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46Don’t believe that 4 years are enough.

Don’t believe that it is different there from here.

Don’t believe that nothing makes any difference. 

Don’t believe that engineers will solve the matter.

Don’t believe that new is better than old - prove it!

Don’t believe that the client is always right.

Don’t believe in arrival of any Messiah.

Don’t believe that it is not possible.

Don’t believe in vacuum forming.

Don’t believe that tomorrow will be better, work for it.

Don’t believe that the Tree of Knowledge is made of MDF

Don’t believe that someone knows everything better than anyone.

Don’t believe that 3D Printing is the next thing.

Don’t believe in Cyanoacrylate (“Kobi Glue”)

Don’t believe in anything but yourselves.

Dudi Rawet

Head of Department Industrial Design

אל תאמינו...

אל תאמינו ש- 4 שנים זה מספיק.

אל תאמינו ששם וכאן זה אחרת.

אל תאמינו ששום דבר אינו משנה. 

אל תאמינו שמהנדסים כבר יפתרו את העניין.

אל תאמינו שחדש טוב מישן - תוכיחו!

אל תאמינו שהלקוח תמיד צודק.

אל תאמינו בביאת שום משיח.

אל תאמינו שזה אינו אפשרי.

אל תאמינו בואקום פורמינג. 

אל תאמינו שמחר יהיה טוב יותר אם לא תעשו לכך.

.MDF - אל תאמינו שעץ הדעת עשוי מ

אל תאמינו שמישהו יודע הכול יותר טוב מכולם.

אל תאמינו שמדפסות תלת - ממדיות הן הדבר הבא.

אל תאמינו בציאנואקרילט )“דבק קובי”(.

אל תאמינו אלא בעצמכם.

תאמינו!

דודי ראב”ד

ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי

BELIEVE !

DON’T BELIEVE...
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LECTURERS / סגל המרצים

ראש המחלקה / ראב”ד דוד

 Head of Department / Dudi Rawet

Avraham Talila / אברהם טלילה

Or Luka / אור לוקה אורי

Ela Adital / אלה עדיטל

Elyasi Yaron / אליאסי ירון

Amitai Ran / אמיתי רן

Arbeli Galina / ארבלי גלינה

Bauman Shlomit / באומן שלומית

Botzer Ziv / בוצר זיו

Ben Arush Yossi / בן ארוש יוסי

Ben Baruch Omer / בן ברוך עומר

Ben david Maya / בן דוד מאיה

Ben Zvi Ori / בן צבי אורי

Berger Rinat / ברגר - פלס רינת

Goadplan Ehud / גוטפלן אהוד

Oved Gihon / גיחון עובד

Doron Yael / דורון יעל

Hellerman Ayelet / הלרמן אילת

Herz Rony / הרץ רוני

Weinbroom Asaf / וינברום אסף

Zohar Roy / זהר רועי

Zik Ofer / זיק עופר

 Toby Eliron /  טובי אלירון

Carmon Dor / כרמון דור

Kitrey Adi / כתרי עדי

laor-SiraK Sharon / לאור סירק שרון

Lev Ilona / לב אילונה

Mivtzari Vered / מבצרי ורד

Noga Manor / מנור נגה

Sosnovsky David / סוסנובסקי דוד

Sapir Tomer / ספיר תומר

Armon Eilon / ערמון אילון

Eshet-Amiel Shir / עשת עמיאל שיר

David Peer / פאר דוד

Farber Amit / פרבר עמית

Gad Charny / פרופ’ צ’רני גד

Jacob Peri / פרי יעקב

Zur Tal / צור טל

Tzanhany Liron / צנחני לירון

Kahan  Boaz / קאהן בועז

Kondratyev Daniil / קונדרטייב דניל

Klipshtein Gay / קליפשטיין גיא

Kamil Tal / קמיל טל

Sharon Karni / קרני שרון

Rovner Ravid / רובנר רביד

Rozhavsky Ira / רוז’בסקי אירה

 Rinott Michal / רינות מיכל

Steinbock Naama / שטיינבוק נעמה

Strauss Shalom / שטראוס שלום

Shany Heller Arnon / שני ארנון

Shpigel Adi / שפיגל עדי

Sasson Eyal / ששון איל



NImROD AVIAD
נמרוד אביעד

”Topiary SkeleTon“  /  ”שלד לטופיארי“

 Topiary is a sculpted tree or shrub. Pre-designed armatures for topiaries will
 come flat in one or very few parts, and once assembled will be the frame
 into which the tree will grow. After the frame is filled by growth, pruning of

branches will give the desired shape.

טופיארי הוא עץ או שיח מפוסלים. השלד המעוצב לצורך פיסול העץ ישווק כפריסה 
שטוחה בחלק יחיד או במספר קטן של חלקים, שלאחר הרכבתם מתקבלת רשת 

שבתוכה גדל הצומח. לאחר שהעלים פורצים מבעד לרשת, גיזום סמוך לרשת יניב 
תוצאה של צמח מפוסל.

054-5562262
design.nimrod@gmail.com

 I came, I thought, I designed”. Aesthetics, brilliance, and humor are”
important, but a “great” product is born from pedantry and deep thought.

“באתי, חשבתי, עיצבתי”. אסתטיקה הומור והברקה חשובים, אך מוצר “טוב” נולד 
מהקפדה והרבה מחשבה.
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ROTEm ORgAD
רותם אורגד

”Time’S Doing“  /  ”הזמן עושה את שלו“

 A crystal growing project. The growing of synthetic crystals, as known in chemistry,
 is transformed into a design project. The process represents both random and
 control at the same time, as crystals grow onto pre-designed skeletons. Items

shown: a table and a chandelier, which seem to have “aged” in time.

פרויקט בגידול קריסטלים. תהליך גידול קריסטלים סינתטיים, המוכר מתחום הכימיה 
מתורגם לפרויקט בעיצוב. בתהליך מיוצגים בו-זמנית גם אקראיות וגם שליטה, כאשר 
הקריסטלים גדלים על גבי שלדים מעוצבים מראש. תוצרים מוצגים: שולחן ונברשת, 

אשר לכאורה “התיישנו” עם הזמן.

052-2647976
rotemiko333@gmail.com

I believe that a good design makes us more peaceful.

אני מאמינה שעיצוב טוב עושה אותנו שלווים יותר.
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ALExANDRA IVLEV
אלכסנדרה איבלב

”microven“  /  ”מיקרובן“

 An electric appliance that combines functions of oven and microwave. Intended
 for the elderly community, in accordance with their motor and cognitive abilities.

Will make basic everyday food preparation easier, in comfort and safety.

מכשיר חשמלי שמשלב פונקציות של תנור ומיקרוגל. עוצב במיוחד לקהילת הגיל 
השלישי ומותאם ליכולות המוטוריות והקוגניטיביות של קהל היעד. נועד להקל על 

פעולות פשוטות ויומיומיות של הכנת אוכל, ומבטיח שימוש נוח ובטיחותי. 

050-9484446
Metel12@yandex.ru

 A product can be effective, useful or just look good, but a good product
combines everything in the right proportion.

מוצר יכול להיות יעיל, שימושי או פשוט נראה טוב, אך מוצר טוב משלב את הכול, 
בפרופורציות נכונות.
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DANIELLE AIBER
דניאל אייבר

 A line of furniture that is inspired by the traditional embroidery technique yet gives
 it values of function and structure. In addition to its decorative role, the

 embroidered thread connects the parts and contributes to the object’s structure.

סדרת רהיטי עץ רקומים, אשר לוקחת את מלאכת הרקמה הידנית ומעניקה לה ערכים 
של מבנה ופונקציה. מעבר לתפקידו הקישוטי, החוט הרקום מחבר בין החלקים השונים 

ותורם למבניות המוצר.

