
האקדמיה בצלאל מברכת את 
הסטודנטים הבוגרים והמרצים 

על הישגיהם וזכיותיהם
שנה טובה!

 פרס עידוד היצירה של משרד התרבות 
2014 לשנת 

אירית חמו, מרצה, אמנות
אורלי סבר, בוגרת התכנית לתואר שני באמנויות

יפעת בצלאל, בוגרת אמנות
רעיה ברוקנטל, בוגרת אמנות

מרב שין בן–אלון, בוגרת אמנות
הילה עמרם, בוגרת תקשורת חזותית

חיימי פניכל, בוגר עיצוב קרמי וזכוכית

2014 פרס העיצוב של משרד התרבות לשנת 
ספי חפץ, בוגר ומרצה, עיצוב תעשייתי

דנה חכים, בוגרת ומרצה, צורפות ואופנה
דנה גז ונעמי גיגר, בוגרות תקשורת חזותית

להב הלוי, בוגר ומרצה, תקשורת חזותית

2014 של משרד התרבות פרס האמן הצעיר 
 מאיה גולד, בוגרת ומרצה, אמנות והתכנית 

לתואר שני באמנויות
 עדן אורבך עפרת, בוגר אמנות והתכנית

לתואר שני באמנויות
 אייל אסולין, בוגר אמנות והתכנית 

לתואר שני באמנויות
ערן נוה, בוגר אמנות והתכנית לתואר שני באמנויות

עדן בנט, בוגר אמנות
זוהר גוטסמן, בוגר אמנות

אלישבע לוי, בוגרת אמנות

2015 פרס אנדי לאמנות עכשווית 
פרופ' ורד קמינסקי, בוגרת ומרצה, צורפות ואופנה

 
2014 פרס רפפורט לאמן בכיר 

פרופ' עדו בר–אל, בוגר ומרצה, אמנות

2014 פרס מוזס לאמן צעיר 
 שגיא אזולאי, בוגר אמנות והתכנית 

לתואר שני באמנויות

פרס לולה טאומן
ליטל שדה, בוגרת צורפות ואופנה

 
פרס ע"ש אהרון דוברת

ניר עמיר, בוגר עיצוב תעשייתי
שחר דיויס, בוגר אמנויות המסך

2014 פרס ברנר לספרות 
יוסי סוכרי, מרצה בלימודים הכלל אקדמים

פרס איגוד המתכננים לפרויקט מצטיין 
בקטגוריית סטודנטים

יעל קאופמן ואביגיל רוזנשיין, בוגרות ארכיטקטורה

2014 ציון לשבח בפסטיבל סרטי הסטודנטים 
דן ברונפלד, בוגר אמנויות המסך

טל הדר, בוגרת אמנויות המסך

זכיות בפסטיבל הבינלאומי ה–16 
לסרטי סטודנטים בתל–אביב

בשמת אגיוף ואלון זיו, בוגרי אמנויות המסך
שימי אסרסאי והילי נוי, בוגרי אמנויות המסך

מקום ראשון בתחרות הפיצ'ינג, 
פסטיבל דוק אביב

אפרת ברגר, סטודנטית שנה ד', אמנויות המסך

2014 להישגים יצירתיים  פרס אייזנר 
בספרי קומיקס אמריקאים

פרופ' רותו מודן, בוגרת ומרצה, תקשורת חזותית

מקום שלישי בתחרות סרטי סטודנטים 
בפסטיבל דוק אביב

דן ברונפלד, בוגר אמנויות המסך

2014 — מקום ראשון בקטגוריית  פסטיבל דרום 
פיצ'ינג דוקומנטרי טעם קרן רבינוביץ

יונתן גרון, בוגר אמנויות המסך
 

זוכי תחרות "ממציאים את הגלגל", 
מוזיאון העיצוב חולון

דב גנשרוא, בוגר ומרצה, עיצוב תעשייתי
סהר בצרי, בוגר עיצוב תעשייתי והתכנית 

לתואר שני בעיצוב תעשייתי

מקומות ראשונים בתחרות סרטי
24 שעות ירושלים

עומר רבינוביץ, בוגר אמנויות המסך
דניאל רבינוביץ, בוגר אמנויות המסך

מאיה גלר, בוגרת אמנויות המסך

הסרט הטוב ביותר מטעם קרן ירושלים 
והשתתפות בפסטיבל הבינלאומי בטורונטו

עדה רמון, בוגרת אמנויות המסך

2014 פרסים בפסטיבל הבינלאומי אנימקס 
נעם נדב, בוגר ומרצה, אמנויות המסך 

ותקשורת חזותית — פרס יקיר הפסטיבל
שחף רם, בוגר אמנויות המסך

כרמל בן עמי וטל סוהיני, בוגרות אמנויות המסך
רעות אלעד ושגיא אלטר, בוגרי אמנויות המסך

