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על רקע כל זאת, וברוח הזמן המטלטל אותנו 

בין המרחבים הווירטואליים והממשיים, הזמנו 

אתכם בתחילת שנת הלימודים להקדיש את 

פרויקט הגמר האישי שלכם, לנושא: “מגורים 

למציאות מרובדת - מבט ביקורתי על יחסי בית 

 Living in”( ”אדם בעולם משתנה במהירות -

  .)“Augmented Reality

הסביבה הבנויה בכלל ומגורים בפרט, הם 

השתקפות של האדם, כפי שהוא נתפס על ידי 

התרבות. זאת, בין אם את עיצוב המבנה, החלל 

והאובייקט מוביל קאנון סגנוני של צורות, מידות 

ופרופורציות, מערך של תנועות בחלל, טרנדים, 

או טכנולוגיה ודרישותיה של פרקטיקה יומיומית. 

הצבנו לפתחכם שאלות בסיס קיומיות החותרות 

לחיפוש משמעות וביטוי עמדה, כמו למשל: 

במה שונה האדם של היום מתפיסת האדם 

של ויטרוביוס? או של לה-קורבוזיה? או, כיצד 

השפיעו על תפיסת האדם בהקשרי עיצוב סביבה 

אינטימית נושאים כמו: גלובליזציה, מהפכת המידע 

והאינטרנט, המרחב הווירטואלי, מציאות רבודה, 

יחסי אדם / מכונה / מחשב, או חקר המוח? האם 

המרחב הנוכחי, על צורות המגורים הקיימות 

בו, הולם לצרכי האדם החי בליבה של מהפכת 

המידע? כיצד יש לעצב ולעדכן את מגורי האדם

בעת הזאת, שהיא כבר המחר? המענה שלכם

לאתגרים שהוצבו בפניכם מגוון ומעניין, ומשקף בין 

השאר את תודעת הערך המוסף של העיצוב ככלי 

לשינוי, לשיפור ולתיקון, בהקשרי חברה, תרבות וסביבה, 

שספגתם בשנות הכשרתכם כמעצבים אצלנו.  

לסיום, סטודנטים יקרים מחזור תשע”ג, ארבע שנים 

עמוסות ומאתגרות חלפו עברו להן ביעף, בין ימים של 

חווית התחלה, גילוי והתנסות, ועד לרגעים העמוסים 

האחרונים בתהליך הכשרתכם כבוגרים טריים של 

המחלקה לעיצוב פנים. ככל סיום, גם הרגע הזה טומן 

בחובו שפע של זרעים מהם ינבטו התחלות חדשות, 

וביניהן, דרכים סוחפות ומרתקות.  

וברגע הזה, עם השלמת המסע המשותף של כל 

אחד בנפרד ושל כולכם וכולנו יחד, לעונג ולכבוד הוא 

לי לברך אתכם להמשך דרך טובה, מהנה ומוצלחת, 

ולאחל לכם שנים פוריות של יצירה בתוך חוויה של 

חקירה, לימוד והתפתחות מתמידים.

בהצלחה!

ברכה קונדה, אדריכלית

ראש המחלקה לעיצוב פנים

בוגרים יקרים,

השנים שחלקתם אתנו כאן, היו עתירות בתמורות 

וסערות בארץ ובעולם, עד כדי טרנד גלובאלי הזוי 

של מסיבות “סוף עולם”. תחושת חוסר הוודאות, 

עלתה וגאתה בכפר הגלובלי, בשל משברי כלכלה, 

סביבה וחברה, שהתערבלו לבלי הפרד במהפכת 

טכנולוגיות מידע ותקשורת. אלה הן שנים של 

מהפכות ותהליכי השתנות הולכים ומתעצמים, 

שהשלכותיהם על האדם בלתי נתפסים עדיין. בעת 

הדינאמית הזאת, גם תחום עיצוב הפנים, הכרוך לבלי 

הפרד בשיקוף וביטוי מודלים ותפיסות תרבותיות, ניצב 

בפני הזדמנויות ואתגרים מורכבים וייחודיים.  