052-2693552
danielle.aiber@gmail.com

www.danielleaiber.com

Where words confuse, a picture explains it all.

במקום שבו המלים מבלבלות, תמונה מסבירה הכל.

“פלורה - סדרת רהיטים בהשראת רקמה”
”Flora - embroiDery inSpireD FurniTure“
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DAVID BUDzIk
דויד בודזיק

”Tree creaTionS“  /  ”יצירות עצים“

 Creating individual and unique products from various parts of the tree, yet
 production is by an industrial process. Unique character of each product is
 achieved through wood types, variety of textures and tones, and shapes of

branches. Such individuality can induce love at first sight.

מתן אופי שונה וייחודי למוצרים מעץ, למרות ייצורם בתהליך סדרתי.
האופי המיוחד מתקבל בזכות שונות בין ענף לענף, בין סוגי עצים שונים, בין מרקמים 

וגוונים, בין ריחות וצללים, בין ענפים... אהבה ממבט ראשון.

  054-5352195
bzik.david@gmail.com

 I believe that inspiration is in the simplest things in life. We just need to stop
for a second to find it.

אני מאמין שהשראה נמצאת בדברים הכי פשוטים בחיים. צריכים לעצור לשנייה 
מהמירוץ ולקטוף אותה.
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JENNy BAHAR
ג’ני בכר

”mychine“  /  ”עיצוב לשם תחזוק“

 A self-assembly coffee machine that represents a new approach to home
   appliance design. Design is based on the equation: Maintenance +

emotional connection = longer lasting product life.

מכונת קפה להרכבה עצמית. המכונה מייצגת גישה חדשה לעיצוב מוצרי חשמל ביתיים.
העיצוב מבוסס על המשוואה:  תחזוקה + קשר רגשי = הארכת משך חיי המוצר

052-5828787
jennybahar1@gmail.com

http://jennybahar1.wix.com/portfolio

The trick is to make the boredom interesting.

הטריק הוא להפוך את השעמום למעניין.
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yAEL BELLO
יעל בלו

”my FooTprinT“  /  ”טביעת כף רגלי“

 Every consumer can now create personal shoes using a combined process
 of 3D printing and hand making skills. The procedure offers the consumer

 detailed options, which enable to make highly personal results to suit her own
 taste and thus which will ensure feeling a personal attachment to her shoes.

The project was supported by Stratasys.

שיתוף המשתמשת בתהליך עיצוב ויצירת נעליים, על ידי שילוב טכנולוגיה של הדפסה 
תלת-מימדית עם עשייה ידנית. למשתמשת ניתנות אפשרויות בחירה מסוימות, אשר 

מאפשרות לה לייצר נעל ייחודית לפי טעמה האישי. המעורבות והריגוש שבתהליך 
.Stratasys מפתחים רגש אישי כלפי הנעל. הפרויקט נעשה בשיתוף עם חברת

057-7426000
yaelbello@hotmail.com

Design is a tool that gives a person the power to fulfill himself.

עיצוב הוא כלי שנותן לאדם כוח להגשים את עצמו.
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EINAV BEN ASHER
עינב בן אשר

”anomalS“  /  ”אנומלס“

 The abnormal appearance of these puppets raises awareness towards people
 who appear different. Each puppet, together with its related story, is a tool for
 explaining and helping children to reduce their anxiety towards other person’s

abnormal appearance and encourage their acceptance and empathy.

סדרת בובות בעלות מראה חריג, אשר מעלות לדיון את יחס החברה כלפי השונה. הבובות 
מהוות כלי הסברה של הנושא לילדים, ומגשרות על הפחד העלול להיווצר אצלם מפני 

החריג. כל בובה מלווה בסיפור בעל מסר המעודד קבלה ואמפתיה כלפי השונה.  

052-5494194
einav.benasher@gmail.com

I believe that a good design invokes feelings and thought.

אני מאמינה שעיצוב טוב מעורר רגש ומחשבה.
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OfRI BEN ASHER
עפרי בן אשר

”STraTa”  /  “בשכבות“

 Innovation and upgrade of the laminating wood technology. Started as a research
 project and evolved into a new technique, of inserting metal tubes between the

 veneer layers as part of the lamination process. The objects are case studies that
 express the functionality of the technique, as well as its aesthetics.

שדרוג וחידוש הטכנולוגיה של למינציית עץ. הפרויקט החל כמחקר חומרי והתפתח 
לטכניקה של שילוב צינורות מתכת בין שכבות הפורניר כחלק מתהליך הלמינציה. 

התוצרים הינם מקרי בוחן, המבטאים את הפונקציונאליות הנוצרת בטכניקה זו, כמו גם 
את האסתטיקה הייחודית הנובעת מתוכה.

052-3967317
ofribenasher@gmail.com

www.cargocollective.com/ofribenasher

 I believe that with small changes. the most absurd idea can become the
smartest one.

אני מאמינה שבעזרת שינויים קטנים הרעיון המופרך ביותר יהפוך לרעיון החכם ביותר.
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AVI BEN SImON
אבי בן סימון

 A creative and original method, similar to cinematic or musical remixes,
 which was adapted to design disciplines. “Remix” products use existing

 objects as basis and influence for new designs. A series of lighting fixtures
 was designed using available production-line objects, of which “IKEA”

products were the main “parts warehouse”.

מתודת עיצוב המובילה ליצירתיות ומקוריות דרך שימוש בקיים, בדומה לרמיקס קולנועי/
מוזיקלי ותרגומו לעולם העיצוב. הרמיקס נוצר על ידי שימוש באובייקטים קיימים, אשר 
סביבם ודרכם מעוצבים סך החלקים במוצר. בשיטה זו עוצבה סדרה של גופי תאורה 

מאובייקטים זמינים של “איקאה”, אשר שימשו כ”מחסן חלקים” לפרויקט זה.

054-3075988
avibensimon2013@gmail.com

“A grand failure is better than dreams in the drawer” (D. Tasa)

“עדיף כישלון מפואר, מחלומות במגירה” )ד.טסה(

“רמיקס - עיצוב דרך הקיים”
”remix - DeSign From The exiSTing“
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TOm BENDkOVSkI
תום בנדקובסקי

   ”hoSTing hounDS”  /  ”כלבי אירוח“

שילוב דימויים חזותיים והתנהגותיים של כלבים במערכת ריהוט ביתי, במטרה להעמיק 
את הקשר הרגשי והאמפתיה של המשתמש כלפי הריהוט בביתו. 

 Visual and behavioral features of dogs are incorporated into home
 furnishings in order to deepen emotional affiliation and empathy of the user

towards his furniture.

052-4463070
tom.bendak@gmail.com

www.TOMSKIdesign..com

Good design is design that does good.

עיצוב טוב הוא עיצוב שעושה טוב.
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SAgI BENSHALOm
שגיא בנשלום

Indoor lighting fixtures for children, adults and garden, with wireless charging.
 All lighting fixtures will have several options:

< To separate parts for use as portable lighting elements
< All fixtures have an option to be stationary as well

< A project in cooperation with POWERMAT©

גופי תאורה לשימוש ביתי לילדים, מבוגרים, ולחצר, המשלבים טעינה אלחוטית.   
לכל אחד מגופי התאורה יהיו כמה מצבי שימוש כגון:

< הפרדת חלקים )“לקטוף”( מהגוף המרכזי כדי שישמשו כגופי תאורה ניידים.
< בכל גוף תאורה יש אופציה לשימוש במצב נייח.

POWERMAT© פרויקט בשיתוף עם חברת >

052-8590585
sagibenshalom@hotmail.com

Simplicity is All.

פשטות היא הכל.

