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אוצרי התערוכה :ניצן דבי ,טל גור
צוות הפקת התערוכה :בשמת אליעזר,
תם הרם ,טלי לבנטל ,דוד פינטו
צילומים :עודד אנטמן
עיצוב הקטלוג :סטודיו מיכל סהר /
מיכל סהר ,נעמה טוביאס
תרגום ועריכה :מאיה שמעוני

קחו נשימה והביטו סביב .אתם מוקפים חפצים חלקם צמודים
לגופכם חלקם מעצימים אתכם ואפילו מכילים אתכם .הנעליים
לרגליכם ,אבזם החגורה ,מכשיר השמיעה ,הכפית שבכוס התה,
הטלפון הסלולארי ,המפרק המלאכותי בכתפכם והמכונית
החשמלית בה הגעתם — כל אלה מוצרים שעברו תהליך של
עיצוב .מה דעתכם עליהם? האם הם נוחים או מגושמים?
אסתטיים ,זולים או יקרים? מרגשים או משעממים? מיוצרים
בטכנולוגיה גבוהה או נמוכה? אילו היבטים מוסריים הם
טומנים בחובם? האם הם משפרים את איכות חיינו? תורמים
או מזיקים לסביבה? האם הם משקפים תפישה תרבותית או
היסטורית כלשהי? מה הם מספרים עליכם? אתם מביטים
בקטלוג פרויקטי הגמר שהוצגו השנה בתערוכת סוף השנה
במחלקה לעיצוב תעשייתי .אם ביקרתם בתערוכה ,ראיתם
סביבכם מצבור ידע חדש ומרתק המורכב מאלפי שעות מחקר
פיתוח ועיצוב .פעילות אקדמית זו מתהווה מיום ליום במהלך
שנת הלימודים ועמה נוצרת רוח התקופה כפי שחולמים
ומקיימים אותה הסטודנטים .זכרו כי עיצוב המוצר שהפך
באחרונה 'שמן סיכה חברתי' ,הוא קודם כל כוח אבולוציוני רב
עצמה הפועל בצומת בה טכנולוגיות מתקדמות פוגשות צרכים
רוחניים וגשמיים של משתמשים עתידיים.
במהלך ארבע שנות לימוד במחלקה לעיצוב תעשייתי אנו
יוצרים שדה פעולה וניסוי הבוחן את עולם העיצוב .הסטודנטים
יוצרים גוף חדש של ידע החל מיום הלימודים הראשון .בתחילת
הדרך ,נלמדים ומוטמעים היסודות המקצועיים ,התרבותיים
וההיסטוריים השונים הדרושים לסטודנטים על–מנת שבשנים
הבאות יוכלו לחקור ,ליצור ,להתנסות ולהתבטא בעיצוב
מוצרים שהם בעלי השפעה מהותית על אופי חיינו.
עיצוב תעשייתי כפי שהוא נלמד ב– 35השנים האחרונות
בבצלאל התפתח מתוך גישה של איתור והגדרת בעיה בניית

תרחיש וחתירה לפתרון מדויק תוך שימוש בכלים פיזיים
ואקדמיים .אנו עדים בעשור האחרון להתפתחות התחום
ולצמיחה של כיוונים ותת כיוונים ממנו ובתוכו .ממעצבים–
יצרנים הנושקים לעולם של חכמת כפיים ועד למעצבים
העסוקים בחקר תחום העיצוב ובחקר עצמי .ממעצבים המבקשים
תשובות ועד אלו המבקשים להעלות תהיות ושאלות כתוצר
סופי .השוליים הם טריטוריה מרתקת ומקום משכן לסערות
אבולוציונית וקיומם במחלקה מתקיים בשילוב סינרגטי רב
עצמה עם הגרעין הקשה ומקצועי של עיצוב המוצר המסורתי.
פרויקטי הגמר המוצגים בקטלוג הם הזדמנות לסטודנטים
בשנתם הרביעית והאחרונה ליזום ולנהל תהליך ארוך טווח
שבסופו התגשמות פיזית של תחומי העניין האישיים של כל
אחת ואחד מהם והפגנה של מגוון יכולותיהם המקצועיות.
כולנו מקווים שההתרגשות והתשוקה שבערה בתהליכי
העבודה דבקה בכם וגרמה לכם להביט לרגע בדרך אחרת בקשר
בין חברה למוצרים אותם היא חולמת.
חיים פרנס,
ראש המחלקה
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Take a deep breath and look around. You are
surrounded by objects — some of them close to your
body, some enhancing you and even encompassing
you. The shoes on your feet, your belt-buckle, your
hearing aid, the spoon in your teacup, your cell
phone, the prosthetic joint in your shoulder and
the electric car in which you drove here — all of
these are products that underwent a design process.
What do you think of them? Are they comfortable
or cumbersome? Exciting or boring? What ethical
questions are hidden in them? Do they improve
the quality of our lives? Contribute to or harm
the environment? Do they reflect any cultural or
historical worldview? What do they say about you?
If you visited the graduate exhibition of the
Department of Industrial Design, you witnessed a
cache of new and fascinating knowledge made up
of thousands of hours of research, development and
design. Do not forget that the design of the product
that has of late turned into a “social lubricant,” is,
first and foremost, a powerful evolutionary force
operating where advanced technologies meet the
spiritual and material needs of future users.
The four years of study in the Department of Industrial
Design are an arena of action and experimentation
that examines the world of design. At the beginning,
the students learn and internalize the various
professional, cultural, and historical basics that they
will need in the following years in order to research,

create, experiment, and express themselves through
the design of products that will have a significant
influence on the character of our lives.
Industrial design, as it has been taught over the
last 35 years at Bezalel, is based on an approach of
locating and defining a problem, building a scenario
and striving for a precise solution through the use
of physical and academic tools. Over the last decade,
we are witness to the development of the field
and consequent transformations: from designersmanufacturers who interface with the world of
manual techniques, to designers who study the field
of design itself and engage in individual research;
from designers who seek answers, to those who try
to provoke thought and questions as a final product.
The final projects presented in this catalogue 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 burned in the work
processes have 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

Nimrod Or
Timing

נמרוד אור
זמן מה

Lathe, milling, 3D printing, laser cutting, welding,
bending, browning, brass, steel, leather, glass,
concrete, gold plating, 10×4×4 cm
Advisor: Prof. Ami Drach

, הדפסת תלת ממד, כרסום,עיבוד שבבי חריטה
, עור, פלדה, פליז, השחמה, כיפוף, הלחמה,חיתוך לייזר
 ס"מ10×4×4 , ציפוי זהב, בטון,זכוכית
 פרופ' עמי דרך: מנחה

Time alone does not tell a story.
Throughout our lives we try to capture, hold, slow,
rush and even stop time.
It is priceless. Chaotic. Elastic. Fragile and quiet.

.הזמן לבדו אינו מספר סיפור
 למהר ולעתים, להאט, לנצור,לאורך חיינו אנו מנסים לתפוס
.אף לעצור את הזמן
. שביר ושקט. אלסטי. כאוטי.הוא יקר מפז
.ניסיתי לבחון את הרגשות שמעורר בנו הזמן
,אנו חווים אותו ומנסים לקשור את ולהקשר אל המציאות
. השעון,השעה
פרויקט זה מתחקה אחר שלוש דמויות אשר כל אחת מהן
.מייצגת תפיסה שונה של הזמן
. לסבל ולאהבה,כולן מתייחסות לחיים ולמוות
.מכל דמות קם לתחייה אובייקט — שעון
. דומים אך שונים,שלושה שעוני כיס
.כל אובייקט נענד בדרכו הייחודית
.טמון כמטבע אבוד
.אחוז בלולאתו
.תפוס לאי–שם
. השניות רצות והשעה נשארת בעינה.הדקות חולפות

I tried to examine the feelings that time evokes in us.
We experience it and try and connect and be connected
to reality, an hour, the clock.
This project traces three figures, each representing a
different concept of time.
They all relate to life and death, suffering and love.
Out of each character an object materializes — a
watch.
Three pocket watches, similar but different.
Each object is worn in its own unique way.
Hidden like a lost coin.
Held in a buttonhole.
Attached somewhere.
The minutes go by. Seconds fly and time remains
the same.

nimi.or@gmail.com
+972-54-7222325
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Shay Azulay
101 MPH Materials,
Parting Lines and
Highlights
Leather, wood, 90×127×230 cm
Advisor: Feodor Bezzubov
The project focuses on furniture whose design
was inspired directly by the motor vehicle
world. While the car’s interior might be seen
as some kind of furniture, which in that sense
ties in with the project, I draw my inspiration
specifically from the exterior of the car, the
hard metal shell. I draw on the aura projected
by the car, and translate it into a sofa.
Highlights and parting lines are inseparable
from the project, since without them, the
aesthetics of the vehicle’s design would be
completely different. The metal is replaced
by leather, an entirely different material in
its character, yet quite similar in essence and
function to the role of the metal: to encase the
bones, which are equivalent to the chassis in
the vehicle world and to the construction in
the upholstery world. The project embodies
the meeting of aesthetics from two different
worlds.
shayazo@gmail.com
+972-54-5238382

שי אזולאי
 קווי חלוקה וחומר,קווי שיא
 ס"מ90×127×230 , עץ,עור
 פיודור בזובוב:מנחה
 אשר ההשראה לעיצובם,הפרויקט עוסק ברהיטים
 בעוד שאפשר לראות.נשאבה ישירות מעולם הרכב
 שבמובן זה מתקשר,בפנים הרכב מעין ריהוט
 את השראתי אני שואב דווקא מהצד,לפרויקט
 אני. מהצד הקשה של הפח,החיצוני של הרכב
מתבסס על האווירה המוקרנת מרכב ומתרגם אותה
.לספה
,קווי שיא וקווי חלוקה הם חלק בלתי נפרד מהפרויקט
שכן בלעדיהם האסתטיקה של עיצוב הרכב תהיה
 חומר שונה, הפח מוחלף בעור.שונה לחלוטין
בתכונותיו אך במהותו ותפקידו די דומה לתפקיד
 לעטוף את העצמות המקבילות לשילדה בעולם:הפח
 הפרויקט נותן.הרכב ולקונסטרוקציה בעולם הריפוד
.ביטוי למפגש בין אסתטיקות משני עולמות שונים
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Atara Aigen
Catness
Bent stainless steel tubes, anti-slip paint,
combed cotton fabric strips
170×95×60 cm
Advisor: Haim Parnas
The cat scratches the sofas? Climbs the
curtains? Observes from the top of the fridge?
Cuddle in your underwear drawer? Or — why
is my cat crazy?!
The cat is not crazy. It is simply being a cat.
The project addresses the common territories
shared by cats and humans. On the one hand
the feline behavior, with acute senses of a wild
animal, and on the other hand us humans,
who enjoy sitting, resting, stroking and
cuddling our favorite cat.
Catness is a versatile sitting set designed
for man and cat, which encourages playing
and interacting and enables change and
adaptation.
tara.aigen@gmail.com
+972-50-6987880