במחלקה לעיצוב פנים בפקולטה לעיצוב, אנו 

מחויבים, להכשרת בוגרים מצוידים ל”עולם 

שבחוץ”, אבל איך זה בכלל אפשרי היום, כשהשינוי 

בעולם הוא בבחינת קבוע...?

כגוף אקדמי שנדרש למענה ולתגובה אנו 

מתבססים על מסד של הצבת יחסי אדם, חברה 

וסביבה במוקד, ומוצאים בתפיסה אוניברסאלית 

והומאנית מנוף מכונן לעיצוב רלבנטי, כל שכן 

בעולם משתנה. מתוך תודעה זו אנו מכוונים את 

הסטודנטים לתהליכי עיצוב הנשענים על פיתוח 

דרכי התבוננות, חקירה, תודעה, ביקורת ויצירה. 

אלה הם הערכים שלאורם מתקיימת ומתעדכנת 

תכנית הלימודים שלנו מזה למעלה משלושים שנה. 
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DEAR gRADUATES,

The years we shared here were tumultuous at 

home and abroad, reaching global festivities of 

“End of the World”. Economic crisis produced 

uncertainty and anxieties in the global village, 

with revolutions of information technology and 

communications. Revolutionary changes are 

increasing and their ramifications on society 

are yet to be comprehended. Surely, the 

world of Interior Design which reflects cultural 

perception, faces complex new opportunities 

and challenges.

We in the department of Interior Design at 

Faculty of Design, are obligated to prepare 

you for the “world outside”, yet how is this 

possible in today’s world in which change is 

constant...?

As academic entity we are required to answers. 

Our foundation is to place relations of man and 

environment in the center, and to establish a 

universal humanistic approach in this world 

of change. With this in mind, we encourage 

the students to develop ways of observation, 

search, criticism and creativity, as the principles 

that have guided us over the years.

At the start of this year we invited you to do 

your personal graduation project to the topic of 

“Living in Augmented Reality - a critical view of 

man and home in a rapidly changing world”.

The built environment and in particular 

dwelling reflect man and culture., regardless 

if guided by canon of style and proportions, 

by movements in space, trends or technology 

or practical daily demands. We challenged 

you with fundamental questions in search of 

opinion such as: how is man today different 

from the concept of Vitruvius? Or that of Le 

Corbusier? How did concepts like “globalism”, 

“the information revolution”, “virtual space”, 

“augmented reality”, or interface of man 

/ machine / computer, influence your 

understanding of relations with the built 

environment. We asked how should people’s 

dwellings be designed in the current times, 

which are already tomorrow? Your replies are 

varied and intriguing, proof of understanding 

Design as a tool for change, which you have 

acquired during the years with us.

To conclude, dear graduates of 2013, four 

laden and challenging years have passed 

since early experimentations until the final 

moments of the process of becoming 

designers and graduates of the department 

of Interior Design. As at every ending, the 

occasion carries seeds of new beginnings, 

of new and exciting roads.

At this moment of completing our voyage 

together, it is my pleasure and honor 

to wish each and every one of you 

with many productive years of creative 

experiences with ongoing learning and self 

improvement.

Best of Success,

Braha kunda, Architect
Head of Department Interior Design
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ראש המחלקה / אדר’ קונדה ברכה