   ”picking The lighT” / ”לקטוף את האור“
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VERED gOLDSCHmIEDT
ורד גולדשמידט

”one . Two“  /  ” אחד . שניים“

 A dialog between a single object and two different parts of it is achieved by
 cutting through double-sided ceramic castings. A single mold can produce a

variety of objects, each with unique features and character.

פרויקט העוסק בשיח שבין אובייקט אחד לשניים שונים, על ידי חיתוך יציקות קרמיות 
בעלות דופן כפולה. תבנית אחת מאפשרת יצירת מגוון של כלים בעלי גישה ותפיסה 

עיצוביים שונים מהמוכר.

054-7462123
gvered6@gmail.com

“If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it”. (Albert Einstein)

“אם מלכתחילה הרעיון אינו אבסורד, אז הוא חסר כל תקווה”. )אלברט איינשטיין( 
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gEUT gONEN
גאות גונן

”ni-o : make your roboT“  /  ”בנה את הרובוט שלך : ni-o“

 NI-O is a construction toy, consisting of modular parts and open source
 electronics. The parts can be assembled into countless combinations of

 appearance and behavior. NI-O encourages creative thinking, exploration
 and collaboration through the creation of brand new designs, which can be

shared through the product’s website.

NI-O הוא צעצוע הרכבה המורכב מחלקים מודולריים ואלקטרוניקה בקוד-פתוח. 

מהחלקים ניתן להרכיב אין-ספור צעצועים בעלי עיצוב והתנהגות שונים, כמיטב דמיונו 
של המשתמש. NI-O מעודד חשיבה יצירתית, חקירה ושיתוף-פעולה, דרך יצירה של 

עיצובים מקוריים ושיתופם באמצעות אתר האינטרנט של המוצר.

054-9142242
geut@googa.co.il
www.googa.co.il

The greatest joy in design is making others smile.

ההנאה הכי גדולה בעיצוב היא להעלות חיוך על פניהם של אחרים.
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HADAR gUR
הדר גור

”Family knoTS“  /  ”קשר משפחתי“

 A traditional “Chuppah” (ceremonial canopy) designed to express the main
 ideas behind the Jewish wedding ceremony. Positioning the couple and their

 families at the center and references to the “Chuppah” as an integral and
 complete product creates a new array of aesthetic   and functional values that

are inspired by two different worlds: Furniture and Judaic craft.

עיצוב חופה מסורתית )בעלת מוטות אחיזה( שמבטאת את הרעיונות המרכזיים 
העומדים מאחורי טקס החופה. העמדת הזוג ומשפחותיהם במרכז, והתייחסות 

אל החופה כמוצר שלם יצרה שפה חדשה המשלבת ערכים טקסיים, אסתטיים 
ופונקציונאליים, המגיעים משני עולמות שונים: ריהוט ויודאיקה.

050-6797793
hadargur1@gmail.com

When I design I try to inject spirit into matter, whether by its inner story,
or by the experience it reflects.

כשאני מעצבת אני מנסה לצקת רוח בחומר, כלומר בחפץ, אם ע”י הסיפור שבו, 
או באמצעות החוויה שהוא מייצר.
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ROEy gIBOR
רועי גיבור

”DominaTion & SubmiSSion  /  שליטה וכניעה“

 A series of furniture which depicts a relationship of domination and submission.
 Translated into form, each item is divided in two organic related shaped

 components. In each item the metal construction of one component applies
force on the other component to surrender, and thus defines the final shape.

סדרת רהיטים המתארת מערכת יחסים כוחנית, בה קיימים איבר שולט ואיבר כנוע.
תרגום הקונספט לכדי שפה צורנית הביא לחלוקת כל פריט בסדרה לשני איברים 

המשתתפים במערכת היחסים. קונסטרוקציית המתכת בכל אחד מהפריטים מפעילה 
כח על האיבר האחר, הכנוע, ומכתיבה את צורתו הסופית של הרהיט.

050-6856240
  roeygibor@gmail.com

 Design is seeking the minimal needed structural and material wisdoms for an
aesthetic and accessible product.

עיצוב הוא ליווי חכמה מבנית או חומרית במינימום הנדרש, לכדי מוצר אסתטי ונגיש.
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UDI gLASS
אודי גלס

”anvehoo 2013“  /  ”2013 אנוהּו“

 A series of candlesticks that examine combinations between tradition and
innovation – formative, material & ideological

סדרת פמוטים הבוחנת שילובים שונים של מסורת וחדשנות- צורניים חומריים ורעיוניים 

057-3181363
udiglass78@gmail.com

 I try to tell a cultural story through objects - using material, shape, and
method of usage.

אני מנסה לספר סיפור תרבותי דרך אובייקט – בעזרת חומר, צורה, ואופן שימוש.
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NADAV gAN
נדב גן

”kiTe“  /  ”עפיפון“

 A kite with elastic sail, which allows multiple methods of assembly. The product
 encourages the user to be active in assembling different kite variations, creating

the interaction between structure, aesthetics, and mode of flight.

עפיפון בעל מפרש אלסטי המאפשר מספר אופציות הרכבה. המוצר מעודד את 
המשתמש להיות פעיל בהרכבת וריאציות שונות של העפיפון, למגוון אינטראקציות בין 

קונסטרוקציה לאסתטיקה ולאופן התעופה.

052-5110747
nadavgan1@gmail.com

 Between matter and soul, between real and abstract, is the added value of
the designer.

בין הרוח לחומר ובין הפשוט למופשט, ערכו המוסף של המעצב.
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zUR DOTAN
צור דותן

 An assembly game that allows the child to build his own private world within
 the home. Inflatable light weight units with quick and easy connecting enable

 building structures that can be completed with sheets or other props from
around the house. Safe and easy to store, intended for children aged 4-7.

משחק הרכבה המשמש  גם לאחר גמר הבניה, ומאפשר לילד ליצור עולם אישי בתוך 
הסביבה הביתית. יחידות מתנפחות וקלות משקל עם חיבור פשוט ומהיר מאפשרות 
בניית קונסטרוקציה שאותה ניתן לסגור ע”י סדינים ואביזרים נוספים הנמצאים בבית.

משחק בטיחותי וקל לאיחסון, מיועד לילדים בני 4-7.

054-5992846
zurdotan@gmail@gmail.com

Surprising simplicity, driven by intuition.

פשטות מפתיעה המונעת מאינטואיציה.

“מבנים וחללים בהרכבה עצמית”
”SelF-aSSembly STrucTureS anD SpaceS“
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yAEL WINOkUR
יעל וינוקור

”braSSiere aFTer maSTecTomy“  /  ”חזייה לאחר כריתת שד“

 A brassiere to solve physical asymmetry appearance of women after breast
 cancer surgery, which adjusts to body changes and modifications, while

 undergoing breast reconstruction. The project addresses physical as well as
 mental and emotional challenges, which women face while coping with

the disease.

חזייה לנשים החולות בסרטן השד, כמענה לאי הסימטריה הגופנית הנוצרת בתהליך 
השחזור ההדרגתי אשר נשים עוברות לאחר כריתה מלאה של השד ולאורך שלבים 

שונים במחלה. הפרוייקט נותן מענה לאספקטים הפיזיים כמו גם הנפשיים שאיתם נשים 
מתמודדות כתוצאה מן המחלה.

054-7943323
yaelwin@gmail.com

 Creating solutions that successfully address genuine needs and desires is
the source of most meaningful, enriching and exciting design.

החיפוש אחר פתרונות ממשיים לצרכים הכנים של האחר, הם המקור המעשיר ביותר 
לעיצוב הנובע מרגש, חוכמה ויצירתיות.
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VERED VENEzIA
ורד ונציה

”hook-iT“  /  ”hook-iT מתלה“

 A collection of hangers, inspired from toys by independent creators, which
 enhance exploration and creativity. The construction offers versatility that

 allows consumers to assemble their hanger according to individual
imagination and needs.

