתים,האובייקטים מתחילים את דרכם כנפחים גאומטריים מיריעות פח

 ס"מ50×30×30 , ברזל,בפיצוץ

 כאשר פיצוץ הופך את הצורה הגנרית לאובייקט מזוהה בעל אופי,בחומר נפץ

 טל גור:מנחה

.יחודי והשפעות הפיצוץ לעולם יניבו אובייקטים שונים

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

Materials and techniques:
Stools created by explosion, iron,

Industries develop in different regions around a quarry or readily

50×30×30 cm

available raw materials. The sphere of destruction is so developed

Adviser: Tal Gur

in Israel that it can almost be considered a local “raw material”
around which various industries and tremendous knowledge have
developed.
BLAST is a project in which I use this “raw material” but create objects
that are disconnected from the immediate associative context and
embody a new interpretation of familiar ground, while taking the
explosive element and using it as a tool.
The objects start out as geometric shapes made of metal sheets that
are webbed with explosive material. The explosion changes the
generic shape into an object identified as having a unique character,
and the effects of the explosion will always yield different objects.

+972-54-5646260
guymishaly@gmail.com
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במהלך המחקר שלי גיליתי אזורי הפעולה בגוף הגיטרה החשמלית והשפעתם

אנדריי ניימן

 עיצבתי את הדגם סלדג’ — גיטרה עם תיבת אלקטרוניקה מודולרית.על הצליל

Andrey Neyman

 המטרה היא להשתמש בפחות עצים יקרים ונדירים ולא.וליבות עץ מתחלפות
לאבד באיכות של הצליל וההפך לתת אפשרות לגוון בעצים ללא השקעות

’גיטרה חשמלית חדשנית — דגם סלדג

( גוף הגיטרה מיוצר מעץ תעשייתי, הצווער עשוי מייפל קנדי ואבוני.מיותרות

Innovative Electric Guitar — Sledge

או פלסטיק) ובחלק הימני ישנו פלטת נירוסטה שנותנת נוכחות לצלילים גבוהים

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

, קילוף עץ,CNC :טכניקות וחומרים
During the course of my research I discovered the active parts of

חיתוך לייזר נירוסטה

the electric guitar and their impact on the sound. I designed the

 ס"מ15×36×100 :גודל

“sledge” — a guitar with a modular electronic box and changing

 פרופ’ שמואל קפלן:מנחה

wooden cores. The goal is to use less of the rare and expensive wood
without losing sound quality; and, on the other hand, to allow for

Materials and techniques:

variation in the wood without unnecessary investment. The neck is

CNC, wood carving, laser cut steel

made of Canadian maple and ebony, the body of the guitar is made

Size: 15×36×100 cm

of industrial wood (or plastic) and on the right side is a stainless steel

Adviser: Prof. Shmuel Kaplan

place that gives presence to the higher notes.
+972-52-642-8535
neymandesign@gmail.com
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 הראשון הוא.חלקים מהים הוא פרויקט המורכב משילוב של שני אלמנטים

קובי סיבוני

 אהבתי לאסוף חלקי פלסטיק ומתכת,זיכרון ילדות — מאז שהייתי ילד קטן

Koby Sibony

. השני הוא טכניקת כיפוף חוטי ברזל.קטנים שמצאתי בחוף הים או ברחוב
.כבר כמה שנים שאני עוסק בטכניקה של כיפוף חוטי ברזל באמצעות פלאייר

חלקים מהים

הפרויקט חלקים מהים משלב את שני אלמנטים הללו יחדיו ליצירת אובייקטים

Ocean Parts

 בחלק מהאובייקטים החוטים מהווים את הדבק שמחבר את החלקים.חדשים
. החוטים הם העיקר ועומדים בפני עצמם, באובייקטים אחרים.זה לזה

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

, טרנזיסטורים:טכניקות וחומרים
, מכוניות על שלט רחוק,רמקולים של מחשב

“Ocean Parts” is a project composed from a combination of two

 חוטי ברזל,חלקי פלסטיק עזובים

elements. The first is a childhood memory — since I was a young boy

 ס”מ20×35×40 מידות

I loved to collect small metal and plastic parts I found on the beach

 פרופ’ חנן דה–לנגה:מנחה

or the street. The second is the technique of bending metal wire. For
several years I have been working with the technique using a pair of

Materials and techniques:

pliers to bend metal wires. The “Ocean Parts” project combines these

Transistors, computer speakers,

two elements to create new objects. In some of the objects the wires

emote-controlled cars, discarded

constitute the glue that holds the parts together. In other objects

plastic parts, metal wire

the wires are the main element and stand on their own.