 Head of Department / Braha kunda

Asulay Michael / אזולאי מיכאל

Ainhorn Leeat / איינהורן פנחס ליאת

Elyasi Yaron /  אליאסי ירון

Elbaz Asher / אלבז אשר

Burstein Itamar / בורשטיין איתמר

Ben-Dov Yoav / בן דב יואב

Ben-Zvi Ayelet / בן צבי אילת

Samuel Ben Shalom / בן שלום שמואל

Banin Anat / בנין ענת

Amos Bar-Eli / בר - אלי עמוס

Bar Ronie / בר רוני

Gal Gaon / גאון גל

Gavish Ailon / גביש איילון

Reuven Givati / גבעתי ראובן

Gutheit Matan / גוטהייט מתן

Golan-cahar Gillian / גולן-סחר גיליאן

Gur Ariel / גור אריאל

Gordon Allis / גורדון אליס

Garibi Ilan / גריבי אילן

Graisel Nissan / גרייזל ניסן

Daniela Ohad  Goldman /  ד”ר אוהד גולדמן דניאלה

Dolev Diana / ד”ר דולב דיאנה

Elias Masinas / ד”ר מסינס אליאס

Harel Zameret / הראל כנות צמרת

Nissan Warschawski / ורשבסקי ניסן

Zaslavski Avner / זסלבסקי אבנר

Bar-Sinai Topol Maya / טופול מאיה

Yeala Golan Keren / יעלה גולן קרן

Cohen Michal / כהן מיכל

Carmon Ester / כרמון אסתר

Meyer Hilla / מאיר הילה

Meiri Yoav / מאירי יואב

Anat Moberman / מוברמן ענת

Dorit Melin / מלין דורית

Itshak Naor /  נאור איציק

Yoram Nidam / נידם יורם

Portugali Odelia / פורטוגלי אודליה

Feldman Orly / פלדמן אורלי

Palmon Ruth / פלמון רות

Gal Parvozkin / פרבוזקין גל

Gilad Duvshani / פרופ’ דובשני גלעד

Nili Keinan / קינן נילי

Canetti Yaffe Yael / קנטי  יפה יעל

Cramsky Ehud / קרמסקי אודי

 Karni Atalia / קרני עתליה

Ronen-Shoeff Livne / רונן שואף ליבנה

Lila Chitayat / שטיאט לילך

Steinberg Nili / שטיינברג נילי

LECTURERS / סגל המרצים
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ADI EBEN-EzRA
עדי אבן-עזרא

”nip & Tuck“  /  ”קפל, כסא, חתך“
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 Exploration of plastic surgery Nip and Tuck procedures were translated to
 design methods and applied as “plastic surgery” to a collection of wooden

chairs, which underwent aesthetic enhancement.

חקירה והקבלה של תהליכים בכירורגיה פלסטית שנקראים “Nip and Tuck“  אל מול 
פרקטיקה ואסתטיקה בעיצוב, הניבה תהליך של “ניתוחים פלסטיים” בקולקציה של 

כסאות עץ, שעברו השבחה אסתטית.

052-3847333
adi.ebenezra@gmail.com

 The design process includes conceptual and visual research, focusing on
selected elements, and involvement of material which conveys the concept.

תהליך העיצוב מכיל מחקר רעיוני וויזואלי, התמקדות באלמנטים נבחרים, ושילוב 
חומריות שמבטאת את הקונצספט.



REUT INO
רעות אינו

”garDen oF meDiaTion“  /  ”הגן כמתווך“

 For the new multi-generation family. A conceptual garden within a home
 provides space for family interaction, being the entity that connects between

 generations and family members. The garden, as the main artery of the
 house, is a place for family gathering as well for solitude refuge. The project

evolved from the depth of feelings in my own multi-generation family.

למשפחה הרב - דורית החדשה. גן קונצספטואלי במבנה מייצר אזור לאינטראקציה 
משפחתית, כמהות מקשרת בין הדורות ובין בני המשפחה. הגן, כעורק הראשי של הבית, 
משמש גם כמקום מפגש משפחתי וגם כמקום מפלט שקט. הפרויקט נבע מתוך העומק 

והשורשיות שהעניקה לי המשפחה הרב- דורית הפרטית שלי.

054-6689680
reutino@gmail.com

 Design must originate from the heart, with a desire to make, and
understanding of people.

כל עיצוב חייב להתחיל מהלב, מתשוקה לעשייה, ומהבנה של האדם.
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LIAT ELIAV
ליאת אליאב 

”iiv-in(g( The work“

 The project deals with individual life combining residence and work, while
 merging between two contrasting worlds of art and high-tech. The structure

 planing of the building is divided into three residential units for artists,
 containing Workspace Gallery and Workshop. Injection of the exhibition

 spaces into the domestic space breaks the boundaries and conventions of
home living experience.