סדרת מתלים בהשראת צעצועים אוטונומיים אשר מבוססים על חופש, דמיון ויצירתיות.
עקרונות אלו באים לידי ביטוי באופן הרכבת המתלה ובהתאמתו לצורכי המשתמש, כך 

שכל משתמש יכול לשלוט ולהחליט איך יראה המתלה שלו.

052-5925010
vered.venezia@hotmail.com

 Everything in our daily life should be aesthetically pleasing, beautiful,
pleasant and fun.

כל דבר בחיי היומיום, צריך להיות אסתטי, יפה, נעים וכיפי.
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ALEx kHAykIN
אלכס חייקין

”naTure’S TreaSureS“  /  ”אוצרות טבע“

 A game to encourage connection with nature and the environment. The toy
 as received is incomplete and the child completes it by collecting elements

 from nature. This completion gives the toy a unique character, and thus
contributes to the development of creativity and out-of-the-box thinking.

משחק שמעודד חיבור בין הילד לטבע ולסביבה. הצעצוע כולל 60% חומר גלם מעובד , 
מעוצב ו- 40% חסר. הילד מקבל צעצוע שאינו שלם ומשלים אותו לבד בעזרת רכיבים 

מהטבע. ההשלמה היא זו שנותנת לצעצוע אופי ייחודי, ובכך תורמת לפיתוח יצירתיות 
וחשיבה מחוץ לקופסה. 

054-6352658
al.khaykin@gmail.com

Dress happy, be happy.

תתלבש שמח, תהיה שמח.
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NOAm TOBIAS
נועם טוביאס

”JamSTone“  /  ”ג’אםסטון“

 Wear. Feel. Hear. JAMSTONE is a wireless-speaker fashion-accessory that
 provides a new listening experience. Two modes enable listening anyplace,

 anytime. Music becomes accessible unfettered by wires or connecting
 devices. The product offers personal expression adapted to the taste and

life-style of the user, through its interchangeable covers.

ללבוש. להרגיש. לשמוע. JAMSTONE הוא רמקול אלחוטי בעל ערכים תכשיטיים היוצר 
חווית שימוש חדשה. שני מצבי שימוש מאפשרים האזנה בכל זמן ומיקום, כך שמוזיקה 
הופכת נגישה, ללא מגבלה של חוטים וחיבורים. חזית המוצר ניתנת להחלפה על מנת 

לאפשר ביטוי והתאמה אישית לסגנון ואורח חייו של המשתמש.

054-5337511
noamtobitobias@gmail.com

“You cannot force ideas. Successful ideas are the result of slow growth”.
(Alexander Graham Bell)

“אי אפשר לאלץ רעיונות בכוח. רעיונות מוצלחים הם תוצאה של צמיחה איטית.”
)אלכסנדר גרהם בל(
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DAVID TAL
דוד טל

”Toy & Jerry“  /  ”טוי אנד ג’רי“

 Toy components that attach to domestic plastic containers and create
 toys. Some of the components are pneumatic and move when the bottle is

 squeezed. Attaching the same toy components to different bottles creates a
 new toy each time.

רכיבי צעצוע המתחברים לג’ריקנים ומיכלים ביתיים ומשלימים יחד צעצוע. חלק מהרכיבים 
פניאומטיים ומבצעים פעולה בזמן לחיצה על הבקבוק. הרכבת חלקים זהים על בקבוקים 

שונים נותנת צעצוע שונה, כך שבכל עת שמתרוקן מיכל בבית ניתן לקבל צעצוע שונה.

050-6002580
david.dave.tal@gmail.com

 Our everyday life is full with things that are more than meets the eye.
Instead of throwing away, rethink.

חיי היומיום שלנו מלאים בחפצים שיש בהם יותר ממה שנדמה. במקום לזרוק תחשבו מחדש!
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mAyA TAL
מאיה טל

 Today, appliances are singular items and when a part breaks, we discard
 the entire product. “Appliances” is a set of components which can assemble

 into different kitchen appliances with parts that serve several functions and
 can be replaced, fixed or upgraded. The outcome is a compact product

which encourages green consumerism.

כיום, כל מכשיר חשמלי עומד בפני עצמו, וכשחלק אחד מתקלקל אנחנו זורקים את כל 
המוצר.  “Appliances” הינה מערכת מודולרית המכילה מגוון חלקים להרכבת מכשירים 

שונים. החלקים משמשים ליותר מפונקציה אחת וניתנים להחלפה, תיקון, או שדרוג. השאיפה 
היא לצמצם את מעגל הקניה והזריקה ובכך להקטין את נפח המכשירים הכולל במטבח.

052-4504114
mayatal@live.com
www.mayatal.com

Design is to get a new perspective, not take anything for granted, and there create.

עיצוב זה להסתכל על המציאות מזווית שונה, לא לקחת דברים כמובן מאליו, 
ומשם לחדש וליצור.

“applianceS - מערכת חלקים להרכבת מכשירים חשמלים במטבח”
”applianceS - parTS which aSSemble kiTchen applianceS“
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LIOR yODLA
ליאור יודלה

”OPENeat “  /  ”אריזות לטבלאות שוקולד“

 New packaging for chocolate bars which enhances the act of opening the
 package and consuming its content. Surprisingly, today’s packaging

disregards this issue altogether.

סדרת אריזות לטבלאות שוקולד ליצירת חווית פתיחה חדשה ומעצימה למוצר זה. במפתיע, 
מרבית האריזות היום אינן מתייחסות לפעולת הפתיחה של המוצר, שכולנו אוהבים לצרוך.

054-5565254
liory4@gmail@gmail.com

http://cargocollective.com/liorydesign

 Follow gut feelings, make decisions, and sleep well, at least you’ll know you
did your best.

תקשיב לתחושת בטן, תחליט החלטות ותישן טוב, לפחות תדע שעשית את המירב.
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 SHAHAR yAACOBy
שחר יעקבי 

Factories make by mixing and shredding and eventually generating trash
So at dawn I wake and go looking through their piles of scraps

Then I think what to do? So I heat and compress and then open the mold
It springs to life so colorful and flexible yet serene, all that’s left is to dive in...

מפעלים עובדים גורסים וכותשים ובסוף לפח זורקים אז אני בא בבקרים וממלא ת’שקים 
ויושב וחושב מה עושים לוחץ ומרים מחמם מבפנים ומפיח בו רוח חיים זה גמיש ונעים 

ומלא בצבעים, שבא לי לשבת בפנים...

054-5640846
ssshaharrr@gmail.com

(-: If you will be flexible enough, every punch will bounce you to a new place :-)

:-( אם תהיה גמיש מספיק, כל מכה שתחטוף תקפיץ אותך למקום חדש  )-:

“פסולת תעשייתית למלא את הכפית”
”TreaSureS oF inDuSTrial waSTe“
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ADI COHEN NIR
עדי כהן ניר

”muSebox“  /  ”מיוזבוקס“

 The 19th century Music-box becomes a modern 21st century live instrument.
 Preserved are the unique sound of the metallic comb and its crank operation
 while a programmable cylinder can pluck countless melodies. The body was.

 transformed into a handheld instrument, a mechanical-electronic hybrid.
MuseBox can be played on stage as backup instrument for soloist or in a band.

עיצוב תיבת הנגינה המסורתית מהמאה ה- 19 ככלי נגינה להופעות חיות במאה ה- 21. 
הצליל הייחודי של מסרק המתכת המונע ידנית נשמר, אך הצילינדר משתנה עפ”י 

תכנות ויכול לפרוט אינספור מנגינות מולחנות. גוף התיבה הפך לכלי נישא והתוצאה היא 
יצור כלאיים מכני-אלקטרוני שחי על הבמה ככלי ליווי לסולן או כחלק מלהקה.