עטרה אייגן
קאטנס
, צבע מונע החלקה,כיפוף צינורות נירוסטה
רצועות בד כותנה מסורקת
 ס"מ170×95×60
 חיים פרנס:מנחה
?החתול שורט את הספות? מטפס על הוילונות
מתצפת מגג המקרר? מתכרבל במגירת התחתונים
!?שלכם? או — למה החתול שלי משוגע
. הוא פשוט חתול.החתול לא משוגע
הפרויקט עוסק בטריטוריות המשותפות לחתול ובני
 מצד אחד ההתנהגות החתולית עם חושים.האדם
 בני האדם, ומצד שני אנחנו,חדים של חיית פרא
 ללטף ולהתלטף בקרבת, לנוח,אשר נהנים לשבת
 היא מערכת ישיבהCatness .החתול האהוב עלינו
ורסטילית המיועדת לאדם ולחתול אשר מעודדת
.משחק ואינטראקציה ומאפשרת שינוי והתאמה
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Yael Altshuler
Carpentry Toolkit
Plastic injection molding, steel casting
40×50×10 cm
Advisor: Ido Bruno
These days, special education programs
offer employment workshops to people with
disabilities, in which the tools and work aids
are for the most part shelf products that
require a great deal of creativity in order
to adapt them to various disabilities. “Beit
Venezuela”, an educational, therapeutic and
rehabilitative facility for children and young
adults with severe developmental, motor,
neurological and cognitive disabilities, offers
carpentry workshop, where kids sand, paint
and dry woodwork with the help of the
assisting staff, and using regular tools.
“Mason” is a series of carpentry workshop
accessories for children with motor and
cognitive disabilities. It aims to give children a
sense of productivity and independence, while
maintaining standards of safety, aesthetics
and user-friendly interface tailored to the
capabilities of different users.
altshuler.yael@gmail.com
+972-54-5950543

יעל אלטשולר
ערכת נגרות
 יציקת פלדה,הזרקת פלסטיק
 ס"מ40×50×10
 עידו ברונו:מנחה
מסגרות החינוך המיוחד מציעות היום סדנאות
 בהן הכלים,תעסוקה לאנשים בעלי מוגבלויות
והעזרים הינם לרוב מוצרי מדף הדורשים שימוש
ביצירתיות רבה בכדי שיוכלו להתאים למוגבלויות
 בית ספר לילדים עם פיגור, בבית ונצואלה.השונות
,שכלי ושיתוק מוחין בעלי רמה תפקודית נמוכה
,ניתן למצוא סדנת נגרות בה הילדים משייפים
צובעים ומייבשים עבודות עץ בעזרת צוות מסייע
.וכלים רגילים
"מייסון" היא סדרת עזרים לסדנת נגרות לילדים
 מטרתה.בעלי מוגבלויות מוטוריות וקוגניטיביות
 תוך,היא לתת לילדים תחושה של עשייה ועצמאות
 אסתטיקה וממשק,שמירה על ערכים של בטיחות
ידידותי המותאם ליכולותיהם של המשתמשים
.השונים
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Omer Ackerman
Gained in Translation
Candlestick: molded ceramic material, gold;
Hand washing cup (Natla): molded ceramic
material, silk print; Challah knife: wood,
stainless steel; Challah board: wood, cotton,
silk print, wire; Salt dish: salt, wood, stainless
steel; Final Water (Mayim Acharonim): silicon
casting
Advisor: Prof. Ami Drach
In these times of industrialization and
globalization, more and more anonymous
objects with no past and cultural context are
produced. Today, Chinese factories are the
source of most things in our home rather
than local workshops. It seems that there
is no trace of the engraver’s knife or the
potter’s fingerprint; in methods of serial
production we sand every flash and remove
every burr so as to leave no evidence of the
production process. “Gained in Translation”
is a case study that tries to restore meaning
to the formation of the objects around us. In
a process where each object affects an object,
a readymade Kiddush Cup becomes the
prototype of other Shabbat paraphernalia. The
shape, decorations and function are affected
directly by the manufacturing processes of
these traditional objects.

עומר אקרמן
נוסף בתרגום
 חומר קרמי: זהב; נטלה, חומר קרמי יצוק:פמוטים
 נירוסטה; מגש, עץ: הדפס רשת; סכין לחלה,יצוק
, מלח: חוט; כלי מלח, הדפס רשת, כותנה, עץ:לחלות
 יציקות סיליקון: נירוסטה; מים אחרונים,עץ
 פרופ’ עמי דרך:מנחה
 נוצרים יותר,בזמנים אלו של תיעוש וגלובליזציה
ויותר אובייקטים אנונימיים חסרי עבר והקשר
 מקורם של רוב החפצים בביתנו, כיום.תרבותי
.הינו מפעלים סיניים ולא בתי מלאכה מקומיים
נראה כי כבר לא נותר זכר לסכין החרט או לטביעת
האצבע של הקדר — בשיטות של ייצור סדרתי אנחנו
מלטשים כל פלאש ומסירים כל גראד כדי שלא
.להשאיר עדות לתהליך הייצור
"נוסף בתרגום" הוא מקרה בוחן שמנסה להחזיר
את המשמעות לתהליך היווצרותם של החפצים
, בתהליך שבו אובייקט משפיע על אובייקט.סביבנו
גביע קידוש "רדי–מייד" הופך לאב טיפוס לכלי
 העיטור והפונקציה מושפעים, הצורה.שבת נוספים
.ישירות מתהליכי הייצור של כלים מסורתיים אלו

omerack@gmail.com
+972-52-5839125
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Elana Brickman
Nextep

אילנה בריקמן
נקסטפ

Plastic and silicone casting, bent aluminum
tubes, sewing Cordura and LED lights
Advisor: Feodor Bezzubov

, כיפוף צינורות אלומיניום,יציקות פלסטיק וסיליקון
LED תפירת קורדורה ונורות
 פיודור בזובוב:מנחה

The first association that comes to mind at
the word “walker” is old age; followed by an
image of the elderly and frail, shuffling slowly
and barely pushing a metal frame with tennis
balls instead of wheels. Our times’ senior
citizens are among the pioneers of hightech and contemporary technology. While
their body may have weakened, nevertheless,
the desire to be aesthetic, independent and
contemporary prevents them from using a
product essential to their physical wellbeing.
Here the “Nextep” enters the picture. “Nextep”
is a rollator walker with a brake used for
slowdown and assistance in sitting or getting
up and a spacious bag. The walker has an up
to date appearance, making use of advanced
technologies and contemporary materials,
and will be a desirable accessory among senior
citizens.

האסוציאציה הראשונה העולה למשמע המילה
"הליכון" היא זיקנה; אחר כך עולה דימוי של אנשים
מבוגרים ושברירים המדשדשים לאט ודוחפים
בקושי מסגרת מתכת בה כדורי טניס משמשים
 אנשי גיל הזהב הם מחלוצי דור, היום.כגלגלים
, גופם אולי נחלש.ההיי–טק והטכנולוגיה המתקדמת
, עצמאיים ומעודכנים,אך הרצון להיות אסתטיים
מונע מהם מלהשתמש במוצר החיוני לבריאותם
.הפיזית
 הוא הליכוןNextep . נכנס לתמונהNextep–כאן ה
רולטור הכולל בלם להאטה ולעזרה בישיבה או
 ההליכון הוא בעל מראה.קימה וכן תיק מרווח
עדכני ומתבסס על טכנולוגיות מתקדמות וחומרים
 ויהווה אקססורי נחשק בקרב דור גיל,עכשוויים
.הזהב

elanabrick@gmail.com
+972-52-7524446
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Lavi Bar
To-Bee
Ceramic casting, laser cutting, terracotta,
wood and stainless steel, 30×50 cm
Advisor: Ido Bruno

לביא בר
דבורה מקיימת
 עץ ונירוסטה, טרקוטה, חיתוך לייזר,יציקה קרמית
 ס"מ30×50
 עידו ברונו:מנחה

“If the bee disappears from the surface of the
Earth, man would have no more than four
years left to live.”
(Albert Einstein)


 יוותרו למין האנושי,"אם הדבורים ייעלמו מהעולם
".רק ארבע שנות קיום
)(אלברט איינשטיין


The phenomenon of worldwide disappearance
of bees is caused by several factors, all of which
are attributed to mankind. The phenomenon
is a threat not only to beekeepers, but to
all of us; after all, almost half the food we
consume is directly dependent on honey
bee pollination. Clearly, something needs to
change our attitude towards bees.
The project is called “To-Bee” and aims to help
humans relate and connect to bees, by turning
the bees into “pets”. The new design of the
hive and associated equipment simplifies
beekeeping and introduces it as a possible
hobby, thus allowing a wider public to get to
know it, while altering the perception of bees
and conveying their importance.

תופעת היעלמות הדבורים בעולם נובעת ממספר
 התופעה.גורמים — את כולם מייחסים לאדם
; אלא על כולנו,מאיימת לא רק על מגדלי הדבורים
הרי כמעט חצי מהמזון שאנו צורכים תלוי ישירות
 ברור שמשהו צריך.בהאבקה של דבורת הדבש
. לדבורים, בני האדם,להשתנות ביחס שלנו
" ומטרתו לקרב אתTo-Bee" הפרויקט נקרא
הדבורים לאדם על ידי הפיכת הדבורה ל"חיית
 העיצוב החדש של הכוורת והציוד מפשט."מחמד
את מקצוע הכוורנות והופך אותו לתחביב ובכך
 תוך כדי,מאפשר לציבור רחב יותר להיחשף לתחום
.שינוי התפיסה לגבי הדבורים והפנמת חשיבותן

lavibar55@gmail.com
+972-52-5012442
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Irit Gromy Cohen
cooKit
Polystyrene, fabric, sewing, wood engraving
25×30 cm (flat packed)
20×20×30 cm (final object)
Advisor: Prof. Hanan De-Lange
How many times have you opened the cooking
pot at home and saw a stool?!
The idea emerged from the desire to turn the
familiar and natural domestic environment
into a kind of industrial and productive
factory. Through the active participation of
the consumer in the process, he develops a
personal connection to the product which he
himself creates, using available means, which
by their very use are taken out of context.
Throughout the research process, I examined
the potential of home appliances in relation
to substances that are foreign to them. I have
discovered that Styrofoam (polystyrene) is
manufactured in steam technology and that its
granules swell like popcorn when boiled. This
discovery led me to convert technology with
the domestic pot. The objects are presented as
a flat canvas mold containing the granules of
raw material, which in the process of cooking
in the pot, forms functional products.

עירית גרומי כהן
קוקיט
 חריטת עץ, תפירה, בד,פוליסטירן
) ס"מ (באריזה שטוחה25×30
) ס"מ (אובייקט סופי20×20×30
 פרופ' חנן דה לנגה:מנחה
כמה פעמים פתחתם את הסיר בבית וראיתם
!?שרפרף
הרעיון נולד מרצון להפוך את סביבת הבית המוכרת
 באמצעות.והטבעית למעין מפעל תעשייתי יצרני
 הוא מפתח קשר,שיתופו הפעיל של הצרכן בתהליך
אישי למוצר אותו הוא בורא בעצמו וזאת באמצעים
. אשר בעצם השימוש בהם הוצאו מהקשרם,זמינים
 בדקתי את הפוטנציאל של מכשירים,במהלך המחקר
 גיליתי שקלקר.ביתיים ביחס לחומרים הזרים להם
(פוליסטירן) מיוצר בטכנולוגית קיטור וכדוריותיו
 גילוי. בדומה לפופקורן,הגולמיות מתנפחות ברתיחה
.זה הוביל אותי להמיר את הטכנולוגיה בסיר הביתי
האובייקטים מגיעים כתבנית בד שטוחה המכילה
 כאשר בזמן הבישול,את גרגירי החומר הגולמיים
.בסיר מתגבשים בתבנית מוצרים פונקציונליים

groomirit@gmail.com
+972-52-2600247
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Katrin Gray
Triton-E: Urban
Amphibian Vehicle
Construction in SOLID, STL printing
Advisor: Avigdor Regev
Amphibian urban vehicle designed for
marketing and production in Southeast Asia,
as a suggestion for dealing with the problem
of flooding caused by climate change in the
urban centers. The project presents a threewheeled vehicle designed for three people,
close and safe with the ability to navigate an
aquatic environment and facilitate survival
and mobility in the flooded city. Simple and
inexpensive, accessible to the population of
the Third World.
katrin.gray@gmail.com
+972-54-6587903