הפרויקט עוסק במגורים המשלבים חיי פרט ועבודה, תוך כדי מיזוג בין שני עולמות 
מנוגדים של אומנות והייטק. תכנון המבנה מתחלק לשלושה יחידות מגורים לאמנים, 

המכילים סביבת עבודה של גלריה וסדנא. הכנסת חללי התצוגה למרחב הביתי שוברת 
את הגבולות והמוסכמות של חווית המגורים בבית. 

050-3070264
Liat.elv@gmail.com

creativity + 100% work =100% design 100%

100% יצירתיות + 100% עמלנות = 100% עיצוב
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gANIT ALpEROVITz
גנית אלפרוביץ

”The khan“  /  ”החאן“

 A boutique hotel at the edge of Jaffa’s flea market. The hotel is located in an
 old merchants’ “Khan” (caravan hostel) and its design is influenced by the

 array of local shops, with the decor of each room inspired by a specific shop
 or trade, while public spaces will serve both guests and local merchants

from the nearby flea market.

מלון בוטיק בפאתי שוק הפשפשים ביפו. עיצוב מלון בוטיק במבנה אשר שימש כחאן 
לסוחרים ביפו. העיצוב מושפע מריבויי צורה ומגוון מאפיינים של החנויות באיזור, כאשר 
לכל חדר במלון מוענק אופי ייחודי בהשראה של חנות מסויימת. חללים ציבוריים במלון 

מעוצבים במשותף לרווחת הדיירים והסוחרים בשוק, במטרה להחיות את הערכים 
החברתיים של חאן סוחרים.

052-5962340
ganit.alp@gmail.com

Personal attachment to the project yields the best results.

חיבור אישי בפרויקט מניב את התוצאות הטובות ביותר.
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mAOR AmITAI pESSES
מאור אמיתי פסס

”inSTaproJecT“  /  ”אינסטפרויקט“

Interior design for Instagram headquarters, in a Bauhaus style building in Tel Aviv.
 Reflecting the ideology of Instagram application and the tension between privacy
 and sharing, the design includes exhibition space with a digital gallery, reception

 areas and offices. Static and dynamic displays create a new spatial concept,
resulting from the merging of images with physical surroundings.

עיצוב פנים למטה חברת אינסטגרם בישראל, בבנין בסגנון “באוהאוס” בתל אביב.
בהשראת אפליקציית אינסטגרם והמתח בין פרטיות ושיתוף, העיצוב יכלול חלל תצוגה עם 
גלריה דיגיטלית, ומרחבי אירוח ומשרדים. בתצוגה הסטטית והדינמית המשולבת, המבקר 

יוכל להתרשם מתפיסת מרחב חדשה, שנוצרת על ידי שילוב תמונות בחלל ממשי.

054-7743213
maoramitai@gmail.com

 Small changes can make great transformations. Attention to details and
finish, minor as they may be, generate the change in space and its design.

שינויים קטנים יכולים לחולל מהפכים גדולים. תשומת לב לגימור ולפרטים קטנים ככל 
שיהיו, הם שמחוללים את השינוי בחלל השלם ובעיצובו.
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EINAV AfLALO
עינב אפללו

”living connecTionS“  /  ”קשרים חיים“

 The interior design and arrangement of furniture mirrors relations among
 family members, as well as reflects their emotional connections with the

 space and walls. Analysis of the “public” space, that which belongs to the
 whole family, produced systematic lines and arrangement of furniture to

enhance warmth and interaction among family members.

עיצוב פנים וסידור הרהיטים בחלל המגורים מהווה תמונת ראי ליחסים בין בני המשפחה 
ומייצג גם קשרים רגשיים שנקשרו בין בני הבית וקירותיו. ההתייחסות בפרויקט לחלל 

ה”ציבורי”, השייך לכלל המשפחה, וניתוח אינטראקציות ביניהם יצרה מגע אנושי וקירבה 
בין בני המשפחה, בעזרת מערכת קווים, אובייקטים ורהיטים.