054-5678106
lomentari@gmail.com

 Learn as much as you can about the assignment. Once you feel at home
with it, answers will come.

תלמדי כמה שיותר על המשימה שלפניך. כשתרגישי בבית, התשובות כבר יבואו.
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AyAL LEVy
איל לוי

”FurniTure  For boTh paTio anD pool“  /  ”רהיט חוץ למים“

 A combination between patio chair and inflatable pool chair. Lounge chair for
sitting in the backyard at home as well as for lounging in a pool.

מיזוג בין כסא חוץ לכסא מתנפח לבריכה. 
הכסא מאפשר שתי חוויות, האחת ישיבה בחצר הביתית והשניה ציפה בבריכה.

052-5989602
ayal.levy@yahoo.com
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 There are always new ideas and inspirations are everywhere the magic
 happens during the transition from idea to product, that´s why it’s important

to enjoy the journey and not just the destination.

רעיונות חדשים  תמיד יש והשראות נמצאות בכל מקום הקסם קורה במעבר שבין רעיון 
למוצר לכן חשוב ליהנות מהדרך ולא רק מהתוצאה.



kEREN gROTSky LEVy
קרן גרוצקי לוי

”prior“ (FruiT oF lighT(  /  ”פרי אור“

 A small light fixture that is hanged on trees and bushes, for decoration in gardens.
When lit up, ‘PriOr’ creates a magical feeling like being surrounded by stars.

גוף תאורה דקורטיבי לסביבת הגינה. נתלה על עצים ושיחים כמו פרי. 
אורו הקטן מקנה תחושה קסומה לגן. והגן נראה כאילו אפוף כוכבים.

052-6333387
keren_grotsky@yahoo.com

108

 Inspiration doesn’t always come on its own. Good designers must seek
inspiration, generate and process it.

השראה לא תמיד מגיעה בקלות. על מעצב טוב לחפש השראה, ליצור ולעבד אותה.  



kATIE LEVINE
קטי לוין

”moDuS“  /  ”מודוס“

 Modus is a two-ways chair that can be used as a side chair and/or as a
lounge chair

Modus הינו כיסא בעל שני מצבי ישיבה, המשתנים בהתאם לרצון המשתמש

054-5309829
Katie.levine83@gmail.com

http://katile.wix.com/site

 Design is the opportunity to get to know myself better. And the privilege to
say it aloud again and again.

עיצוב בשבילי היא הזדמנות להכיר את עצמי טוב יותר. והזכות לומר זאת שוב ושוב, 
בקול רם יותר.
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SHANI LANgBERg
שני לנגברג

”recycling oF non-woven Fabric“  /  ”מיחזור בד לא ארוג“

From waste of “Dispo-Bad” factory that makes disposable products of
 non-woven fabric to create a new and more durable material, with which to

design and produce new furniture that blend both industry and craft.

ניצול פסולת ממפעל דיספו-בד, המייצר מוצרים חד פעמיים מבד לא ארוג )PP(, ויצירת 
חומר גלם חדש, שאותו ניתן להפוך ליותר עמיד וממנו לעצב ולייצר רהיטים, המשלבים 

בין תעשייה לקרפט.

054-8091269
shani.langberg@gmail.com

shanilangberg.wix.com/shaniweb

 Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path“
and leave a trail.” (Harold R. McAlindon)

“אל תלך לאן שמובילה הדרך. במקום זאת לך למקום שאין בו דרך, והשאר שביל” .
)הרולד ר. מקאלינדון(
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ASNAT LANxNER
אסנת לנקסנר 

dolls for working with autistic children, during sessions with an 5
 occupational therapist. The dolls expose the child to textures, enhance

    movement and enable communication with the therapist.

5

סדרה של 5 בובות טיפוליות לילדים אוטיסטים, המספקות טיפול תחושתי בהנחיית 
מרפאה בעיסוק. הבובות מתבססות על חשיפת הילד לטקסטורות, נשיאת משקל 

לשיפור המוטוריקה, ויצירת קשר עם המטפל. 

052-2695626
alanxner@gmail.com

 Good design starts from a dream... Good design stretches boundaries of
technology … I believe that design is emotion, not a profession...

עיצוב טוב מתחיל מחלום… עיצוב טוב ימתח את גבולות הטכנולוגיה… אני מאמינה 
שעיצוב זה רגש, לא מקצוע...
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“בובות טיפוליות לילדים אוטיסטים”
”puppeTS For auTiSTic chilDren“



TAL mOR
טל מור 

”a bicycle ThaT growS wiTh The chilD“  /  ”אופניים הגדלות עם הילד“

 The bicycle chassis can be elongated and raised in accordance with growth
 of children between the ages of 4-9. Adjustment is done at home with

 common tools, without a professionals help. The bike allows learning basic
riding as well as advanced cycling.

אופניים בעלות שלדה עם אפשרות להארכה והגבהה, לפי התפתחות ומידות של ילדים 
בגילאים 4-9. ההתאמה מתבצעת בבית, ללא איש מקצוע ובעזרת כלים פשוטים.

האופניים מאפשרות לימוד ראשוני של רכיבה וגם רכיבה מתקדמת.

050-8615719
talmor86@gmail.com

 ,Balancing between vigorous and calm, Observing an object and its next
And creating to live it until 120.

חיפוש בין נמרצות לניחותא, צפייה באובייקט ובמקביל לו, ועשייה כדי לחיות את זה עד 120.
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SHAI mICHAELy
שי מיכאלי

 Making cheese reflects locale and culture. Cheese is more than just food,
 it is a creation of a new raw material. An automatic cheese making machine
 was designed for domestic use. It enables any user to produce a variety of

cheese products with minimal time and effort.

גבינה והכנתה משקפים מקום ותרבות. גבינה היא יותר מהכנת אוכל, היא יצירה של 
מזון גולמי חדש. המוצר הוא מכשיר ביתי ואוטומטי להכנת גבינות.  המוצר מאפשר לכל 

משתמש לייצר מגוון רחב של מוצרי גבינה בעלי מרקמים וטעמים מחומרי גלם שונים, 
במינימום זמן ומאמץ.

050-2056695
shai.michaely@gmail.com

 Good design process combines knowledge and artistic abilities as well as 
scientific and cultural ones.

אני מאמין שתהליך עיצוב טוב משלב ידע ויכולות מתחומי האמנות המדע והתרבות.

”cheeSe making aT home“  /  ”מכשיר ביתי להכנת גבינות“
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DANA mICk
דנה מיק

”urban planTerS“  /  ”עציצים אורבנים“

 A versatile planters system for urban dwelling. The system allows plants
 to absorb exact amount of water needed, by using specially treated fabric

 through which water rises from the basin directly to the plant’s roots, without
                                   losing a drop or over-watering.

מערכת עציצים ורסטילית המותאמת לסביבת הדירה העירונית.  המערכת מאפשרת 
לעציץ לצרוך את כמות המים הנדרשת לו על ידי שימוש בבד מיוחד שעבר טיפול ואשר 

דרכו עולים המים ממיכל המערכת ועד לשורשי העציץ מבלי לאבד טיפה.

050-6434443
danamk1@gmail.com

It’s not what you design, it’s how you make people feel.

זה לא מה שאתה מעצב, זה איך אתה גורם לאנשים להרגיש. 
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ALEx mAkAROV
אלכס מקרוב

 A portable camping set for children ages 4-6 which attaches to a tree trunk
 and provides an interactive play environment. The product includes a variety
 of games and activities which enhance contact with Nature while developing

imagination and social interaction.