Size: 20×35×40 cm
Adviser: Prof. Hanan De-Lange
+972-50-9726194
koby_seas@yahoo.com
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הכלה

שלומי עטיה

.יכולת של גוף או חפץ להכיל דבר כלשהו

Shlomi Atiya

מושג בפסיכולוגיה המתאר יכולת לקבל רגשות וקשיים של הפרט או של האחר
. מבלי להישבר נפשית,כפי שהם

 — אובייקטים מכיליםDisClosure

 זאת. של אדם על ידי האובייקט,חקרתי את מושג ה”הכלה” — הפיסית והנפשית

DisClosure — containing objects

 התחבאות והתגוננות,דרך אספקטים ומושגים נגזרים כמו טביעה והיבלעות
.ועד להעצמה

 לייקרה: חומרים רכים:טכניקות וחומרים

 שיספקו את הצורך בהתעטפות,יצרתי אובייקטים אסקפיסטיים מחומרים רכים

 במילוי גרגירי פוליסטירן מוקצף,ודמוי עור

 ויספקו חויה אינטימית מנתקת שמסוככת ומנחמת תוך,בעת רגעים קשים

 פרופ’ עמי דרך:מנחה

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

.בחינת יחסי האדם והאובייקט
Materials and techniques:
Containment
1. The ability of an object or thing to contain something.

Stretch fabrics and polystyrene beads
Adviser: Prof. Ami Drach

2. A psychological concept that describes the ability to accept the
emotions and problems of an individual or someone else as they are,
without breaking emotionally.
I researched the concept of “containment” — both the physical and
the emotional — of a person by the object, using various aspects and
related concepts, such as drowning and being swallowed up, hiding
and defensiveness, through empowerment.
I created escapist objects from soft materials that address the need to
be enveloped during moments of crisis and provide an intimate and
disconnecting experience that protects and comforts by examining
the relationship between the person and the object.

+972-52-3635457
shlomiatiya@gmail.com
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 האם הם מדברים אלינו? אולי מסתכלים עלינו? מתי.האובייקטים שמסביבנו

טל עצמון

 שאנחנו בסדר,עוברת בנו התחושה שאנחנו לא לבד? או שאלוהים משוחח איתנו

Tal Atzmon

. האובייקטים נובעים מעולם הסכיזופרניה הפרנואידית.וכל שאר העולם משוגע
החולים במחלה מדמיינים דברים שלא באמת מתקיימים ומתקשים להבין כי

MHF — Mental Home Furniture

 כאשר, האובייקטים בוחנים תחושות דומות.הכל מתרחש רק בתוך ראשם
 הרמקול מדבר אליך והמראה משנה את המראות שלנגד,המנורה בוהה בך

:טכניקות וחומרים

 בין, הפרויקט מעלה שאלות כגון היכן עובר הגבול בין מציאות לדימיון.עיניך

 ס”מ10×10×12 , קרמיקה ועץ:רמקול

. לחולה, בין אדם בריא.פרנויה לבלבול

, מתכת, מראה, עץ:שידת איפור

The objects that surround us — do they speak to us? Perhaps they are

 ס”מ30×30×200 , מתכת:מנורה

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

 ס”מ100×45×160
looking at us?

 טל גור:מנחה

When do we get the feeling that we are not alone?
Or perhaps God is speaking to us, telling us that we are fine and the
rest of the world is crazy.