052-8907417
einavaflalo@gmail.com

.Keep it simple

שמור את זה פשוט.
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gAL ExELROD
גל אקסלרוד 

”muTaTion“  /  ”מוטציה“

 Objects following biological mutations and imbalance in nature. Research through
 X-Ray photos of human and animal mutations has lead to evolution of new

 shapes and their application was carried out with bamboo poles and steel tubes.
Resulting objects serve functional needs of normal people, who are not mutations.

סדרה של אובייקטים בהשראה של מוטציות ביולוגיות וחוסר איזון בטבע. החקירה 
התמקדה בצילומי רנטגן של מוטציות של בני- אדם ושל חיות, כמקור השראה צורני, 

בעוד היישום בחר לשחזר צורניות זו בעזרת חומרים כגון עמודי במבוק וצינורות פלדה. 
התוצרים הינם אובייקטים חיוביים בשירות האדם, שאיננו מוטציה.

052-6976409
galexelrod@gmail.com

www.gxl.com

 Believing in design that breaks conventions, that coveys ideas effortlessly,
yet accurately.

מאמין בעצוב ששובר מוסכמות וגבולות, עיצוב שאומר המון מבלי להתאמץ,  אך יודע 
לתת את הטון בדיוק רב.
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 ELAD BENNAHmIAS
אלעד בן-נחמיאס  

”The hub“  /  “The hub“

 Combined residential and workspace for designers, which promotes
 expression of community values of sharing, of cross-fertilization and creation

 of social and business contacts, with emphasis on Israeli creativity and
 design. THE HUB exploits advantages of communal sharing, in both

economic and social aspects.

סביבת עבודה למעצבים, המשולבת עם מגורים ומעודדת ביטוי ערכים של קהילה, 
שיתוף, הפרייה הדדית ויצירת קשרים חברתיים ועסקיים, בדגש על תמיכה בעיצוב 

ויצירה ישראלית מקורית. THE HUB מנצל את יתרונות השיתוף הקהילתי, הן בהיבטים 
כלכליים והן בהיבטים חברתיים.

054-6377373
eladbarmen@walla.com

Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future.

עיצוב יוצר תרבות. תרבות מעצבת ערכים. ערכים מגדירים את העתיד.
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NOfAR BEN LATIN
נופר בן לטין

”Triangular houSe“  /  הבית המשולש“

 Living in public space. Living in transparent reality in which business and
 dwellings and public space will mingle, with an outlook into the future when

 business towers will be obligated to allocate twenty percent of their space to
 private dwelling and public spaces. Design with transparent materials allows

new perceptions and blurs borders between public and private space.

מגורים במרחב הציבורי. חוויית מגורים במציאות שקופה, כחיבור בין מגדל עסקים למגורים 
ולרחוב בראיה לעתיד, שבו מגדלי נדל”ן יהיו חיבים להקצות עשרים אחוז לטובת מגורים 

ותרומה למרחב ציבורי. צורניות ועיצוב באמצעות חומרים שקופים מאפשרים מבטים, 
והבנה, ותודעה חדשים על סביבה, המחברת ומטשטשת גבולות בין פרטי לציבורי.

052-3345092
nofarbenlatin@gmail.com

Design is visual intelligence.

עיצוב הוא אינטלגנציה חזותית.
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REUT BEN SHITRIT
רעות בן שטרית 

”crinoline“  /  ”קרינוליין“

 Crinoline was a fashionable undergarment with skeleton-like structure over
 which a long skirt was draped. Its shape is inspiration for a system of circular

 shades to define durable and light yet temporary spaces. Engineering
 development enables circular movement of textile shades for shade and

protection from inclement weather.

קרינולינה הייתה פריט לבוש תחתון של מערכת שלדית, אשר מעליה נפרשה ונישאה 
חצאית ארוכה. בהשראתה עוצבה מערכת של חלוקת חללים והתאמה אקלימית, 

במבנים עמידים אך זמניים. המערכת מתבססת על בניה קלה ופיתוח הנדסי של צירים 
ותנועה במסלולים מעגליים עם סוככי טקסטיל, להצללה והתאמה לתנאי מזג האויר.