מחנה נייד לילדים בגילאי 4-6 המתחבר לגזע עץ ויוצר סביבת משחק אינטראקטיבית. 
המוצר כולל מגוון רחב של משחקים ופעילויות ומעודד אינטראקציה בין המשתתפים, 

חיבור לטבע, ופיתוח דימיון ויכולות מוטוריות.

054-6876262
lechkok@gmail.com

www.is-productdesign.com

 In order to achieve a finished and refined product, the designer must be
honest with himself throughout the design process.

על מנת להשיג תוצר שלם ומוגמר, על המעצב להיות כנה עם עצמו לאורך כל תהליך העיצוב.

”TreelanD“  /  ”טרילנד“
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SHAy mRECI
שי מרסי 

”wilD wooD“  /  ”עץ פראי“

 A research of materials and technology produced new techniques for wood
 veneer lamination. These techniques allow maximum flexibility and large curves,

thus creating a series of products that embody the technology’s potential.

מחקר בחומרים הניב פיתוח חדשני בטכנולוגיה של למיניציית עץ.  הטכניקה החדשה 
מאפשרת להעניק לפורניר גמישות מירבית וקימורים גדולים ובכך ליצור מוצרים 

המגלמים את פוטנציאל הטכנולוגיה.

052-8458483
shaymreci@gmail.com

 The devil is in the details ...

השטן נמצא בפרטים הקטנים...
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INBAL NAHmIAS
ענבל נחמיאס

”inDoor playgrounD FaciliTieS“  /  ”מתקני משחקים לחלל פנימי“

 Kindergartens for children of immigrant workers and refugees do not have
 outdoor yards, so play elements must provide similar stimulation while

 indoors. After hours the 3 units are folded and stored. In collaboration with
”UNITAF” and after research among the immigrant population.

 מענה לגני ילדים שאין להם חצר וקולטים בעיקר ילדי עובדים זרים ופליטים. שלושה 
מתקנים המאפשרים לילדים לחוות פעילות חוץ בעודם בתוך הגן, ומעוצבים כך שיוכלו 
להתקפל ולהתפרק לטובת אחסון קומפקטי ונוח לאחר השימוש. בשיתוף עם “יוניטף” 

לאחר מחקר על אוכלוסיית מהגרים וצרכיה.

052-6151506
Inbal1984@hotmail.com

 Design is a delicate game of balance. Need versus excess, shape versus
technology, imagination versus reality.

עיצוב זה משחק עדין של איזון. צורך מול עודף, צורה מול טכנולוגיה, דמיון מול מציאות. 
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NOA NIV
נועה ניב 

 A collection inspired by improvisations on modes of carrying, of content
 and of sealing. Each bag challenges a well known iconic feature of bags.

Translating daily improvisations by ways of usage, materials and shape
provides new, fresh and interesting user experiences.

קולקציית תיקים בהשראת אילתורי נשיאה, הכלה וסגירה, כאשר כל אחד מהם מאתגר 
את הצורה האייקונית והמוכרת של התיק. זיהוי האלתורים המוכרים לנו מעולם היום יום 

והעברתם אל עולם התיקים, על ידי אופן שימוש, חומריות, צורניות ועוד, יוצרים חוויית 
משתמש חדשה, מרעננת ומעניינת.

052-6866381
nivnoa@gmail.com

 “It is not in doing what you like but in liking what you do, that is the secret to
happiness”. (Peter Pan)

“לא בלעשות מה שאתה אוהב אלא בלאהוב מה שאתה עושה,  נמצא הסוד אל האושר.” 
)פיטר פן(

”bagS by improviSaTion“  /  ”תיקים בהשראת אילתורים“
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SHAHAR NISSIm
שחר נסים 

”SurFer’S backpack“  /  ”תיק לגולשי גלים“

 A sealed backpack that is anchored beyond the breakpoint of the waves
 and provides the surfer with drinking water, access to equipment at sea and

dry storage for personal belongings.

תיק גלישה הנעגן מעבר לקו שבירת הגלים ומספק לגולש מי שתיה, גישה לציוד גלישה 
בתוך הים ומקום אחסון יבש לחפצים אישיים.

052-4777741
shaharnissim@gmail.com

 Something new is created and matter turns into product, the essence of
beauty in daily life.

משהו חדש נוצר וחומר גלם הופך למוצר,  הדגשה של היופי בחיי היום יום.
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EfI SABO
אפי סאבו

 Designed for Jazz musicians, who carry large and heavy guitars. Ergonomic
 design to fit the human back, with “airflow” cushion and wide shoulder

 straps. It stands stable when open or closed. The case has compartments
for a 13” laptop and accessories and is made by rotational molding.

מעוצב עבור נגני ג’אז, בעלי גיטרות גדולות וכבדות. המנשא ארגונומי ובעל צורניות 
המתאימה לגב. יש בו כרית למעבר אויר וכתפיות רחבות והוא עומד במצב פתוח ובמצב 

סגור ללא חשש. כמו כן, בעל ריפוד פנימי ותאים למחשב נייד “13 ולציוד עזר. המנשא 
מיוצר בטכנולוגיה של יציקה ברוטציה.

054-4857669
efisabo@hotmail.com

efisabo.wix.com/efisabo

 Designers are meant to design everything that God didn’t.

מעצבים נועדו לעצב כל דבר שאלוהים לא עשה בזמנו.

”ergonomic guiTar caSe“  /  ”מנשא גיטרה ארגונומי“
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ATAR SAHAR
אתר סהר

”relieF“  /  ”הקלה“

 Jewelry for relief for women in stress. Within the jewelry are hidden repetitive
 actions which women instinctively do when stressed and which have

 soothing effects on the senses. With such jewelry a woman will feel safer
 and confident, knowing that she carries an aesthetic support to deal with

stress, without it being noticed by others.

תכשיטים להקלה לנשים במצבי לחץ. התכשיטים מסתירים בתוכם תנועות חוזרות 
ונשנות שנשים עושות באופן אינסטינקטיבי ברגעי לחץ ואשר משפיעות גם על חמשת 

החושים. עם תכשיטים אלה אשה תחוש בטחון כיוון שיש לה עזר אסתטי שנמצא איתה 
בכל מקום ובמקרה הצורך יסייע לה בהקלת הלחץ, מבלי שבסביבתה יבחינו בכך.

054-5355572
atarsahar7@gmail.com

 “People will forget what you said, but will never forget how you made them feel”.
(Maya Angelou)

“אנשים ישכחו מה אמרת, אבל הם לעולם לא ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש.” )מאיה אנג’לו(
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gUy SINAIkO
גיא סיניקו

”urbanaTure“  /  ”טבע עירוני“

 Discovering and creating access to hidden wildlife in the Yarkon river park.
 Focuses on jackals, bats and birds, as animals which are rarely visible due

to hiding and their hours of activity.

הנגשת חיות בר שברגיל הן נסתרות מן העין למבקרי פארק הירקון, לשם העלאת מודעות 
לחשיבות הטבע העירוני ויצירת קשר בין האדם לסביבתו. התמקדות בתנים, בעטלפים 

ובציפורים, חיות שלרוב אינן ניתנות לצפיה עקב מיקומן הפיזי או שעות פעילותן.

054-4844194
Suyginaiko@gmail.com

suyginaiko.wix.com/suyginaiko

Design is an important interface between man and his surroundings.

עיצוב מהווה ממשק חשוב בין האדם לסביבתו.
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ELI SAAR
אלי סער

”Sail workS“  /  ”עבודות מפרש“

A bookstand, a light fixture and a seat, with inspiration from sails yachts.
 Designed by using reclaimed sails in combination with components from
sailing yachts brings a sense of ocean expanse into the domestic space.

ספריה, גוף תאורה ומושב בהשראת שייט מפרשים. עיצוב שממחזר ונותן חיים חדשים 
למפרשים משומשים ובשילוב עם אלמנטים מעולם השייט מכניס תחושה של מרחבים 

ימיים אל תוך חלל המגורים.