קטרין גראי
 רכב אמפיבי:Triton-E
עירוני
STL  הדפסת,SOLID–בניה ב
 דורי רגב:מנחה
רכב עירוני אמפיבי המיועד לשיווק וייצור בדרום
 כהצעה להתמודדות עם בעיית ההצפות,מזרח אסיה
והשיטפונות הנגרמים כתוצאה משינויי אקלים
 הפרויקט מציג רכב תלת–גלגלי.במרכזים אורבניים
 סגור ובטיחותי שיודע,המיועד לשלושה אנשים
להתמודד עם סביבה מימית ומסייע בהישרדות
 נגיש לאוכלוסיה, פשוט וזול.וניידות בעיר המוצפת
.של העולם השלישי
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Nurit Greenberg
Play

נורית גרינברג
פליי

Advisor: Prof. Hanan De-Lange

 פרופ' חנן דה לנגה:מנחה

These days, games take place for the most part
in front of a screen, at best with a virtual friend;
you play alone, without feeling the presence of
the other. “Play” is a game in which eye contact,
touch and body heat are induced, and which
allows the player to experience the advantages
of the interpersonal communication through
nonverbal communication.
“Play” is designed for two participants who
play music together via patches attached to
their bodies that produce sounds in reaction
to their contact with each other. The game
integrates music, movement and touch and
develops
concentration,
responsiveness,
memory, rhythm and creativity.
Bringing back elements of street games like
interacting face to face and body heat combined
with up to date technology, facilitates a true
social experience that provides participants
with a sense of belonging, the ability to cope
with touch and eye contact in an interaction
that develops patience and tolerance.
nuragreen@gmail.com
+972-54-4900452

 במקרה,היום משחקים מתנהלים ברובם מול מסך
 מבלי,הטוב יחד עם חבר וירטואלי; משחקים לבד
" הינו משחק שבוPlay" .להרגיש את נוכחות האחר
 המאפשרים לשחקן, מגע וחום גוף,נוצרים קשר עין
לחוות את יתרונותיה של התקשורת הבינאישית
" מיועד לשניPlay" .דרך תקשורת לא מילולית
שחקנים המנגנים מוזיקה בצוותא באמצעות כריות
שמודבקות לגופם ומפיקות צלילים בתגובה למגע
 תנועה ומגע ומפתח, המשחק משלב מוזיקה.ביניהן
. חוש קצב ויצירתיות, זיכרון, מהירות תגובה,ריכוז
החזרת אלמנטים של משחקי הרחוב כמו מפגש פנים
מול פנים וחום הגוף בשילוב טכנולוגיות עכשוויות
מאפשרת חוויה חברתית אמיתית שמספקת
 יכולת התמודדות עם,למשתתף תחושת שייכות
מגע ויצירת קשר עין בתוך אינטראקציה שמפתחת
.סבלנות וסובלנות
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Michal Dolev
Airplayne: Objects
that facilitate the
flying experience for
children

מיכל דולב
Airplayne
אובייקטים להקלת חווית
הטיסה עבור ילדים

Plastic injection molding and blow molding,
electronic components
Advisor: Haim Parnas

 רכיבים אלקטרוניים,ניפוח והזרקת פלסטיק
 חיים פרנס:מנחה

I got the idea for the project from my work as
a flight attendant. In this function I became
aware of a variety of physical and mental
difficulties facing children during their time
on the airplane. I chose to design objects
addressing these difficulties and facilitate
the experience of flying. These objects gain a
personal touch during their usage and provide
a solution to the changing needs of the
child according to the different stages of the
flight. These objects are presented together
in a package designed to make the flight
experience pleasant and positive for the child,
his parents and his surroundings.
michal.dolev@gmail.com
+972-54-5871184

קיבלתי את הרעיון לפרויקט במהלך עבודתי כדיילת
 התפקיד חשף בפניי מגוון מצוקות פיזיות.אוויר
ונפשיות עימן מתמודדים ילדים בעת שהייתם
 בחרתי לעצב אובייקטים שנוגעים במצוקות.במטוס
 חפצים אלו מקבלים.אלו ומקלים את חווית הטיסה
נופך אישי במהלך השימוש בהם ונותנים מענה
לצרכים המשתנים של הילד בהתאם לשלבי הטיסה
 האובייקטים מאוגדים יחד במארז שמטרתו.השונים
להפוך את חווית הטיסה לנעימה וחיובית עבור
. הוריו וסביבתו,הילד
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Yaron Hirsch
Animal — Vegetable —
Mineral

ירון הירש
חי — צומח — דומם

Machining, casting, eucalyptus wood, plastic,
aluminum
Stool 30×30×45 cm; lighting fixture
40×40×150 cm; clock 12×40×4 cm
Advisor: Ceccilia Kasher Weitz

, פלסטיק, עץ אקליפטוס, יציקה,עיבוד שבבי
אלומיניום
; ס"מ30×30×45 שרפרף
; ס"מ40×40×150 גוף תאורה
 ס"מ4×40×12 שעון
 ססיליה ויטס:מנחה

Eucalyptus Longhorned Borer is a beetle
whose larvae feed on the branches of the
eucalyptus tree. With the completion of the
life cycle, the branches remain decorated
with exquisite arrangement of holes and
canals created by the milling of the larvae.
In this work, the damage caused by the pests
to the tree branches was translated into a
functional and aesthetic element. The tree’s
growth, the insect’s activity and the binding
material are three contributing elements in
the creation of this family of objects. In the
clock, the canals were used as the routes for
conducting electricity from the battery to the
motor, while in the stool and lighting fixture
the plastic penetrated the canals, and with its
solidification, locked the parts together.

יקרונית האקליפטוס היא חיפושית אשר זחליה
 עם השלמת מחזור.ניזונים מענפי עץ האקליפטוס
 נותרים הענפים מעוטרים במערכת מופלאה,חיים
של חורים ותעלות אשר נוצרו בעקבות כרסומי
 בעבודה זו תורגמה פגיעת המזיקים.הזחלים
.בענפי העץ לאלמנט פונקציונלי ואסתטי כאחד
 פעילות החרק והחומר המקשר הם,צמיחת העץ
שלושה יסודות אשר משתתפים ביצירתה של
 בשעון שימשו התעלות כנתיבי.משפחת חפצים זו
הולכת חשמל מהסוללה אל המנוע ואילו בשרפרף
 חדר הפלסטיק לתוך התעלות ועם,ובגוף התאורה
.התמצקותו גרם לנעילת החלקים

yaron88@gmail.com
+972-50-2254454
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Adi Hamer
Conditional Furnishing
Wood, carpentry, engraving
Long cabinet: 40×170 cm
Rocking cabinet: 75×85 cm
Small case: 40×55×38 cm
Advisor: Prof. Yaacov Kaufman
“But ... it rocks!”
Why does a cabinet have to be stable? And
what is the difference between a cabinet
and a simple case? The premise that led to
the identification of the need of eliminating
the prior knowledge about objects is that a
seemingly new creation is actually a direct
result of what we know and recognize.The
cabinets are the end of a methodical work
process, which aims to allow detachment
from preconception. As part of this process,
old pieces of furniture were dismantled,
and their parts were reused as the only raw
material, with a commitment to create within
a short period of time objects that can be
defined as “cabinets”. In their final form,
the cabinets are made of new materials, and
offer a different conception of the definition
of objects. They evoke reflections on stability,
the user-furniture-contents relationship, and
meetings of aesthetics of one object with the
functionality of another object.

עדי המר
סייג לשידה
 חריטה, נגרות,עץ
 ס"מ170×40 שידה ארוכה
 ס"מ לערך85×75 :שידת נדנדה
 ס"מ38×55×40 :שידת ארגז קטנה
 פרופ' יעקב קאופמן:מנחה
"! זה מתנדנד..."אבל
למה שידה חייבת להיות יציבה? ומה ההבדל בינה
לבין סתם ארגז? הטענה שהובילה לזיהוי הצורך
 היא,בנטרול הידיעה המוקדמת לגבי חפצים
שיצירה חדשה לכאורה היא למעשה תוצר ישיר
 השידות הן.של מה שאנו כבר יודעים ומכירים
סופו של תהליך עבודה שיטתי שמטרתו לאפשר
 במסגרת התהליך פורקו.ניתוק מהידיעה המוקדמת
 ונעשה שימוש חוזר בחלקיהם כחומר,רהיטים ישנים
 תוך התחייבות ליצור תוך זמן קצר,הגלם היחידי
 בדמותן."אובייקטים אותם ניתן להגדיר כ"שידה
,הסופית עשויות השידות מחומרי גלם חדשים
 הן.ומציעות תפיסה אחרת של הגדרת אובייקטים
– יחסי משתמש,מהוות פתח להרהורים על יציבות
 ולמפגשים בין אסתטיקה של חפץ,רהיט–תכולה
.אחד ופונקציה המזוהה עם חפץ אחר

adihammmer@gmail.com
+972-50-2060403
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Ohad Waissengreen
ECB
Advisor: Haim Parnas
Progress, development and humanity’s
disillusionment with regard to transport,
particularly private cars, brought with it the
realization that today more than ever there is
a critical need for cost-efficient, small vehicles
(in the “mini” category). In recent years, we
can see great progress and a wide variety
available in this area, but in fact, there has
always been such a vehicle: small, economical
and efficient — the motorcycle/scooter, or in
the jargon, two-wheeler.
Indeed, it is not the ultimate vehicle and
its deficiencies are obvious. Therefore, I
thought it would be fitting to invent/innovate
in this field and propose a new niche as my
final project, between the mini vehicles and
motorcycles (two-wheeler), named CB or ECB,
an acronym for Close Bike or Close Electric
Bike.
In conclusion, “the motorcycle riding experience with the safety of a car”.
ohadgreen1@gmail.com

אוהד ויזנגרין
ECB
 חיים פרנס:מנחה
 ההתפתחות וההתפקחות של האנושות בכל,הקידמה
 הביאו עימן את, ובפרט לרכב פרטי,הנוגע לתחבורה
ההבנה כי היום יותר מאי פעם יש צורך קריטי בכלי
 בשנים.)"רכב חסכוניים וקטנים (בקטגוריה "מיני
האחרונות ניתן לראות התקדמות גדולה והיצע רחב
 תמיד היה כלי רכב, אבל למעשה,ומגוון בתחום זה
/ חסכוני ויעיל — אופנוע, בעל ממדים קטנים:כזה
. דו–גלגלי, או בשפה המקצועית,קטנוע
 הוא לא הכלי האולטימטיבי וחסרונותיו,אמת
לחדש/ לכן חשבתי שיהיה נכון להמציא.ברורים
בתחום זה ולהציע במסגרת פרויקט הגמר נישה
,) בין רכבי המיני לבין קטנועים (דו–גלגלי,חדשה
 שהם ראשי תיבות שלECB  אוCB תחת השם
.Electric Close Bike  אוClose Bike
 "חווית נסיעה של אופנוע עם הבטיחות של,לסיכום
."רכב
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HAGAI VERED
Freedom Cowshed
Plastic, aluminum, rubber, 100×25×80 cm
Advisor: Prof. Hanan De-Lange
The main thing that stood before my eyes
in shaping the “Freedom Cowshed” was the
wellbeing of the cow and the desire to improve
her life in the modern, industrial cowsheds.
In the “Freedom Cowshed”, the cow is not
exposed to humans or the noise of machinery
and lives in conditions that simulate her
life in nature, the products of extensive
research about this animal’s nature. Thus, for
example, at the moment, there is an extensive
use of milking robots, which do not prove
themselves and cause many difficulties, both
to cows and to the dairy farmer, due to the
cows’ reluctance to approach the milking area.
In the “Freedom Cowshed”, the milking robot
is placed in the manger, a central place in the
cow’s life thus overcoming this problem.
hagayvered@gmail.com
+972-52-8449579