אירה אלשנסקי, בוגרת אמנויות המסך
יואב בריל, בוגר אמנויות המסך

אמיר פורת ומור ישראלי, בוגרי אמנויות המסך
טים רזומובסקי, בוגר אמנויות המסך

ניר גרבר וגלי אדלבאום, בוגרי אמנויות המסך
תום אפפל ואלכס בלאו, בוגרי אמנויות המסך

ריקרדו ורדסהיים ויוני ברסקין, בוגרי אמנויות המסך

 פרס הקהל בתחרות הבינלאומית
Unique Youngstar, קולון, גרמניה

רועי מגדסי, בוגר עיצוב תעשייתי

מקום ראשון בתחרות הסטודנטים
A' Design Award, איטליה

איילת פישמן, בוגרת עיצוב תעשייתי

Monstra, ליסבון, פורטוגל ציון לשבח בפסטיבל 
נועה עברון, בוגרת אמנויות המסך

 מקום ראשון בתחרות 
Ecomotion Challenge

איילת פישמן, בוגרת עיצוב תעשייתי

 ,2014 פרס המוזיקה בפסטיבל אנימפסט 
אתונה, יוון

אוריאל ברקוביץ, בוגר אמנויות המסך

מדליית כסף מטעם אגודת המאיירים 
האמריקאית בקטגוריית קומיקס בפורמט מיוחד

עומר הופמן, בוגר תקשורת חזותית
 

פרסי הצטיינות בתכנית הבינלאומית
Good Design Awards

אלישע טל, בוגר ומרצה, עיצוב תעשייתי
ספי חפץ, בוגר ומרצה, עיצוב תעשייתי

איתן שריף, בוגר עיצוב תעשייתי
יצחק מאיר, בוגר עיצוב תעשייתי

 תחרות ה-Red Dot העולמית למצוינות 
וחדשנות בעיצוב מוצר

פרופ' עידו ברונו, בוגר ומרצה, עיצוב תעשייתי
ארטור ברוטר, בוגר עיצוב תעשייתי והתכנית לתואר 

שני בעיצוב תעשייתי
ספי חפץ ואלישע טל, בוגרים ומרצים, עיצוב תעשייתי

רן אמיתי וגילי קוצ'יק, בוגרי עיצוב תעשייתי
יצחק מאיר, בוגר עיצוב תעשייתי
רן אלימלך, בוגר עיצוב תעשייתי

Core77 התחרות הבינלאומית 
עומר פולק ומיכל אביתר, בוגרי עיצוב תעשייתי

שמואל בזק, בוגר עיצוב תעשייתי
לו מוריה, בוגרת עיצוב תעשייתי

טניה שוקסטלנסקי, בוגרת עיצוב תעשייתי
עודד גוב, בוגר עיצוב תעשייתי

   3x3 The Magazine פרסי התחרות השנתית של 
of Contemporary Illustration
 מרב סלומון, בוגרת ומרצה, המחלקה 

לתקשורת חזותית
אלה כהן, בוגרת תקשורת חזותית

עומר הופמן, בוגר תקשורת חזותית
קרן כץ, בוגרת תקשורת חזותית

נטלי פודלוב, בוגרת תקשורת חזותית
נועה שניר, בוגרת תקשורת חזותית
איתן אלוא, בוגר תקשורת חזותית

חן וינר, סטודנטית שנה ד', תקשורת חזותית

 Lexus Design Award זוכה בתחרות
Designboom המאורגנת על ידי

שלומי מיר, בוגר עיצוב תעשייתי

פרסום מודעת סטודנטים בגיליון הבינלאומי 
Lurzer's Archive

דניאל לי–ורדי, עמית שמעוני וטל לשץ, 
סטודנטים שנה ד', תקשורת חזותית

מלגת קלור בצלאל ל-RCA, לונדון
גילי לביא, בוגרת אמנויות המסך

מיכל פרגו, בוגרת עיצוב קרמי וזכוכית

מלגה ע״ש פרופ׳ עמי דרך ז״ל
נועם יעיש וניר עמיר

בוגרי המחלקה לעיצוב תעשייתי
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