054-5312199
elisaarmail@gmail.com

elisaardesign.com

 I explore and understand my surroundings through design. The design
evolves from its surroundings by shape and material.

אני מבין וחוקר את הסביבה שלי דרך העיצוב. העיצוב עצמו נובע מסביבתו דרך צורה וחומר.
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ASAf ETzION
אסף עציון

”SnapShoT“  /  ”סנאפשוט“

 A home library and display of the books by hierarchy order. Designed for self
 assembly at home with simple “click-it” connectors, taking advantage of the

wood’s natural elasticity. Made of Ash wood using C.N.C technology.

ספריה ביתית המאפשרת תצוגה היררכית של הספרים. ניתנת להרכבה עצמית בבית 
הלקוח עם מחברי “קליק” פשוטים, המנצלים את גמישותו הטבעית של העץ. עשוי מעץ 

.C.N.C מילה )אשה( ומיוצר בטכנולוגיית

052-8376174
asafetzion@gmail.com

 “When I grow up I’ll be an artist and paint a more beautiful world, when I grow up
I’ll be a carpenter and build a table, a chair and a piano.” (The sixteenth lamb)

“כשאהיה גדול אהיה צייר ואצייר עולם יפה יותר, כשאהיה גדול אהיה נגר ואבנה 
שולחן, כיסא ופסנתר.” )הכבש הששה עשר(
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mEyTAL TzACH
מיטל צח

”Sewing meTal“  /  ”תפר“

הפרויקט חוקר מפגש בין שני עולמות. באמצעות יציקה של אלומיניום לתבניות מבדים 
חסיני אש, נחשפת התנהגות וטכניקת יציקה חדשה באלומיניום. התעמקות במפגש 

שבין המתכת לבד ובתכונותיהם השונות מייצרת רעיונות רבים, אשר מגולמים בפרויקט 
במגוון מוצרים.

054-5502507
baotiya@gmail.com

 If design is like cutting down a tree in eight hours, I would spend the first six
sharpening the axe.

אם עיצוב הוא כמו כריתת עץ בשמונה שעות, הייתי מקדישה שש מהן להשחזת הגרזן. 

 The project explores the collision of two worlds. Casting aluminum into
 molds made of fireproof fabric unveils new methodologies to work with

 aluminum. Elaboration on the meeting of metal and fabric and their qualities
produced ideas, which are depicted in a variety of products.
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INBAL CzEIzLER
ענבל צייזלר 

”coilS“  /  ”חוליות“

 An update on the ancient form of creating ceramic containers by coil building.
 Updating the technology by changing from manual process to an extruder

 machine reveals new constructive and aesthetic qualities. New ceramic items
range from sturdy skeleton-like vessels to flexible springy types.

התיחסות עדכנית, לשיטת הבניה העתיקה של כלי קרמיקה - בניה בחוליות.
על ידי עדכון טכנולוגי והמרת העיבוד הידני למכונת שיחול )אקסטרודר( מתגלות תכונות 
מבניות ונוצרת אסתטיקה חדשה לכלי הקרמיקה. הכלים נעים בין שלדים יציבים לכלים 

גמישים בעל אופי קפיצי. 

054-5915677
inbalcz@gmail.com

 Design emerging from understanding of material, from combining with,
function and from cultural need, will be a successful design.

עיצוב מתוך הבנת החומר ומהותו ,שילובו עם פונקציה וצורך תרבותי יהוו עיצוב מוצלח.
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ARIANA kUSEVITzky
אריאנה קוסביצקי

”herbanic“  /  ”הרבניק“

 A vertical system for growing herbs at home, by hydroponic growing and
 with LED grow-lights. Enables effective and ecological growing in an urban

home environment, in minimal space.

מערכת ורטיקלית לגידול צמחי תבלין בבית, המבוססת על שיטת ההידרופוניקה וכוללת 
מנורות LED. מאפשרת לגדל תבלינים בסביבה הביתית העירונית, במינימום שטח 

ובצורה יעילה ואקולוגית.

054-5980478
arikuse@gmail.com

 I believe in the magic of small details that connects between people, nature
and technology.

אני מאמינה בקסם שנמצא בפרטים הקטנים שמגשר בין אנשים, טבע וטכנולוגיה.
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EINAT kIRSCHNER
עינת קירשנר

”cerameTal“  /  ”מתכת קרמית“

 A research project which explores interrelations between metal powder and
 ceramics. Two techniques chosen are use of magnets to affect behavior of

 iron powder, and melting of powdered copper.  Each technique is
represented by a series of objects that display vast possibilities.

פרויקט מחקרי המשלב בין אבקות מתכת וקרמיקה ליצירת “אסתטיקה אורגנית” 
שבמסגרתו נחקרו לעומק שילובי חומרים וטכניקות שונות. לעבודה נבחרו שתי טכניקות 

– שימוש במגנטים להשפעה צורנית על אבקת ברזל והמסה של אבקת נחושת. כל 
טכניקה מוצגת על סדרת כלים המראה מגוון אפשרויות יישום.

054-6365979
einat.kir@gmail.com

“Perfection” does not exist, but should still be striven toward.

“שלמות” לא קיימת, אבל זה לא אומר שאי אפשר לשאוף אליה.
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TAmmy kALINSky
תמי קלינסקי

”SiDe by SiDe“  /  ”זה לצד זה“

 To improve communication and care for children with CP, a handle was
 designed to connect to the wheelchair thus enable eye and hearing contact.
 Additional parts that were designed with inspiration from the world of cycling

were a flash light and a horn, to enhance the child’s communication.

לצורך תקשורת וטיפול בילדים הסובלים משיתוק מוחין הרתוקים לכסא גלגלים, עוצבה 
ידית המאפשרת למטפל ללכת לצדו של הילד המטופל וליצור קשרי עין ושמע. אביזרים 

נוספים שעוצבו בהשראה מעולם האופניים כוללים פנס וצפצפה, אשר בעזרתם יכול 
הילד לתקשר עם הסביבה.

054-6656893
tkalinsky@gmail.com

 Design is finding balance between need and want, aesthetics and function,
between dream and reality.

עיצוב זה למצוא איזון בין צורך ומותרות, אסתטיקה ופונקציונליות, פנטזיה ומציאות.
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TUVAL ROTH
תובל רוט

 The bike’s frame geometry can be adjusted to determine stability. Changing
 the geometry adjusts the bicycle as stable for beginners or as an agile

bicycle for the more experienced rider.

באופני דחיפה אלה ניתן לשנות את זוויות השלדה לקביעת גיאומטריה שמשפיעה 
על יציבות האופניים. ע”י שינוי המבנה ניתן להתאים את האופניים להיות יציבים לרוכב 

מתחיל או להיות זריזים לרוכב המנוסה יותר.

052-3852534
tuvalroth@gmail.com

In proportion everything looks better.

כשנכנסים לפרופורציות, הכל נראה טוב יותר.

“דוספורונו - אופני דחיפה לילדים”
”DoSporuno - chilDren’S puSh bicycle“
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AVITAL kERNER ROTHENBERg
אביטל קרנר רוטנברג

 A new approach to Friday evening Sabbath ceremonies in secular Jewish
 homes, with purpose of placing the family in the forefront. Ceremonies

included are lighting of candles and blessings over wine and bread.

דרך חדשה ליצירת טקס יום השישי בבית יהודי חילוני בדגש על המשפחתיות בעידן 
המודרני והעצמת ערך המשפחה. הטקס כולל הדלקת נרות, קידוש על היין וברכת 

המוציא עם חלה.

050-5633668
avitalkerner@yahoo.com

When the subject is powerful, simplicity is the only way to treat it.