חגי ורד
רפת חופש
 ס"מ100×25×80 , גומי, אלומיניום,פלסטיק
 פרופ’ חנן דה לנגה:מנחה
הדבר הראשון אשר עמד לנגד עיני בעיצובה של
 היה טובתה של הפרה ורצוני לשפר,""רפת החופש
 ברפת.את חייה ברפתות המתועשות המודרניות
החופש הפרה אינה נחשפת לבני אדם או לרעש
,מכונות וזוכה לתנאים המדמים את חייה בטבע
 כך.תוצרי מחקר מעמיק אודות אופיה של חיה זו
 אשר, כיום נעשה שימוש ברובוטים לחליבה,למשל
,אינם מוכיחים עצמם בשטח וגורמים קשיים רבים
 בשל חוסר רצונן של הפרות,הן לפרות הן לרפתן
 רובוט החליבה נמצא, ברפת החופש.להגיע לחליבה
 מקום מרכזי בחיי הפרות ובכך מונע,על האבוס
.בעיה זו
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Alan Zarczynski
Vertebratoys
Wood, rope, screws, wire, 30×30×60 cm
Advisor: Avigdor Regev
The project is a puzzle consisting of wood
vertebrae and Sisal rope passing between
them. The wooden vertebrae simulate the
volume and attributes of the animal while
the rope simulates the properties of the
muscles and joints that support the animal,
emulate the backbone structure and give it
its stability. Their connection provides the
unique flexibility that enables the assembly of
a variety of different dinosaurs. The result is a
combination of ready-to-assemble game made
of quality wood, and a durable toy that can be
played day after day, allowing hours of play
and learning.
alanczik@walla.com
+972-50-7971405

אלן ז'רצ'ינסקי
משחקי חוליות
 ס"מ30×30×60 , חוט חשמל, ברגים, חבל,עץ
 דורי רגב:מנחה
הפרויקט הינו משחק הרכבה המורכב מחוליות עץ
 חוליות העץ מדמות את.וחבל סזאל העובר ביניהן
 ואילו החבל מדמה את,נפח החיה ואת אפיונה
תכונות השרירים והמפרקים אשר מחזיקים את
 מחקים את מבנה עמוד השדרה ומקנים לה,החיה
 חיבורם מספק את הגמישות המיוחדת.את יציבותה
.המאפשרת בניית שלל דמויות דינוזאורים שונים
התוצאה היא שילוב בין משחק להרכבה עצמית
,עשוי מעץ איכותי וצעצוע עמיד למשחק יומיומי
.המאפשר שעות של משחק ולמידה
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Rona Zinger
After Life
Oil lamp — salt and earth mixture;
Bowl — a mixture of earth and wood — laser
cutting; Serving dishes — wood, terrazzo
casting — cnc milling, engraving;
Knife and fork — cast terrazzo, stainless
steel — laser cutting, press bending
Oil lamp 12×12×8 cm; bowl 34×34×12 cm;
serving dishes 25×25×9 cm; knife and fork
19×3×4 cm
Advisor: Prof. Ami Drach
What would the products we design look like
when they eventually become archaeological
findings, and which parts of them will survive
and be unearthed by new life?
These thoughts led me to create two objects
that contain the ability to have a second
and different life over time. The objects are
comprised of two materials with different
lifetimes, in the knowledge that one of the two
would wear or disintegrate before the other,
leaving the remaining material to preserve
the object and reveal something new within
it. The materials play a different role in each
of the pairs I have created, when in one object,
the material will assume the function of the
“strong” one, and in the other object, the
function of the “weak”.

רונה זינגר
After Life
;כלי מאור לשמן — מלח ותערובת אדמה
;קערה — תערובת אדמה ועץ — חיתוך לייזר
,cnc  יציקת טרצו — כרסום,כלי הגשה — עץ
—  נירוסטה,חריטה; סכין ומזלג — יציקת טרצו
 כיפוף במכבש,חיתוך לייזר
 ס"מ12×12×8 :כלי מאור לשמן
 ס"מ34×34×12 :קערה
 ס"מ25×25×9 :כלי הגשה
 ס"מ19×3×4 :סכין ומזלג
 פרופ' עמי דרך:מנחה
כיצד יראו המוצרים שאנו מעצבים כאשר יהפכו
 ואיזה חלק,בבוא היום לממצאים ארכיאולוגים
?שלהם ישרוד ויתגלה על ידי חיים חדשים
מחשבות אלו הובילו אותי ליצירת אובייקטים
האוצרים בחובם יכולת לחיות חיים שניים ושונים
 האובייקטים מורכבים משני חומרי.בחלוף הזמן
 מתוך ידיעה שאחד,גלם בעלי משכי חיים שונים
 וישאיר את,מהשניים יתכלה או ישחק לפני השני
החומר הנותר לקיים את האובייקט לבד ולחשוף
 החומרים ממלאים תפקיד שונה.בו משהו חדש
 כאשר באובייקט אחד,בכל אחד מהצמדים שנוצרו
 ובאובייקט הבא יתפקד,"החומר יתפקד כ"חזק
."כ"חלש

ronazinger@yahoo.com
+972-50-6978191
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Shiran hadi
Farewell
Aluminum casting, elastic 3D prints, laser
cutting, aluminum stamping, lathe, pressing
and milling, plastics and aluminum
Advisor: Prof. Ami Drach
Every person will experience grief at some
point in their lives. According to the theory
of Elisabeth Kübler-Ross, grief is a process
rather than a transient feeling, composed of
five phases: denial, anger, internal dialogue,
depression and acceptance. The work wishes
to offer a translation of emotion in material,
form and function. It refers to functional
objects derived from the intimate domestic
environment, where emotion can be
experienced in the most sincere manner. The
selection of the objects attempts to link Ross’
stages of grief to their territorial locations,
when the emotions that accompany the stages
find true expression and can be exposed in
different places. Each of them represents a
stage in the process, reflects an emotion and
serves a function.
shiranhadi@gmail.com
+972-50-6651233

שירן חדי
פרידה
, הדפסות תלת–ממד גמישות,יציקות אלומניום
, מחרטה, כבישה של אלומיניום,חיתוכי לייזר
 פלסטיק ואלומיניום,לחצנות וכרסומת
 פרופ’ עמי דרך:מנחה
.כל בני האדם יחוו אבל בשלב זה או אחר בחייהם
 האבל הוא,על פי התיאוריה של אליזבט קובלר רוס
 והוא מורכב מחמישה,תהליך ולא תחושה רגעית
. דיכאון והשלמה, שיח פנימי, כעס, הכחשה:שלבים
העבודה מבקשת להביא תרגום של רגש על ידי
 היא מתייחסת לאובייקטים. צורה ופונקציה,חומר
פונקציונליים הנגזרים מתוך הסביבה הביתית
 בה ניתן לחוות רגש בצורה הכנה,האינטימית
 בחירת האובייקט נעשתה בניסיון לקשר בין.ביותר
,שלבי האבל של רוס לבין מיקומם הטריטוריאלי
כאשר הרגשות המלווים את השלבים מוצאים ביטוי
 כל אחד.אמיתי ומצליחים להיחשף במקומות שונים
 משקף רגש ומשרת,מהם מסמל שלב מתוך התהליך
.פונקציה
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Neria Haim
Toro

נריה חיים
טורו

Recycled nylon (polymer from the
Polyamides family), plastic injection molding,
cherry wood, engraving
Advisor: Tal Gur

,)ניילון ממוחזר (פולימר ממשפחת הפוליאמידים
 חריטה, עץ בוק,הזרקת פלסטיק
 טל גור:מנחה

The apparatus presented in the project is
intended for diverse uses in therapeutic
horseback riding such as playing, coaching,
teaching, etc. It aims to provide the instructor
with a variety of possible activities in the
riding field. Therapeutic horseback riding
is a practice that addresses difficulties and
disabilities in two main areas: physical and
emotional. The apparatus I designed is
composed of a basic plastic element, to which
smaller parts are attached, allowing ten basic
activities that form the foundation for many
other exercises.

המתקן המוצג בפרויקט נועד לשימושי שטח
מגוונים במסגרת רכיבה טיפולית על סוסים כגון
 מטרתו לספק למדריך.' לימוד וכו, אימון,משחק
 רכיבה.שלל אופציות לפעילות במגרש הרכיבה
טיפולית היא פרקטיקה שמתמודדת עם בעיות
. פיזיים ורגשיים:ומוגבלויות בשני תחומים עיקריים
 אליו,המתקן שעיצבתי מורכב מגוף בסיסי מפלסטיק
מתחברים חלקים קטנים יותר אשר מאפשרים עשר
 אליהן ניתן להוסיף תרגילים,פעילויות בסיסיות
.רבים נוספים

neria2234@gmail.com
+972-54-4702141
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Sivan Hefetz
Variability in Nature
3D extrusion
Advisor: Prof. Yaacov Kaufman
Dynamic die/ three-dimensional
extrusion — Innovation in the extrusion
production technology
For the first time since 1797, the emergence of
extrusion technology using two-dimensional
dies and producing a certain albeit static
form, there is a possibility to produce
different products with varying diameters,
volumes and cuts. The technology presented
in this project reexamines the gap between
engineering and design, with the intervention
of the manufacture in the mass production
assembly line, in order to create existing /
new objects, which were thus far impossible
to produce without additional technological
intervention. Transforming the dies using
a new die, composed of a certain number
of dynamic parts, presents a possibility for
new, different and diverse shapes — organic,
symmetrical, asymmetrical — in a mass
production assembly line.

סיוון חפץ
השתנות הטבעים
אקסטרוזיה תלת–ממדית
 פרופ' יעקב קאופמן:מנחה
— אקסטרוזיה תלת ממדית/דיזה דינאמית
חידוש בטכנולוגיית הייצור באקסטרוזיה

 בה נולדה טכנולוגיית,1797 לראשונה מאז שנת
–האקסטרוזיה באמצעות "טבעים" (דיזות) דו
, המייצרים צורה מסויימת אך סטטית,ממדיים
נפתחת האפשרות לייצר מוצרים שונים בעלי
 הטכנולוגיה. נפחים וחתכים משתנים,קטרים
המוצגת בפרויקט בוחנת מחדש את הפער שבין
הנדסה לעיצוב על ידי התערבות היוצר בפס
חדשים/ייצור המוני ליצירת אובייקטים קיימים
שהיו חסומים לייצור בלעדי התערבות טכנולוגיות
, שינוי ה"טבעים" (דיזות) על ידי דיזה חדשה.נוספות
 נותן,הבנויה ממספר מסוים של חלקים דינמיים
,פתח לצורות חדשות שונות ומגוונות — אורגניות
. אסימטריות — בסדרת ייצור המונית,סימטריות

s.hefetz.id@gmail.com
+972-54-5612663
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Chen Turgeman
Street, Art, Objects

חן תורג'מן
Street, Art, Objects

Solid wood, an innovate technique of creating
images of various types
and shades of wood
Advisor: Feodor Bezzubov

 טכניקה חדישה של יצירת דימויים,עץ מלא
מסוגים וגוונים של עץ
 פיודור בוזובוב:מנחה

Street art and sports are expressed in the form
of vandalism and wear and tear of materials.
Graffiti can be viewed as a tattoo on the object,
which affects its visual nature, much like a
tattoo affects people.
In the presented project, I created objects
designated for the public domain, composed
of materials identified with the urban textures
such as concrete and wood. The objects
invite interaction and can endure vandalism,
without appearing vandalized or foreign to
their environment. Over time, the objects
will even gain a new formal and functional
identity. The new technique binds together
layers of wood in its original tones as a
palette of organic colors that creates pixilated
images. The texture created in the body of the
monolithic wood is not two-dimensional but
rather three-dimensional, encompassing all
its sides.