Materials and techniques:
Speaker: ceramic and wood, 10×10×12 cm

The objects derive from the world of paranoid schizophrenia. Those

Makeup chest: wood, mirror, metal,

who suffer from this illness imagine things that don’t really exist

100×45×160 cm

and cannot understand that everything that is taking place is only

Lamp: metal, 30×30×200 cm

in their head.

Adviser: Tal Gur

The objects examine similar feelings, with the lamp staring at us, the
speaker is speaking to us and the mirror changes its look before our
eyes.
The project raises questions such as: Where is the boundary between
reality and imagination? Between paranoia and confusion? Between
a health person and one who is ill?

+972-54-2201008
talatzmon@gmail.com
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 אל הנושא הגעתי דווקא מכיוון.הפרוייקט שלי עוסק בגופי תאורה רכים לילדים

עדי פז פיינגולד

 הדימוי של הדג והאור שבקצהו.” מדג מעמקים בשם “חכאי,מאוד לא צפוי

Adi Paz-Faingold

 בדימיוני ראיתי יצור מהאגדות שיכול להאיר כבמטה קסמים וממנו.ריתקו אותי
.יצאתי לדרך

דוטים

בחנתי סוגי משחק של ילדים וניסיתי ליצור אובייקט שיעורר משחק

Doteam

 משחק כזה הוא לא רק מהנה אלא אף חשוב. חופשי ומלא דמיון,אינטואיטיבי
.להתפתחות ריגשית ומוטורית של הילד

 בטריות, סאטן ודריל, בדי פליז:טכניקות וחומרים

. שלפני הכל הם “חברים” של הילד, רכים ומאירים,יצרתי סדרה של יצורים

 ופלסטיק ממוחזרLED  מעגלי נורות,נטענות

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

טכניקת תפירה ואלקטרוניקה
My project revolves around soft lighting fixtures for children. I

 ססיליה ויטס כשר:מנחה

became involved in this area from an unexpected direction — from
a deep sea fish known as “anglerfish.” The image of the fish and the

Materials and techniques: Fleece, satin

light at its end fascinated me. In my imagination I saw a legendary

and drill fabrics, rechargeable batteries,

creature that could make light as if with a magic wand, and from

LED bulb circuits, recycled plastic, sewing

there I took off.
I looked at different types of children’s games and tried to create

techniques and electronics
Adviser: Cecilia Kasher Weitz

an object that would arouse intuitive free play, full of imagination.
Such games are not just fun but they are also important for a child’s
emotional and motor development
I create a series of soft creatures that light up which, above all, can
be the child’s “friends.”

+972-54-5570068
2adionly@gmail.com
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 מחפשים, נתקעים בפקק חצי שעה,אתם מכירים את זה שאתם נוסעים בעיר

איילת פישמן

 דקות ואז עוד דופקים את האוטו פעמיים בכניסה אליה? כשבסה”כ40 חניה

Ayelet Fishman

?יצאתם לקנות חלב
.CUB מתוך הרצון למצוא פיתרון לסיטואציה זו נולד

CUB — Compact Urban Bump Car

 הוא רכב לשטח העיר עם דגש על בעיות נפוצות בהתניידות העירוניתCUB
 בעל,תינוק/כלב/ תיק+  הוא רכב חשמלי לזוגCUB .).. זיהום, חניה,(צפיפות

:טכניקות וחומרים

 העטוף קליפות מחומר רך סופג,) (יותר קטן מהסמארט.מימדים קטנים במיוחד

,energy absorbing material

 הקליפות מחליפות את הבאמפר הסטנדרטי של הרכב ומאפשרות.אנרגיה

 פוליקרבונט,כבישה

 הרכב מאפשר מקסימום כניסה ויציאה, כמו כן.הגנה מירבית מפני פגיעות חניה

 ס”מ153×160×230

.ממינימום מקום בשל מיקום ודרך פתיחת הדלתות

 דורי רגב:מנחה

You know the situation — your driving in the city, stuck in traffic for

Materials and techniques:

half an hour, look for parking for 40 minutes and then you bang the

Energy absorbing material, compression,

car twice trying to get into the space? And all you wanted to do was
run out to by milk?
Out of the desire to find a solution to this kind of situation — CUB

polycarbonate
153×160×230 cm
Adviser: Dori Regev

was born.
CUB is a vehicle for the city that emphasizes the common problems

+972-54-4340368

with urban mobility (crowdedness, parking, pollution…). CUB is an

ayeletfishm@yahoo.com

electric vehicle for two + a bag / dog / baby, of particularly small
dimensions (smaller than the “smart”), which is made of layers of
soft energy absorbing material. The layers replace the standard car
bumpers and enable maximum protection from parking damage.
Furthermore, the vehicles allows for maximum entrance and exit
in minimum space because of the doors’ location and the way they
open.