כאשר הנושא חזק ,פשטות היא הדרך היחידה לטיפול בו.
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“קודש משפחתי - כלים לטקס קבלת שבת בדגש על משפחתיות”
”Family JuDaica“



gEVA ROSENTHAL
גבע רוזנטל 

 The “Urban Blossom” is a modern flower pot for growing plants in a city
 apartment with minimal effort, for a warm and pleasant atmosphere at

 home. Its hydroponic substrate requires minimal watering and it has built-in
illumination to compensate for the lack of natural light.

עציץ לגידול פרחי נוי בחלל הבית בהתאמה לאורח חיים אורבני ולאילוציו, ליצירת אווירה חמימה 
ושלווה. העציץ מאפשר גידול פרחים בהשקעה מינימאלית. המערכת מתבססת על מצע 

הידרופוני והשקיה מועטה וכן כוללת גוף תאורה מובנה בעציץ, המשמש תחליף לאור טבעי.

054-4310455
geva.design@gmail.com

If you happy and you know it clap your hands.

מי שטוב לו ושמח כף ימחא.

“פריחה אורבנית - עציץ לחיים בעיר”
”urban bloSSom - a Flower poT For The urban liFeSTyle“

156



kEREm kAmINSkI
כרם קמינסקי 

”Same olD beSS in a new DreSS“  /  ”אותה גברת בשינוי אדרת“

 Lighting fixtures inspired by fashionable head-wear examine the relationship
 between the world of fashion design and that of product design. The form of Same

old Bess (lamp base) appears differently with each new “Dress” (lamp shade).

גופי תאורה בהשראת כיסויי ראש בעולם האפנה, כבחינת הקשר בין עולם האפנה 
ועולם עיצוב המוצר. ההקבלה ליחסים בין גוף לבגד מציעה הסתכלות שונה על יחסים 
בין גוף תאורה לאהיל. אותה הגברת )בסיס המנורה( משנה את אופייה על ידי לבישת 

אדרת, כלומר הבגד שעליה )האהיל(.

052-8797330
keremunyoo@gmail.com

“Truth exists for the wise, beauty for the feeling heart”. (Friedrich Schiller)

“האמת קיימת למען בעלי ההגיון, היופי למען בעלי הרגש”. )פרידריך שילר(
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SARAI ROIz
שרי רויז  

”DiSpoSable Tableware“  /  ”כלי הגשה חד פעמיים“

Disposable wares which include paper plates and plastic utensils. 
 In order to activate usage and be rewarded with a new experience, the

 consumer needs to do a small act, which relies on the characteristics of
paper and plastic.

כלים חד פעמיים לאירועי קוקטייל, צלחות מפריסות נייר וסכו”ם מפלסטיק.
חוויית משתמש חדשה מצריכה ביצוע פעולה קטנה על הכלים שמנצלת את תכונות 

הנייר והפלסטיק, על מנת להתחיל להשתמש בהם. 

054-5973336
sr.roiz@gmail.com

Free your mind and the rest will follow.

שחרר את מחשבותיך והשאר יבוא. 
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SIVAN SHIRAN
סיון שירן

”carina- SoFT cluTcheS“  /  ”תיק ערב גמישים לנשים - carina“

 A series of colorful evening clutch-purses for women, made by casting
 of elastic Polyurethane. The essence of the project was to create a

 technological-industrial connection to a fashionable object, while at the same
 time, forming a new design language for evening purses. The design of the

 purses, draws inspiration from Automotive design and translates them to
manufacture a feminine object.

סדרת תיקי ערב לנשים במגוון צבעים, עשויים ביציקת פוליאוריתן גמיש. מהות הפרויקט 
הייתה ליצור חיבור טכנולוגי תעשייתי לאובייקט אופנתי תוך יצירת  שפה עיצובית חדשה 

לתיקי ערב. השפה העיצובית של התיקים שואבת  השראה מעולם עיצוב הרכב ומתרגמת 
אותם לידי יצירת אובייקט נשי.

054-4316166
sivshir@gmail.com

http://sivshir.wix.com/sivshir

It’s not only what you say, it’s the way you say it, that makes people stop.

זה לא רק מה שאתה אומר, זו הדרך בה אתה אומר, שגורמת לאנשים לעצור.
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LITAL SHALOm
ליטל שלום

”yomi-gami“  /  ”יומי-גמי“

 A diary, in the pages of which are hidden earrings, lapel pins and pendants.
 After completing their original function, parts of pages can be separated and

 by simple instructions folded and connected for marking reminders of the
passing days as shapes of jewelry.

יומן אשר בין דפיו מסתתרים עגילים, סיכות דש ותליונים. בדפים, לאחר שסיימו את 
תפקידם המקורי, יש חלקים הניתנים לניתוק ובעזרת הנחיות קיפול פשוטות וחיבורם 

לבסיסים הנלווים ליומן, הם הופכים מעין תזכורת ליום שחלף בצורות של תכשיטים.

050-7716907
lital.shalom@gmail.com

 The magic in turning flat material into a three dimensional product is what
Guides me in most of my works.

הקסם שקיים בהפיכת חומר שטוח למוצר בעל נפח, הוא שמוביל אותי ברוב עבודותי.
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gRADUATES  /  בוגרים

Nimrod Aviad / אביעד נימרוד

Rotem Orgad / אורגד רותם

Alexandra Ivlev / איבלב אלכסנדרה

Danielle Aiber / אייבר דניאל

David Budzik / בודזיק דודו

Jenny Bahar / בכר גני

Yael Bello / בלו יעל

Einav Ben Asher / בן אשר עינב

Ofri Ben Asher / בן אשר עפרי

Avi Ben Simon / בן סימון אבי

Tom Bendkovski / בנדקובסקי תום

Sagi Benshalom / בנשלום שגיא

Vered Goldschmiedt / גולדשמידט ורד

Geut Gonen / גונן גאות

Hadar Gur / גור הדר

Roey Gibor / גיבור רועי

Udi Glass / גלס אהוד

Nadav Gan / גן נדב

Yael Vinokur / וינוקור יעל

Vered Venezia / ונציה ורד

Alex Khaykin / חייקין אלכס

Noam Tobias / טוביאס נועם

David Tal / טל דוד

 Maya Tal / טל מאיה

Lior Yodla / יודלה ליאור

 Shahar Yaacoby / יעקבי שחר

Adi Cohen Nir / כהן ניר עדי

Ayal Levy / לוי איל

Keren Levy / לוי קרן

Katie Levine / לוין קטי

Shani Langberg / לנגברג שני

Asnat Lanxner / לנקסנר אסנת

Tal Mor / מור טל

Shai Michaely / מיכאלי שי

Dana Mick / מיק דנה

Alex Makarov / מקרוב אלכס

Shay Mreci / מרסי שי

Inbal Nahmias / נחמיאס ענבל

Noa Niv / ניב נועה

Shahar Nissim / נסים שחר

Efi Sabo / סאבו אפרים

Atar Sahar / סהר אתר

Guy Sinaiko / סיניקו גיא

Eli Saar / סער אלי

Esaf Etzion / עציון אסף

Zur Dotan / צור דותן

Meytal Tzach / צח מיטל

 Inbal Czeizler / צייזלר ענבל

Ariana Kusevitzky / קוסביצקי אריאנה

Einat Kirschner / קירשנר עינת

Tammy Kalinsky / קלינסקי תמר

Kerem Kaminski / קמינסקי כרם

Avital Kerner Rothenberg / קרנר רוטנברג אביטל

Geva Rosenthal / רוזנטל גבע

Tuval Roth / רוט תובל

Sarai Roiz / רויז שרי

Sivan Shiran / שירן סיון

Lital Shalom / שלום ליטל
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