אמנות רחוב וספורט רחוב מתבטאים בצורת
 אפשר לראות גרפיטי.השחתה ובלאי של חומרים
 אשר משפיע על אופיו מבחינה,כקעקוע על אובייקט
. בדומה להשפעת הקעקוע על בני אדם,ויזואלית
בפרויקט המוצג יצרתי אובייקטים המיועדים למרחב
הציבורי מחומרים המזוהים עם מרקם הרחוב כגון
 האובייקטים מזמינים אינטראקציה עם.בטון ועץ
 ויכולים לשאת השחתה מבלי,הציבור הסובב אותם
להיראות שעברו השחתה או זרים לסביבה בה הם
 האובייקטים אף יקבלו, במשך הזמן.מתקיימים
 בטכניקה החדשה.זהות חדשה צורנית ותפקודית
מאוגדות שכבות עץ בגווניו המקוריים כמעין פלטה
.של צבעים אורגניים היוצרת דימויים מפוקסלים
המרקם שנוצר בגוף העץ הגושני אינו דו–ממדי כי
.אם תלת–ממדי המקיף את כל צדדיו

chent7@gmail.com
+972-52-2209050
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Yael Tandler
Batzek
Concrete casts in flexible molds
Advisor: Haim Parnas
This is the story of dough, a story about an
everyday, basic material that creates unique
objects in a domestic assembly line. About
mixing ingredients according to a recipe;
casting them into a mold and waiting for
what may develop later. The functionality of
the objects stems from the availability of their
creation, like dough. Only instead of using
this dough to make cakes, I make objects.
I wanted to work with a common material and
perform mundane manipulations with it. To
create myself a domestic-scale playground of
sorts. The playground generated a research and
experimentation project that developed thanks
to its addictive technique. The materials in the
domestic assembly line are basic — concrete,
balloons and rubber bands. After a while, like
any baker gaining experience, I have added
objects and accessories, and created more
interesting molds.
yultet@gmail.com
+972-50-6429728

יעל טנדלר
בצק
יציקות בטון בתבניות גמישות
 חיים פרנס:מנחה
, סיפור אודות חומר בסיסי,זהו סיפורו של בצק
.יומיומי שיוצר כלים יחודיים בפס ייצור ביתי
אודות ערבוב מרכיבים לפי מתכון קבוע; יציקתם
.לתבנית והמתנה למה שעשוי להתפתח אחר כך
,הפונקציונליות של הכלים נובעת מזמינות יצירתם
 אני, רק שבמקום להכין מהבצק הזה עוגות.כמו בצק
.מכינה ממנו כלים
ביקשתי לעבוד עם חומר שכיח ולעשות בו
 ליצור לעצמי מעין מגרש.מניפולציות יומיומיות
 מגרש המשחקים יצר.משחקים בקנה מידה ביתי
פרויקט ניסיונות ומחקר שהתפתח תודות לטכניקה
 החומרים בפס הייצור הביתי הם.הממכרת שלו
 כמו כל, בהמשך. בלונים וגומיות,בסיסיים — בטון
 ויצרתי, הוספתי כלים ועזרים,אופה שצובר ניסיון
.תבניות מעניינות יותר
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Ofir Yadan
Scargo
Aluminum extrusion, fabric and sewing,
100×30×50 cm
Advisor: Avigdor Regev
The project started with a search for solutions
that will facilitate cyclists in the city. Solutions
that will encourage and allow the city’s
residents to abandon the car and start using
bicycles as everyday transportation, in order to
improve the residents’ life and the city’s quality
of life in general. After the analysis of the
difficulties and obstacles, which I recognized
in my own experience as a cyclist in the city,
I chose to address the physical difficulty, the
limited ability and concern of theft.
“Scargo” is a carrier that connects to a bicycle
instead of the front wheel. With a quick
attachment, the bicycle turns into an electric
tricycle, with a built-in storage compartment
tailored to the needs of the urban cyclist. When
the cyclist reaches his or hers destination, the
carrier can be detached from the bicycles and
used as an electric trolley. In the meantime,
the bicycles remain without a front wheel,
thus reducing the fear of theft.
oy1982@gmail.com
+972-52-4796514

אופיר ידן
Scargo
 בד ותפירה,שיחול אלומיניום
 ס"מ100×30×50
 דורי רגב:מנחה
הפרויקט החל מחיפוש אחר פתרונות שיקלו על
 פתרונות שיעודדו ויאפשרו.רוכבי האופניים בעיר
לתושבים לזנוח את הרכב ולהתחיל להשתמש
 בכדי לשפר את,באופניים כאמצעי תחבורה יומיומי
 מניתוח.רמת חיי התושב ואיכות החיים בעיר בכלל
 אותם זיהיתי במהלך נסיוני,הקשיים והמכשולים
 בחרתי לטפל בקושי,האישי כרוכב אופניים בעיר
. הגבלת היכולת והחשש מגניבות,הפיזי
" הוא מנשא המתחבר לכל זוג אופנייםScargo"
 בחיבור מהיר הופכים.במקום הגלגל הקדמי
 בעל תא אכסון מובנה,האופניים לתלת אופן חשמלי
 כאשר מגיעים.המותאם לצורכי הרוכב העירוני
 ניתן לנתק את המנשא מהאופניים ולהשתמש,ליעד
 בינתיים נותרות האופניים ללא.בו כטרולי חשמלי
.גלגל קדמי ובכך קטן החשש מגנבה
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Avisar Caspi
Nadned
Plastic injection molding, balance and
motion sensors, 115×49.5×33 cm
Advisor: Avigdor Regev
The “Nadned” is a physiotherapeutic game
for children with developmental problems.
As part of the development process, children
have to undergo treatments in order to
enhance their stability, and essentially gain
more independence and quality of life.
The “Nadned” is a platform game which
utilizes balance to operate computer games
adapted to the child’s progress rate. As the
child shifts his weight while playing he is in
fact distracted from the therapeutic aspect.
The game’s speed and difficulty are specified
in advance, and it is therefore possible to give
particular emphasis to a certain limb (the
weaker limb). The game can be played in a
variety of positions of different therapeutic
nature, and forms an incentive to improve the
efficacy of treatment.
avisarcaspi@gmail.com
+972-54-4760003

אבישר כספי
נד-ד
ֵ ַנ
 חיישני איזון ותנועה,פלסטיק בהזרקה
 ס"מ115×49.5×33
 דורי רגב:מנחה
" הינו משחק פיזיותרפי המיועד עבורNadned"–ה
 כחלק מתהליך.ילדים בעלי בעיות התפתחותיות
 נאלצים הילדים לעבור טיפולים על,ההתפתחות
 ולמעשה לזכות ליותר,מנת לשפר את יציבותם
" הינו משטחNadned"– ה.עצמאות ולאיכות חיים
 המשתמש בשיווי משקל להפעלת משחקי,משחק
 הילד.מחשב המותאמים לקצב התקדמות הילד
 ובכך,מסיט את משקלו לצדדים כחלק מהמשחק
 מהירות וקושי.דעתו מוסחת מההיבט הטיפולי
 וניתן לתת דגש על גפה,המשחק מוזנים מראש
 המשחק מתאפשר במגוון.)מסוימת (הפגועה יותר
 ומהווה תמריץ,תנוחות בעלי אופי טיפולי שונה
.לשיפור יעילות הטיפול
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Baruch Mogilevsky
Cutting Tools
Laminating, compressing and sintering
different steel powders, mechanical and
manual processing of ebony
Large knife 29×5 cm; small knife 23×4 cm;
ax 9.5×25 cm; blade 22×4 cm
Advisor: Prof. Ami Drach
To this day, traditional blacksmithing is the
most common manual production, facing
industrial robotic technology. In both, the
production takes place in two main modes:
forging monolithic metal or removal (surface
processing). In order to preserve the qualities
and hallmarks of the manual production
while gaining the advantages of the serial
production, I decided to focus on powder
metallurgy and sintering technology.
The selection of powders, the compression
and sintering allow new approach and
design language in the creation of tools. The
lamination of various steel powders gives full
control over the quality of the raw material as
well as the appearance obtained at the end of
the process. The laminated steel blade, and
the integral connector and wedge, embody
the affinity to both worlds, traditional and
industrial.

ברוך מוגילבסקי
כלים חותכים
, כבישה וסינטור של אבקות פלדה שונות,שיכוב
עיבוד מכני וידני של עץ הובנה
; ס"מ23×4  ס"מ; סכין קטנה29×5 סכין גדולה
 ס"מ22×4  ס"מ; תער9.5×25 גרזן
 פרופ’ עמי דרך:מנחה

 עבודת הנפחות המסורתית היא הייצור,עד היום
 כאשר מולה עומדת הטכנולוגיה,הידני הנפוץ ביותר
 הייצור נעשה, בשתיהן.התעשייתית הרובוטית
 חישול מתכת גושנית או:בשתי שיטות עיקריות
 על מנת לשמר את איכויות.)הסרה (עיבוד משטח
וסימני ההיכר של הייצור הידני ובה בעת למצות
 החלטתי להתמקד במטלורגית,את הייצור הסדרתי
.האבקות ובטכנולוגית הסינטור
 הכבישה והסינטור מאפשרים גישה,בחירת האבקות
 שיכוב של.ושפה עיצובית חדשים בייצור הכלים
אבקות פלדה שונות נותן שליטה מלאה על איכות
.חומר הגלם ועל הנראּות המתקבלת בתום התהליך
 המחבר האינטרגרלי,להב הפלדה המשוכבת
, מגלמים את הזיקה לשני העולמות,והטריז
.המסורתי והתעשייתי

mogi.idesign@gmail.com
+972-54-7548381
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Ido Mohar
Delight

עידו מוהר
דילייט

Nitinol, carbon fiber, brass, aluminum, wood
40×30×10 cm
Advisor: Prof. Yaacov Kaufman

 עץ, אלומיניום, פליז, סיבי פחמן,ניטינול
 ס"מ40×30×10
 פרופ' יעקב קאופמן:מנחה

The world of products surrounding us
is becoming digital and fast while out
connection and interaction with them become
two-dimensional.
Nitinol is a “smart” metal that is commonly
used in the aerospace industry and specialized
medical products, and allows an organic —
autonomous movement. Through a process
of “dance”, each object becomes a functioning
lighting fixture. In the project “Delight”, I
have used this movement to create a different,
old-new experience.