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem
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האם עיצוב מוכוון ייצור מקומי מסוגל לייצר מקומות עבודה בישראל ומהו

דרור פלג

עיצוב כזה? האם הישענות על מאפייני התעשייה הישראלית מייצרים “עיצוב

Dror Peleg

?”ישראלי
— פרויקט הגמר שלי עוסק בעיצוב אופניים שמיועדות לייצור בהזרקת פלסטיק

 אופניים ישראלייםFRII

 בניגוד לאופניים,טכנולוגיה המאפשרת ייצור המוני של אופניים בארץ

עיצוב מחולל תעשייה

הזרקת הפלסטיק מכתיבה ארכיטקטורה ואסתטיקה.המתכתיות המסורתיות

FRII Israeli Bicycle

 שינוי.שונה מזו של האופניים המסורתיים ומייצרת אפשרויות עיצוב חדשות

Design generated industry

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

 היתרונות, היכולות,הטכנולוגיה נסמך על מאפייני התעשייה המקומית
. ומאפשר בחינה מחדש של כדאיות הייצור בארץ של אופניים,והחסרונות שבה

, הזרקת פלסטיק:טכניקות וחומרים

Can local design-based production create jobs in Israel, and what

 פרופ’ שמואל קפלן:מנחה

פוליפרופילן
would such design be? Does relying on the characteristics of Israeli
industry produce “Israeli design?”

Materials and techniques:

My final project deals with designing a bicycle geared towards

PP / injection molding

injection molding production — a technology that enables the mass

Adviser: Prof. Shmuel Kaplan

production of bicycles in Israel, compared with traditional metal
bicycles. Injection molding dictates architecture and esthetics that

+972-52-3488322

are different from traditional bicycles and lead to new design

dror_peleg@hotmail.com

possibilities. This change in technology is based on the characteristics
of local industry, its abilities, advantages and disadvantages, and
allows us to re-examine the feasibility of producing bicycles in Israel.
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“דיון אודות עיצוב מקומי והקשריו התרבותיים מתחיל בתרבות ובתרבות

מיכאל צינזובסקי

 כאשר רוצים לדבר על עיצוב ישראלי משימה זו,החומרית של אותו המקום

Michael Tsinzovsky

...”מורכבת במיוחד
בפרוייקט זה בחרתי לחקור את התרבות החומרית המקומית מבחינה של

עיצוב ישראלי ומקומי

 השזורים בעליות, וחומרי גלם מקומיים, תחומי עשייה, מלאכות,אייקונים

Local design

 מלאכות מקומיות במבחן התעשיה, מזרח מול מערב, פוליטיקה,השונות
. בניסיון ליצור שפה עיצובית — מקומית ייחודית,והטכנולוגיה
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 פח מגולוון ועץ בוק:טכניקות וחומרים
 ס"מ47×80×60 : ס"מ; שולחן80×37×40 :מידות

“A discussion about local design and its cultural contexts begins with

, פונצ’ווייס, כבישת פח:טכנולוגיה

the culture and the material culture of that place. If we want to talk

 חריטה, לייזר,כרסום ממוחשב

about Israeli design, this task becomes particularly complex...”

 פרופ’ עמי דרך:מנחה

In this project I chose to examine the local material culture in terms
of icons, handicrafts, spheres of activity and local raw materials that

Materials and techniques:

are intertwined with different costs, politics, East versus West, local

Galvanized tin and bamboo.

crafts in the face of industry and technology — in an attempt to

Size: Chair: 40×37×80 cm

create a unique, local design language.