054-4403708
reut2112@gmail.com

 The designer should fulfill the client’s dreams, create a design understood to
all and yet with passion and excitement and reflection of its times.

על המעצב להגשים חלומות לקוחותיו, ליצור עיצוב שמובן לכל ועם זאת מעורר כמיהה, 
מסעיר ומרגש, ונכון לזמנו.
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HILA BERLER
הילה ברלר

”new Family aparTmenTS“  /  ”בלוק משפחה חדש/ה“

פרוייקט מגורים בעיר תל-אביב, המאופיינת בפלורליזם וליברליזם, יחסית לאקלים 
החברתי בישראל. זהו מענה דיור למשפחות “חדשות”, דוגמת הורות משותפת על בסיס 
חוזי, או גירושים תוך הישארות של הורים נפרדים וילדיהם בקרבת מקום. שלוש הצעות 

לשלושה מודולים של מקרי מבחן, שהמשותף לכולם הוא ילד הגדל אצל שני הורים 
החיים בנפרד. המושג “גיבוב” הוא הבסיס לבחירה והצגה של חומרים לדיירים בפרויקט.

052-6250005
hila.berler@yahoo.com

 Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will
what you imagine and at last you create what you will”. (George Bernard Shaw)

“דמיון הוא תחילת היצירה. אתה מדמיין את מה שאתה רוצה, אתה רוצה את מה שאתה 
מדמיין, ולבסוף, אתה יוצר את מה שאתה רוצה”. )ג’ורג’ ברנרד שו(

 Proposed apartments in Tel Aviv, a city known for its pluralism and liberalism,
 in response to needs of “new families”, such as separated, divorced or with

 contractual relations. Three proposals for three test modules, in which a child
is raised by parents apart.
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 HILA BRENER
הילה ברנר

”The green block“  /  ”עיבוי מערכתי לשיכון קיים“

 Addition of units to an existing apartment block calls for deconstruction of
 the typical structure with revised facades, addition of garden areas and new

 apartments. The old claustrophobic building will be turned wide open with public
and green spaces to obscure the demarcation between ‘inside’ and ‘outsidwe‘.

לעיבוי מגורים בשיכון קיים נדרשים פירוק מבנה הבלוק תוך שינוי חזיתות, יצירת שטחי 
גינות ותוספת של דירות חדשות לאוכלוסיה מגוונת. המבנה הטיפוסי הסגור ייפתח 

לרווחה ואליו יתווספו שטחים ציבוריים לטובת דיירי הבנין בפרט והאיזור בכלל. המבנה 
החדש יכיל שטחים ירוקים לטשטוש הגבולות בין חוץ ופנים. 

054-6467246
hilalabrener@gmail.com

 Design which combines aesthetics with needs can improve any location,
even the lowest.

עיצוב המשלב אסתטיקה עם צורך, יכול לשפר כל מקום, גם את המקום הנמוך ביותר.
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LITAL gABAy
ליטל גבאי 

”SleepleeS“ 

 Private living incorporated within a work environment that merges opposing 
 disciplines such as art and hi-tech. Designed are three dwelling units with

 galleries and workshops. Merging of exhibition capability into the home breaks
down boundaries and social stereotypes with regards to dwelling environment.

sleeplees מגורים המשלבים חיים פרטיים בסביבת עבודה ומיזוג בין עולמות מנוגדים כמו 
אמנות והייטק. עיצוב שלוש יחידות מגורים ובהן חללי עבודה, גלריות וסדנאות. החדרת 
חללי תצוגה למרחב הביתי שוברת גבולות ומוסכמות חברתיות לגבי סביבת המגורים.

050-7315056
litalgabay@gmail.com

Give without expecting return.

שלח לחמך.
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 gADDIE BRONNI
ברוני גדי 

”ciTy Tree or wooD? houSe“  /  ”בית עץ עירוני“

 Independent units scattered about in Tel Aviv. Each unit is designated to fulfill
 a specific function and will be adapted and designed accordingly. The units

 take influence from the city environment but at the same time add a fresh
touch to the landscape.