עולם המוצרים סביבנו הופך דיגיטלי ומהיר בעוד
.הקשר והמפגש עימם הופכים דו–ממדיים
 המשמשת בדרך כלל,"ניטינול היא מתכת "חכמה
,בתעשיית החלל ובמוצרים רפואיים מיוחדים
 תוך כדי.ומאפשרת תנועה אורגנית–אוטונומית
 הופך כל אחד מהאובייקטים לגוף תאורה,""ריקוד
" השתמשתי בתנועה זוDelight"  בפרוייקט.מתפקד
. ישנה–חדשה,ויצרתי באמצעותה חוויה שונה

idomohar@gmail.com
+972-54-7865456
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Talia mukmel
0.59g
Silicon castings, plastic rotation molding,
aluminum engraving, biodegradable plastic
PLA, PHA
Advisor: Tal Gur
0.59g presents the encounter of opposites
from two worlds, which created a significant
distance from one another over the years, both
culturally and socially. A jug and a bottle —
two objects that have a common character,
yet symbolizing different worlds, allowed me
to examine the issue of man’s connection to
the product and the product’s connection to
technology. Through a set of new rules I have
created a world that integrates technology
and manual skill, a world of assembly line
that allows each product its own identity and
character.
One series, three sizes and 0.59g of granules
that contain a variety of new options.
taliamukmel@gmail.com
+972-52-4376376

טליה מוקמל
 גרם0.59
 חריטת, רוטציית פלסטיק,יציקות סיליקון
PHA ,PLA  פלסטיק מתכלה,אלומיניום
 טל גור:מנחה

," גרם עוסק במפגש בין ניגודים משני עולמות0.59"
אשר לאורך השנים פתחו פער משמעותי זה מזה
 כד ובקבוק — שני.מבחינה תרבותית וחברתית
 המסמלים עולמות,אובייקטים בעלי אופי משותף
 אפשרו לי לבחון את שאלת הקשר בין,שונים
 באמצעות.האדם למוצר ובין המוצר לטכנולוגיה
מערכת של חוקים חדשים יצרתי עולם המשלב בין
 עולם של פס ייצור המאפשר,טכנולוגיה ועבודת יד
.קיום של זהות ואופי לכל מוצר
 גרם של גרגירים0.59– שלושה גדלים ו,סדרה אחת
.המקיימים מגוון של אפשרויות חדשות
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Carmel Merhav
Open Grid
Bench: aluminum castings and recycled
plastic injection molding; Chair: aluminum
castings and aluminum extrusion with
powder coating dyeing; Rosettes: cast iron in
cement.
Advisor: Prof. Yaacov Kaufman
“Open Grid” is a public furniture set, which
based on an infrastructure of public benches
and chairs offers the city residents various
possibilities to conduct themselves in the
public domain, in the spirit of the times we live
in. This new infrastructure raises questions
about the way we perceive the private and
public and explores the boundaries between
the two. While the fixed bench defines the
boundaries and the type of “place”, the chair
remains essentially free, and can exist as
a complementary element to the bench’s
surroundings, or as a freestanding element.
As a result, the set makes the environment
more versatile and flexible and allows it to
provide a better service to us as citizens.
carmelmerhav@gmail.com
+972-52-3510057

כרמל מרחב
גריד פתוח
 יציקות אלומיניום והזרקת פלסטיק:ספסל
 יציקות אלומיניום ואקסטרוזיית:ממוחזר; כיסא
;powder coating אלומיניום בצביעת
 ברזל יצוק בתוך יציקת בטון:רוזטות
 פרופ' יעקב קאופמן:מנחה

" היא מערכת ריהוט ציבורי אשרOpen Grid"
באמצעות תשתית של ספסלים וכיסאות ציבוריים
מציעה לאזרחי העיר מגוון צורות התנהלות במרחב
. בהתאם לרוח התקופה בה אנו חיים,הציבורי
התשתית החדשה הזו מעלה שאלות לגבי האופן
בו אנו תופסים את הפרטי והציבורי ובוחנת את
 בעוד הספסל המקובע מגדיר.הגבולות שבין השניים
 הכיסא נותר חופשי,"את הגבולות ואת סוג ה"מקום
במהותו והוא יכול להתקיים כמרכיב משלים לסביבת
 המערכת הופכת את.הספסל או כמרכיב עצמאי
הסביבה לוורסטילית וגמישה יותר ועל כן מאפשרת
.לה לספק לנו כאזרחים שירות טוב יותר
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Yuri Nulman
Bustop
Laser cutting, MDF, aluminum and Perspex,
3D printing
1:10 scale model 35.5×55×20 cm
Advisor: Feodor Bezzubov
The ambition to address a topical subject
has led me to examine the issue of public
transportation in my hometown of Jerusalem.
A new Light Rail system has been deployed
in the city recently, setting new standards by
which the entire public transport system is
judged. The growing gap between Light Rail
stations, which offer passengers a high level
solution, and the bus stations which only offer
a partial solution, led me to design a new bus
station.
yurinulmandesign@gmail.com
+972-54-4909400

יורי נולמן
תחנת אוטובוס
; אלומיניום ופרספקס,MDF :חיתוך לייזר
הדפסת תלת מימד
 ס"מ35.5×55×20 1:10 מודל קנ"מ
 פיודור בזובוב:מנחה
השאיפה לעסוק בנושא אקטואלי הביאה אותי
,לבחון את נושא התחבורה הציבורית בעיר מגוריי
 לאחרונה הוקם בעיר מערך רכבת קלה.ירושלים
חדש אשר קבע סטנדרטים חדשים בהם נמדד מערך
 הפער ההולך וגדל.התחבורה הציבורית בשלמותו
 אשר מציעות לנוסעיה,בין תחנות הרכבת הקלה
 לבין תחנות האוטובוסים,פתרון ברמה גבוהה
 הוביל אותי לעיצוב,המציעות פתרון חלקי בלבד
.תחנת אוטובוס חדשה

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

המחלקה
לעיצוב תעשייתי
department
of industrial
design
2012

Nir Kami Nave
Guerrilla Design
Advisor: Feodor Bezzubov
Guerrilla design is an invitation for a
dialogue with the public space, a discussion
surrounding issues such as ownership,
management and proper use of the public
domain. What is the city for its residents?
What can it be? What are the residents for
the city itself? Guerrilla Design takes place
outdoors, in the realm of the public domain,
driven by the right to change the city and
free from the need in bureaucratic permits.
This facilitates a direct connection with the
surrounding environment — the urban space,
without the mediation of the system. On
the one hand, protest against the system’s
bureaucratic approach and perception, and on
the other hand, offer the users of the public
space a new outlook on their kingdom.
nir.k.nave@gmail.com
+972-52-3815748

ניר קאמי נוה
עיצוב גרילה
 פיודור בוזבוב:מנחה
עיצוב גרילה הינו הזמנה לדו שיח עם המרחב
 ניהול,הציבורי ודיון סביב סוגיות כמו בעלות
 מהי עיר עבור.ושימוש נכון במרחב הציבורי
תושביה? מה היא יכולה להיות? מהם תושבי העיר
,עבור העיר עצמה? עיצוב גרילה מתרחש בחוץ
 מונע מן הזכות לשנות,בממלכת המרחב הציבורי
.את העיר ומשוחרר מהצורך באישורים בירוקרטיים
כך מתאפשר קשר בלתי אמצעי עם הסביבה
המקיפה אותנו — המרחב העירוני — ללא תיווכה
 מצד אחד למחות כנגד התפיסה.של המערכת
והגישה הבירוקרטית של המערכת ומצד שני להציע
למשתמשיו של המרחב הציבורי מבט חדש על
.הממלכה שלהם
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Daniel Narunsky
TenTooL
Laser-cut steel, synthetic fabrics
Tools: closed 12×10 cm; open 20×10 cm;
assembled shelter: 90×90×210 cm
Advisor: Haim Parnas
“TenTooL” is a kit for assembling shelter
in a wooded area. The kit borrows the
parts it is missing from its surroundings,
while the pieces connect to branches in the
surrounding for the creation of the shelter.
The project stemmed from an examination
of the relationship between a tool and the
object it produces, and the way a specific
object affects the character of the tool. The
design of a designated tool for a specific
shelter shaped the formal language of the
tool. “TenTooL” provides a different camping
experience; it forces us to work harder, search,
cut and carve parts in order to set up tent. This
activity facilitates a more primal experience of
connecting to nature.
danielnarun@gmail.com
+972-54-7674083

דניאל נרונסקי
כלי־מחסה
 בדים סינתטיים,פלדה בחיתוך לייזר
; ס"מ20×10  ס"מ; פתוח12×10  סגור:כלי עבודה
 ס"מ90×90×210 :מחסה מורכב
 חיים פרנס:מנחה
" היא ערכה לבניית מחסה בסביבהTenTooL"
 הערכה שואלת את המרכיבים החסרים לה.מיוערת
 כאשר חלקי הערכה מתחברים לענפים,מסביבתה
 הפרויקט צמח מתוך.מהסביבה ליצירת המחסה
בחינת מערכת היחסים בין כלי עבודה לאובייקט
 והאופן בו אובייקט ספציפי משפיע,שהוא מייצר
 יצירת כלי עבודה ייעודי.על אופי כלי העבודה
למחסה ספציפי עיצבה את השפה הצורנית של
;" מעניקה חווית לינה אחרתTenTooL" .הכלי
 לחתוך, לחפש,היא מאלצת אתנו לעבוד קשה יותר
 פעילות.ולגלף חלקים על מנת להקים את האוהל
.זו מאפשרת חוויה יותר ראשונית של חיבור לטבע
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Yael Neumann
QAli
Laser-cut wooden plates, durable fabric,
felt carpets, rubber bands
150×150×1.3 cm; 200×180×1.3 cm
Advisor: Ido Bruno
Stories of my family’s distant past, somewhere
in pre-revolution Iran, fascinated me and
made me want to know more about the
culture that is a part of me; the language and
elaborate descriptions I grew up listening to
motivated me to go out and explore the objects
surrounding them. I wished to examine what
nature would these object have if they existed
today, when what remains of the past are the
experience, feeling or habits.
In the project I wanted to connect an object
of traditional/cultural value with a modern
and practical functionality. Qāli is a piece
of furniture that draws inspiration from the
Persian rug and uses as tapestries (a twodimensional object highlighting its artistic
uniqueness and value) which is used to create a
table or a dresser. The wooden parts connected
to the carpet are assembled together, creating
a geometric lock, and offer a proposal to form
any other functional piece of furniture.

יעל נוימן
ק'אלי* قالی
, פלטות עץ בחיתוך לייזר:חומרים וטכניקה
 רצועות גומי, שטיחי לבד,אריג קשיח
 ס"מ200×180×1.3 ; ס"מ150×150×1.3
 עידו ברונו:מנחה
 אי שם,סיפורי המשפחה שלי מהעבר הרחוק
 קסמו לי ועוררו בי כמיהה,בפרס שלפני המהפכה
לדעת יותר על התרבות שמהווה חלק ממני; השפה
והתיאורים העשירים עליהם גדלתי הניעו אותי
.לצאת ולחקור את האובייקטים שסבבו אותם
ביקשתי לבחון איזה אופי היו מקבלים אותם
 כאשר מה שנותר,אובייקטים לו התקיימו היום
. התחושה או ההרגלים,מהעבר הם החוויה
/בפרויקט ביקשתי לחבר אובייקט בעל ערך מסורתי
Qāli .תרבותי לפונקציונליות מודרנית ופרקטית
הוא רהיט השואב השראתו מהשטיח הפרסי
ומתפקד כשטיח קיר (אובייקט דו–ממדי המדגיש את
ייחודו האמנותי ויוקרו) המשמש להרכבת שולחן
 חלקי העץ המחוברים לשטיח מורכבים.או שידה
 ומהווים הצעה, יוצרים נעילה גיאומטרית,יחד
.להרכבת כל רהיט שימושי אחר
 — שטיח בפרסיתQāli *

yaeln85@gmail.com
+972-54-2261172

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

המחלקה
לעיצוב תעשייתי
department
of industrial
design
2012

Sharon Sides
Stumps
Emulsion slides printing, thermo pressing,
acid etching, blackening, brass cutting and
pressing, 53×46×88 cm
Advisor: Tal Gur
“Stumps” deals with the transference of
images from nature to design projects using
technology, and in the process tests the
spectrum between meticulous planning and
freeform naturalness. The project explores the
interplay between control and freedom, and
examines when it is important to plan and
when it is better to let things happen naturally.
The design process offered a different outlook
on a tree trunk, which is normally associated
with beams utilizing its length, and focused
on the rings that appear on the actual stump.
This point of departure presents us with a new
morphology. As part of the project, patterns of
tree stumps were scanned and later etched on
metal. The metal sheets were bent into chairs,
when the outline of the tree stump was kept
intact. Shaping and bending each chair took
into account the original outlines of the tree
stump, consequently bestowing each chair
with its own unique character.