Table: 47×80×60 cm
Technology: Metal compression,
spot welding, computerized milling,
laser, etching
Adviser: Prof. Ami Drach
+972-52-6443937
michaeltsin2009@gmail.com
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 אני מבקש להתנתק במעט מן הדרכים,בתהליך עיצוב המצלמות שלי

ברק רונן

 היאI'm an Artist , למעשה.המקובלות בצילום בקופסאות נקב למניהם

Barak Ronen

 שבעזרת מרכיביו נותן ביטוי לחוויה הרומנטית והרגישה שבצילום,אמצעי חדש
 ההשוואה של אובייקט הנוצר באופן, העסיקה אותי במיוחד.קמרה אובסקורה

I’m an Artist

 צילומים בשחור לבן שאינם.תעשייתי וחומרים בני זמנינו לתוצר שהוא מנפק
. אך ניחנים באיכויות אחרות,מצטיינים ברזולוציה גבוהה

, יציקות סיליקון:טכניקות וחומרים

. וניתן לצלם בו מספר תמונות, הוא עגול.נייר הצילום שלי הוא פורמט חדש

, חיתוכי לייזר,הדפסות תלת–מימד גמישות

 וניתן להחליף אותן על גבי, נושאות בתוכם נייר כזה,המצלמות העגולות

, לחצנות וכרסומת,כבישה של אלומיניום מחרטה

 אני מקנה לצלם חופש וגמישות ומעניק לו זמן נוסף להפוך, ע”י כך.החצובה

פלסטיק ואלומיניום

.צילום בודד לנושא

 פרופ’ שמואל קפלן:מנחה

In the process of designing my cameras I want to disconnect

Materials and techniques: Silicon casts,

somewhat from the conventional photography methods using

flexible three-dimensional prints, laser

various types of pinhole box cameras. In essence, “I’m an Artist” is a

cutting, compression of lathed aluminum,

new means which, through its components, gives expression to the

pressure and milling, plastic and aluminum

romantic and sensitive experience of camera obscura photography.

Adviser: Prof. Shmuel Kaplan

I was particularly taken with the comparison of an object created
using industrial methods and contemporary materials with the

+972-54-4645727

outcome it produces — black and white photographs that are not

barak221@yahoo.com

outstanding for their high resolution, but which have other qualities.
My photo paper is a new format. It is round and several photographs
can be taken with it. Round cameras have this paper inside and they
can be changed on the tripod. By doing so, I give the photographer
freedom and flexibility and give him additional time to turn a single
photograph into a subject.
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בפרוייקט עסקתי בארבעה סוגי שעונים מוכרים תוך בחינה מחדש של מהותם

הדר שניר

 אל הרצפה והפך, ירד ממקומו המוכר — הקיר, האורלוגין.והדימוי שלהם

Hadar Snir

 בשעון הקוקיה חיווי הזמן הוא משני וקול קריאת השעה.את כיוון תנודתו
 שעון החול הוצף ותצוגתו השתנתה בהתאם ו”שעון” היד קיבל.הפך לעיקר

שעונים

.משמעות אישית מתמיד

Clocks

In this project I dealt with four familiar types of clocks, re-examining

 זכוכית, פליז, עץ:חומרים עיקריים

their nature and their image. The grandfather clock came down

האובייקטים נוצרו בטכניקות מעורבות

from its familiar place — on the wall — to the floor and the direction

 פרופ’ עמי דרך:מנחה

בצלאל
אקדמיה
לאמנות ועיצוב
ירושלים
Bezalel
Academy of
Arts and Design
Jerusalem

it moved was reversed. In the cuckoo clock the indication of the
time is secondary and the hourly chime becomes the main thing.

Principal materials: Wood, brass, glass

The hourglass has been flooded and its display has been changed

The objects are made using

accordingly, and the watch has been given even more personal

a combination of various techniques

significance than ever.

Adviser: Prof. Ami Drach
+972-52-8336169
hadarsnir@gmail.com
Photo: Ran Erde  רן ארדה:צילום
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