יחידות עצמאיות המפוזרות ברחבי העיר תל אביב. כל יחידה מיועדת לפונקציה 
ספציפית ומותאמת אליה בתכנון ובעיצוב. היחידות מתחשבות ומושפעות מהנוף 

האורבני, ועם זאת מוסיפות גוון אחר ורענן לעיר.

054-4556396
bronnigaddie@gmail.com

Everything you do is a balloon.

אל תשכח את השורשים שלך
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ADI gUTmAN
עדי גוטמן

”Dwelling in augmenTeD realiTy“  /  ”מגורים במציאות מרובדת“

 How would apartment space be regarded if its protecting exterior walls
 will be transparent? Similar to a post on Facebook, an apartment with a

 transparent facade will reflect the dweller’s decision how much of his privacy
 to expose and share. Design of such dwelling unit will be influenced by one’s

wish to expose his life as well as by curiosity of onlookers outside.

כיצד נתפס מרחב המגורים מבעד לחזית בנין, שאמורה לשמש חוצץ בין מרחב פרטי 
לציבורי והופכת שקופה? בדומה לחשיפה בדף פייסבוק, דירת מגורים עם חזית שקופה 
מעידה על החלטה של הדייר לבחור תכנים בחייו שאותם ירצה לחשוף ולשתף אחרים. 
עיצוב דירת מגורים עם חזית שקופה יושפע מרצונו של המתגורר לחשוף את חייו מחד, 

ומסקרנותו של המתבונן מבחוץ מאידך.

050-5904494
adigutman.designer@gmail.com

 The design process consists of Observations, Deductions, Perceptions, and
finally Production.

ההליך העיצובי מורכב מהתבוננות, תובנות, תבונה ולבסוף תנובה.
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SHANI gOLAN
שני גולן 

”reneweD ornamenTaTion“  /  ”אורנמנטיקה מחודשת“

 Intervention in a building marked for preservation at 29 Rothschild Blvd.
 Tel Aviv, a residential building which is converted to a boutique hotel while

 preserving its original character. The interior design is influenced by oriental
motifs and elements, which were given contemporary interpretation.

התערבות במבנה לשימור בשדרות רוטשילד 29 בתל אביב, בית מגורים אשר הוסב 
למלון בוטיק, תוך שמירה על מאפיינים מקוריים של המבנה. תכנון הפנים מושפע 

ממוטיבים ואלמנטים אוריינטליים, אשר עברו אינטרפרטציה עכשווית.

050-4498404
shanig3@gmail.com

Whatever you do - make it your own.

מה שלא תעשה - עשה אותו שלך.
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NUfAR gUR
נופר גור

”in  iS ouT“  /  ”ouT הוא in“

 This is a new urban space, which combines private functions with public functions
 and is built as one singular system. The Design offers residential, commercial and

 public spaces. The site is at the edge of Levinsky Market in Tel Aviv, a delicate
 urban location that requires attention both architecturally and socially. The social

concept and design solutions are relevant to other urban spaces as well.

מרחב עירוני חדש, המשלב פונקציות פרטיות עם פונקציות ציבוריות, כמערכת אחת. 
התכנון משלב אזורי מגורים, מסחר ומרחב ציבורי. האתר מתוכנן בשולי שוק לוינסקי 
בתל אביב במיקום עירוני רגיש, הדורש תשומת לב הן אדריכלית והן חברתית. הרעיון 
החברתי, העיצוב, והפתרונות שמציע הפרויקט רלוונטיים גם סביבות עירוניות אחרות. 

050-2461614
nufargur@gmail.com

.To Learn. To dare. To experience. To fall in love. To imagine. To renovate
To get excited.

ללמוד. להעז. לחוות. להתאהב. לדמיין. לחדש. להתרגש.
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ROTEm gUy
רותם גיא

 Insignificant events in life may gain presence and magnitude through artistic
 and architectural interpretations, which were inspired by natural chance

 events. This work represents ongoing dialogue between human cases and
 events in nature. Art and architecture interpretations help us to observe

seemingly marginal events in life.