שרון סידס
Stumps
 צריבה, לחיצה בחום,הדפסת שקפי אמולסיה
 חיתוך וכבישת פליז, השחרה,בחומצה
 ס"מ53×46×88
 טל גור:מנחה
" עוסק בהעברת דימויים מן הטבעStumps"
 ובדרך,אל עבודות עיצוב באמצעות טכנולוגיה
משתעשע עם המנעד שבין תכנון מוקפד לטבעיות
 הפרויקט חוקר את המשחק שבין שליטה.חופשית
 בוחן מתי חשוב לתכנן ומתי להניח לדברים,לחופש
 בתהליך העיצוב נבחנת זווית.לקרות מעצמם
הסתכלות שונה על גזע עץ שלרוב מזוהה עם קורות
 ותשומת הלב מופנית לטבעות,הנחתכות לאורכו
 נקודת מוצא זו חושפת.המופיעות על הגדע עצמו
 במסגרת הפרויקט.בפנינו מורפולוגיה חדשה
 שלאחר,מתבצעת סריקת דפוסים של גדעי עצים
 יריעות המתכת מכופפות.מכן נצרבים על מתכת
 כאשר קו המתאר של גדע העץ נשמר,לכדי כסאות
 עיצובו וכיפופו של כל כסא מושפעים.בשלמותו
מקו המתאר המקורי של הגדע ולכן לכל כסא אופי
.ייחודי משלו

sharon.sides1@gmail.com
+972-54-2115055
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Eran Sinuwany
Under The Table
Steel, welding, pine wood, carpentry
160×80×74 cm
Advisor: Prof. Yaacov Kaufman
“One day Yael crawled under the big table
Looked up, a roof over her head.
Looked to the sides, a big cloth enclosed her.
Yael rejoiced, such a pretty house such a nice
house, it is dark inside and cozy.
This house will be mine alone I shall live in
it and play.
Mom did not know Yael has a house under the
table.
Mom folded the table in a heartbeat no more
house.
All that is left is a table with four legs”. *
The project is a table that can be transformed
into a house; a house that can be transformed
into a table. This object serves both child
and adult and creates a cross-age dialogue.
It is an object that translates the childhood
experience and seeks to provide a new outlook
on children’s furniture and adult’s furniture
alike.


ערן סינואני
מתחת לשולחן
 נגרות, עץ אורן, מסגרות,פלדה
 ס"מ160×80×74
 יעקב קאופמן:מנחה
"יום אחד זחלה יעל מתחת השולחן הגדול
. מעל ראשה גג,הסתכלה למעלה
. מפה גדולה סגרה מסביב,הסתכלה לצדדים
שמחה יעל איזה בית יפה איזה בית נעים חשוך
.בפנים וחמים
.הבית הזה יהיה רק שלי אגור בו ואשחק
.אמא לא ידעה שליעל יש בית מתחת לשולחן
.אמא קיפלה את השולחן אחת שתיים אין בית
* ".נשאר שולחן עם ארבע רגליים
הפרויקט הוא שולחן שהופך לבית; בית שהופך
 זהו אובייקט שמשרת את הילד והמבוגר.לשולחן
 זהו אובייקט. ויוצר דו–שיח חוצה גילאים,גם יחד
המתרגם את חווית הילדות ומבקש להעניק נקודת
מבט חדש על ריהוט הילדים וריהוט המבוגרים
.כאחד
"* מתוך הספר "הבית של יעל
1977  ספרית פועלים,מאת מרים רות




* From “Yael’s House” by Miriam Roth

eranwww@gmail.com
+972-57-8185257

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

המחלקה
לעיצוב תעשייתי
department
of industrial
design
2012

Amber Edri
Via

אמבר עדרי
ויה

3D wax prints, brass and silicon castings, gold
and silver plating, electronic components
1×1.8×0.1–0.4 cm
Advisor: Ido Bruno

, יציקות פליז וסיליקון,הדפסות תלת ממד בשעווה
 רכיבים אלקטרוניים,ציפוי זהב וכסף
 ס"מ1×1.8×0.1—0.4
 עידו ברונו:מנחה

“How does a blind man find his way?” That
is a question that I never I asked myself, until
the day I was lost with Yair, a 60 years old
blind man. The helplessness we experienced,
despite my ability to see, made me think about
the world of the blind and how they get from
place to place. As I watched and studied their
world, I discovered that the main concern of
most of them is leaving the house. This is how
I came to design a system comprised of an
application and a pair of external accessories
that guide the blind through vibration, using
public transportation. The rings disguise
their function and look like an everyday
desirable jewelry in order to provide the
wearer with a normative and safe feeling. In
the design I explored “what is beautiful to the
blind?” a question which led to the altering
formation — from thin to thick and from
concave to convex — in objects that create a
cross between the beautiful to the sight and
the “beautiful” to the touch.

"איך עיוור מוצא את דרכו?" זו שאלה שלא שאלתי
 עד היום שבו אבדתי באוניברסיטה,את עצמי מעולם
 חוסר האונים שחווינו על אף.60  עיוור בן,עם יאיר
 הביא אותי לחשוב על עולמם של העיוורים,ראייתי
 כשהתבוננתי.וכיצד הם מגיעים ממקום למקום
וחקרתי את עולמם גיליתי כי החשש העיקרי של
 כך נוצרה מערכת הבנויה.רובם הינו לצאת מהבית
מאפליקציה וצמד אביזרים חיצוניים המכוונים
 תוך שימוש בתחבורה,את העיוור באמצעות רטט
 הטבעות מסוות את תפקידן ונראות.ציבורית
 זאת בכדי להעניק לעונד,כתכשיט יומיומי נחשק
 בעיצוב חקרתי.אותן ביטחון ותחושה נורמטיבית
"מה יפה בעיני עיוור?" וכך נוצרה המיבניות
המשתנה — מדק לעבה ומקעור לבולט — באובייקטים
.שיצרו הכלאה בין מה שיפה למבט ו"יפה" למגע

amber.edri@gmail.com
+972-54-5520241
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Zohar Azuz
Bling — eyewear by
Zohar a

זוהר עזוז
Bling — eyewear by
Zohar a

Metal: progressive die press, plastics injection
molding, machining, 15×15×50 cm
Advisor: Prof. Yaacov Kaufman

, הזרקה: פלסטיק, כבישה פרוגרסיבית:מתכת
 ס"מ15×15×50 ,עיבוד שבבי
 פרופ' יעקב קאופמן:מנחה

For me, glasses are a mask that expresses
the personality of the person wearing them,
some sort of a wordless ID. Glasses expose the
wearer, but on the other hand — as befits a
mask — they conceal as well. The power of
obsession drew me to engage in the collection
of eyeglasses as my graduation project.
The design work was characterized by a
search after a line and an anchor that will
unify all the glasses under one theme. The
metal frame anchors the glasses in the same
language, while at the same time it also holds
together all the pieces in the glasses and
provides aesthetic value. The collection is not
designed in harmony with the facial features,
but rather clashes with the features in order
to exaggerate the object and introduce a bold
presence at the center of the face.

 משקפיים הם מסכה המביעה את אישיותו,עבורי
. מעין תעודת זהות ללא מילים,של המרכיב
 אך,המשקפיים חושפים את האדם שמרכיב אותם
.מנגד — כיאה למסכה — הם גם מסתירים לא פחות
כוחה של האובססיה משך אותי לעסוק בקולקציית
.משקפיים בפרויקט הגמר
עבודת העיצוב התאפיינה בחיפוש אחר קו ועוגן
מרכזי אשר ילכד את כל המשקפיים תחת נושא
 שילדת המתכת מעגנת את כל המשקפיים.אחד
 ובמקביל מאגדת את כל החלקים,באותה שפה
 הקולקציה אינה.במשקפיים ומקנה ערך אסתטי
 אלא,מעוצבת בהרמוניה זורמת ביחס לתווי הפנים
להיפך — מעוצבת תוך כדי שבירת תווי הפנים
לצורך הקצנת האובייקט והכנסת נוכחות חצופה
.במרכז הפנים

zoharyko@gmail.com
+972-50-7487201
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Alexander Fleisheker
Tools Making
Techniques and materials: readymade
(combination and connection of existing
parts), cold adhesives and connectors,
aluminum profiles, steel bars, plaster
3D print
Advisor: Prof. Shmuel Kaplan
“Tools Making” is a series of tools inspired by
various craftsmen and by my own personal
experience in the creation of new tools. The
starting point of the project was a research
I conducted concerning the work practices
of various craftsmen. From that experience
and familiarity with them, I formed my
approach to the development of the process.
In the second stage, I approached the creation
through a free process of deconstruction,
transformation and assembly of existing tools.
These attempts served as the ideas and case
studies of the new creative process. Finally, I
formulated conclusions and selected several
tools that have undergone a process of redesign and development, while formulating
a unified formal language for the final series
of tools.
alexfleisheker@gmail.com
+972-52-3225246

אלכסנדר פליישקר
כלים בהכנה
,)רדי–מייד (שילוב וחיבור של חלקים קיימים
 מוטות, פרופילי אלומיניום,דבקים ומחברים קרים
 הדפסת גבס תלת ממדית,פלדה
 פרופ’ שמואל קפלן:מנחה

"כלים בהכנה" היא סדרה של כלים שנוצרו
בהשראת בעלי מלאכה שונים ומהתנסות אישית
 נקודת המוצא לפרויקט.ביצירה של כלים חדשים
היתה מחקר שערכתי על פרקטיקות עבודה של בעלי
 מתוך אותו ניסיון ומההכרות.מלאכה רבים ומגוונים
. גיבשתי גישה אישית לגבי המשך התהליך,איתם
בשלב השני ניגשתי לעשיה ויצירה באמצעות
 שינוי והרכבה של כלי,תהליך חופשי של פירוק
 ניסיונות אלה היוו את הרעיונות.עבודה קיימים
 גובשו, לבסוף.ומקרי הבוחן לתהליך היצירה החדש
מסקנות ונבחרו מספר כלי עבודה שעברו תהליך של
 זאת תוך עיצוב שפה צורנית,פיתוח ועיצוב מחדש
.אחידה לסדרת הכלים הסופית
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Adi Kalina
Working out
Wood bending, laser cutting, steel bending
and welding, 180×55×100 cm
Advisor: Tal Gur
Laptop workstation in urban nature — parks,
promenades, boulevards etc.
The workstation is intended for professionals
who day by day wander with their laptops
in search for a place to work from. The
workstations will allow the individual to leave
the home office for a few hours, or replace the
crowded cafe with a rent-free office that offers
four directions of pastoral view.
The workstation endeavors to integrate
street benches with luxury office furniture
and includes an ergonomic wooden chair,
protective shade to prevent reflection and a
spacious desktop. The station rotates on an
axis and provides an office feeling as well as
protection from the constant movement of
the sun.
adi.kalina@gmail.com
+972-50-4494499

עדי קלינה
Working out
 כיפוף וריתוך של פלדה, חיתוך בלייזר,כיפוף עץ
 ס"מ180×55×100
 טל גור:מנחה
,עמדת עבודה למחשב נייד בטבע העירוני — פארקים
.' שדרות וכו,טיילות
העמדה מיועדת לבעלי מקצועות חופשיים שנודדים
.עם המחשב מדי יום בחיפוש אחר מקום לעבוד בו
עמדות העבודה יאפשרו יציאה מהמשרד הביתי
 או יחליפו את בית הקפה הצפוף,הבודד לכמה שעות
 נוף פסטורלי וללא,במשרד עם ארבעה כיווני אוויר
.דמי שכירות
העמדה מנסה לשלב בין ספסלי הרחוב לבין ריהוט
 מגן צל,משרדי יוקרתי ומורכבת מכסא עץ ארגונומי
 העמדה.למניעת השתקפות ושולחן עבודה מרווח
מסתובבת על ציר ומספקת אווירה משרדית והגנה
.מהתנועה המתמדת של השמש
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Shir Kaplan
Shiva
Polypropylene plastic injection molding, oak
32×32×40 cm; 27×27×40 cm; 23×23×40 cm
Advisor: Prof. Hanan De-Lange
I chose to design a family of fashion-inspired
stools, translated into hard materials.
Much like a garment gains the volume of the
body and becomes a three-dimensional mass,
to which items of clothing or layers of fabric
and different accessories are added, so are the
stools stacked one upon the other, with the
intention of merging the layers with a pattern
that serves as a common language linking
the different layers. Each individual unit is
different and stands in itself, yet at the same
time, together the elements unite to form one
whole.
shirkaplan@gmail.com
+972-52-5298998

שיר קפלן
שיבה
 עץ אלון,הזרקת פלסטיק פוליפרופילן
 ס"מ23×23×40 ; ס"מ27×27×40 ; ס"מ32×32×40
 פרופ' חנן דה לנגה:מנחה
בחרתי לעצב משפחה של שרפרפים בהשראת עולם
. בתרגום לחומרים קשיחים,האופנה
בדומה לבגד המקבל את נפח הגוף והופך למסה
תלת–ממדית אליה מתווספים פרטי לבוש או שכבות
 כך גם השרפרפים נערמים זה,בד ואביזרים שונים
 מתוך כוונה למזג בין השכבות באמצעות,על גבי זה
דוגמה המשמשת כשפה מקשרת בין הרבדים
 כל יחידה אינדיבידואלית שונה מרעותה.השונים
 אך יחד עם זאת הפריטים,ועומדת בפני עצמה
.מתלכדים ליצירת שלם אחד
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Lee Rosman
Fringe
Metalwork, carpentry, upholstery, engraving,
metal pressing, wood, metal, fabric
80×80×45 cm; 120×60×73 cm 190×80×35 cm
Advisor: Prof. Hanan De-Lange
The word “Fringe” has several meanings:
fringe is a tassel; cultural activity that does not
belong to the mainstream; or margins.
The project deals with the margins, feelings
and thoughts that we push aside and the
bipolar duality inherent in every person. Over
the years a person learns what is socially
acceptable and unacceptable, and accordingly
decides what to expose to the world of his
personality and what to downplay. With the
furniture I tried to express “wrong” thoughts
bubbling inside; a struggle for exposure
and concealment of “negative” traits such
as narcissism, superiority, manipulative
behavior, scheming, etc.
The selection of furniture was made with
the margin in mind — pieces of furniture
that are gradually disappearing or are pushed
from the center stage gain a new, modern
interpretation through interplay of volume
and construction that represent the social
constraints contrasted with the individual’s
desires.

לי רוסמן
'פרינג
, כבישת פלדה, חריטה, רפדות, נגרות,מסגרות
 בד, פלדה,עץ
 ס"מ190×80×35 ; ס"מ120×60×73 ; ס"מ80×80×45
 פרופ' חנן דה לנגה:מנחה
fringe :) מספר משמעויותFringe( 'למילה פרינג
הוא ְּג ִדיל; עשייה תרבותית שאינה משתייכת לזרם
.ׁשּוליִ ם
ַ המרכזי; או
 ברגשות ובמחשבות,הפרויקט מתעסק בשוליים
שאנו דוחקים לצד ובדואליות הדו–קוטבית הטמונה
 במשך השנים אדם לומד מה מקובל ולא.בכל אדם
 ובהתאם מחליט מה לחשוף,מקובל מבחינה חברתית
 ברהיטים ניסיתי.לעולם מאישיותו ומה להצניע
להביא לידי ביטוי מחשבות "אסורות" שמבעבעות
מבפנים; מאבק על חשיפה והצנעה של תכונות
, מניפולטיביות, עליונות,"שליליות" כגון נרקיסיזם
.'תככנות וכו
הבחירה בסוג הרהיטים נעשתה מתוך מחשבה
על הקצה — רהיטים שאט אט נעלמים או נדחקים
 וזוכים כאן לפרשנות חדשה ומודרנית,ממרכז הבמה
על ידי משחקים בין קונסטרוקציה ונפח שמייצגים
את הגבלות החברה לעומת הרצונות של האדם
.האינדיבידואלי

rosman.lee@gmail.com
+972-54-2287745
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Amit Ran
UNO — umbrella made
of a single material
Plastic technologies integrated with
polypropylene, 100×100×65 cm
Advisor: Prof. Hanan De-Lange
The umbrella I designed seeks to re-examine
the familiar icon — from the production
process, through the materials used, the use
and carrying, to life after use and recycling
back into the same product life cycle.
The umbrella was shaped using a single
material — polypropylene, one of the most
common plastic materials in the industry.
By simplifying the components and reducing
their number by converting the mechanism’s
hinges to the hinges integral to the plastic
parts, in addition to origami folds — a new
umbrella is formed, changing the material and
formal conception of the product as we know
it today. The result is a trendy and fashionable
accessory, which above all, does not flip in the
wind, is cheap and simple in production and
can be recycled for re-use in simple shredding.
amitran85@gmail.com
+972-50-8506797

עמית רן
— אּונֹו
מטריה מחומר אחד
טכנולוגיות פלסטיק משולבות בפוליפרופילן
 ס"מ100×100×65
 פרופ' חנן דה לנגה:מנחה
המטריה שעיצבתי נועדה לבחון מחדש את האייקון
 אל השימוש, דרך החומריות,המוכר מתהליך הייצור
 ועד לחיים שלאחר השימוש והמיחזור,והנשיאה
.לאותו מעגל חיי המוצר
,המטרייה עוצבה בחומר אחד בלבד — פוליפרופילן
אחד מהחומרים הפלסטיים הנפוצים ביותר
 בעזרת פישוט המרכיבים וצמצום.בתעשיה
מספרם על ידי המרתם של צירי המנגנון לצירים
 לצד שימוש,האינטגראליים לחלקי הפלסטיק
,בקיפולי אוריגמי — נוצרת מטריה מסוג חדש
המשנה את התפיסה החומרית והצורנית של המוצר
 מתקבל אביזר טרנדי.כפי שאנו מכירים אותו כיום
, אינו מתהפך כנגד הרוח, אשר מעל הכל,ואופנתי
זול ופשוט מבחינת הייצור וניתן למחזרו לשימוש
.מחדש בגריסה פשוטה
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Avner Shalgi
Camper Van
Advisor: Prof. Shmuel Kaplan
During a trip to Australia and New Zealand
I became aware of the campers and caravans
culture — those vehicles and trailers used for
residence, found in numerous types and sizes.
The most common vehicles for camping and
trips are vans that were converted one way
or another in order to render them suitable
for living. I identified this area as very basic
and untreated, and consequently decided to
address it and design family vehicles for trips
and leisure, which will preserve the compact
dimensions of the van, yet provide all the
needs of living and camping in the wild.
avnershalgi@gmail.com
+972-50-3013105

אבנר שלגי
קמפר ואן
 פרופ' שמואל קפלן:מנחה
בטיול לאוסטרליה וניו זילנד נחשפתי לתרבות
הקרוואנים והקמפרים — אותם כלי רכב ונגררים
המשמשים למגורים וקיימים באין ספור סוגים
 הרכבים הנפוצים ביותר לטיולים וקמפינג.וגדלים
הם ואנים שעברו הסבה כזו או אחרת בכדי להשמיש
 זיהיתי את התחום הזה כמאד.אותם גם למגורים
 ולכן החלטתי לעסוק בנושא,ראשוני ולא מטופל
 שישמר,ולעצב כלי רכב משפחתי לטיולים ופנאי
 אבל יספק את,את המידות הקומפקטיות של הוואן
.כל צרכי המחיה והשהות בטבע
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Noga Shimshon
SAVAGES — Urban Wild
Plants
Chiseled limestone, cement and woodchips
mixture, metal, earth
40×5.5×25 cm / 25×5.5×25 cm
Advisor: Prof. Ami Drach
Savages are the wild flowers that grow in our
streets, at the foot of road signs, in the cracks
in the pavement, at the entrances to the eaves;
those “savages” are the ancient inhabitants of
the city, before it was a city.
In the urban space, where asphalt and concrete
strips push out fallow fields and open spaces, I
chose to see the walls as an untapped field for
the development of a living tapestry of flora
and fauna. Following a preliminary design, a
variety of ecological niches and alcoves were
formed along the wall. The way the wall was
constructed, the chiseling and cutting of the
stone, allowed the accumulation of dust and
soil, absorption and germination of wild
plants, accumulation of moisture and hiding
places of various animals.
This project examines the issues of nature
in the city, randomness as part of a planned
model, and the affects of the time dimension
as a forming and developing element.

נגה שמשון
פראים — עשבים שוטים בעיר
, תערובת צמנט ושבבי עץ,אבן גיר מסותתת
 אדמה,מתכת
 ס"מ25×5.5×25 /  ס"מ40×5.5×25
 פרופ' עמי דרך:מנחה
 (פראים) הם אותם צמחי בר הגדליםSavages
, בחריצי המדרכות, למרגלות תמרורים,ברחובותינו
בפתחי המרזבים; אותם "פראים" הם תושביה
. טרם הייתה היא עיר,הקדומים של העיר
 במקום בו רצועות אספלט ובטון,במרחב העירוני
 בחרתי,דוחקות החוצה שדות בור ומרחבים פתוחים
להתבונן בקירות כמגרש לא מנוצל להתפתחות
 בהתאם לתכנון.מארג חי של צמחייה ובעלי חיים
מקדים נוצרו מגוון נישות וגומחות אקולוגיות על
 חיתוך וסיתות האבן, אופן בניית הקיר.גבי הקיר
 קליטה ונביטה של,מאפשר הצטברות אבק וקרקע
 אגירת לחות ומקום מסתור לבעלי חיים,צמחי בר
.שונים
 אקראיות כחלק,הפרויקט בוחן סוגיות של טבע בעיר
ממודל מתוכנן ואת השפעתו של ממד הזמן כגורם
.מעצב ומפתח

nogashim@gmail.com
+972-54-3233352
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Igal Shenderey
URSA
Driverless Racing Car

יגאל שנדריי
 רכב מרוץ ללא נהג,אורסע

Polyester foam and auto body filler model,
SolidWorks model
Foam model — 1:5 55×40 cm
Advisor: Feodor Bezzubov

SolidWorks  מודל,מודל קצף פוליאסטר וקרקיט
 ס"מ55×40 1:5 — מודל קצף
 פיודור בזובוב:מנחה

Race car without a driver controlled by a
remote operator embodies a combination
of the physical world with the virtual. New
aerodynamic possibilities enable a threedimensional track with driving loops on
ceilings, walls ... And for that reason the
vehicle must be the size of a standard vehicle.
Moreover, during the project I found that
the design of remote control cars have yet to
address the fact that it is a vehicle without a
driver.
This project raises new possibilities of the car’s
design, its speed, the elimination of safety
constraints, and possibility of participation at
any age, sex and weight.
igalsart@gmail.com
+972-54-5998031

רכב מרוץ ללא נהג הנשלט על ידי מפעיל מרחוק
.מגלם שילוב של העולם הפיזי עם הווירטואלי
אפשרויות אווירודינאמיות חדשות מאפשרות
הפיכת המסלול לתלת–ממדי עם לולאות נסיעה על
 ולכן על הרכב להיות בגודל של... קירות,תקרות
 במהלך הפרויקט מצאתי, זאת ועוד.רכב סטנדרטי
שגם במכוניות בשלט רחוק עוד לא טופל העיצוב
.בהתייחסות לעובדה שמדובר ברכב ללא נהג
,פרויקט זה מעלה אפשרויות חדשות לעיצוב הרכב
 אפשרות, ביטול אילוצי בטיחות,מהירות הרכב
. מין ומשקל,השתתפות בכל גיל
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