פעולות שוליות בחיינו מקבלות נוכחות ועוצמה דרך הבעה אמנותית ואדריכלית במבנים 
רעיוניים, שפיתוחם שאב השראתו מהתרחשויות מקריות בטבע. העבודה מבטאת 

שיח בלתי פוסק בין מקרים אנושיים לבין מקריות בטבע. בעזרת טכניקות אמנותיות 
ואדריכליות נוצרת הסתכלות נוספת על ארועים שוליים בחיינו.

050-3113333
rotemkush@yahoo.com

 When I have an idea but no clue how to realize it, I know that I am on the
right path.

כשאני חושב על רעיון שאין לי מושג איך לבצע אותו, אני יודע שזאת הדרך הנכונה.

”in The marginS oF our liFe“  /  ”בשוליים של חיינו“
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gRAyDI  SIVAN
גריידי סיון

”houSe aS obJecT oF Dream“  /  ”הבית כמושא חלום“

 Tracing and researching the aesthetics of dreams and their seepage into
 wakefulness leads to understanding that imagination magnifies the visible

 reality. Between the physical home and our subconscious, demarcation
 between reality and imagination is blurred. Interwoven spatial images appear

to be without beginning or end.

התחקות אחר אסתטיקה של חלומות בזמן השינה וחלחולה אל מצבי עירנות, בהבנה 
שהדימיון הוא כלי להאדרת המציאות הנראית לעין. הבית הפיזי והתודעה המחשבתית 
משמשים במשותף כמצע לטישטוש הגבולות בין המוחשי למדומה. חללים המתמזגים 

זה בזה נראים כנטולי התחלה או סוף.

054-4915045
sgraydi@yahoo.com

Design is the place where I can turn imagination into reality and reality
into imagination.

עיצוב הוא המקום בו אני יכולה להפוך דמיון למציאות ומציאות לדמיון.
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NETA gRANER
נטע גרנר

”houSeS anD conSenT“  /  ”בתים והשלמה“

 times I have moved and in the last house where we lived as family 11
 I experienced my parents’ separation. The project is a synthesis of my

 personal story, the transitions, the acceptance and the attempt to repair. The
 new house is a collection of memories, of absence, and of objects. All are

gathered into three spaces about protection, encounter and childhood.

11 בתים עברתי בחיי. בבית האחרון שבו גרנו כמשפחה חוויתי את פרידתם של הוריי. 
הפרויקט הוא התגלמות של סיפורי האישי, המעברים אותם חוויתי, ההשלמה 

עם ההתפרקות, והניסיון לתיקון. הבית החדש הוא אוסף של זיכרונות שנחרטו בי 
מהמעברים, מושגים שהיו חסרים באותו בית וזיכרונות של אובייקטים שנשארו מכל 

מעבר. כל אלו מתגבשים יחד לשלושה חללים המדברים על הגנה, מפגש וילדות.

054-4926661
granerneta@walla.com

Not everything is good, but everything is for the better.

לא הכל טוב, אבל הכל לטובה.
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yAEL DOR
יעל דור

”work From home“  /  ”עבודה מהבית“

 In this age when international communication is accessible in every home,
 it not surprising that many opt to utilize their dwelling space also for a career

 and generation of income. Proposed are three alternatives for work from
 home. The first option merges work within home, a second option separates

 between work and home functions, and a third which requires physical
alterations to the dwelling space.

בעידן של תקשורת בין-לאומית נגישה בכל בית, לא מפליא שרבים בוחרים לנצל 
את מרחב המגורים הפרטי גם לצורך קריירה וליצירת הכנסה. הפרויקט מציע שלוש 

אלטרנטיביות לשילוב של עבודה בבית. אחת שמשתלבת במרחב הדירה, שניה 
שרעיונית מנותקת מהדירה אף כי פיזית היא נמצאת בתוכה, ושלישית שמצריכה שינויים 

בחלל הדירה. בכל פרוגרמה הדגש הוא על הפרדה בין תפקיד הבית ודרישות העבודה.

052-8474051
Yaeli.deli@gmail.com

 Design is for people and should spring from dialogue and create a feeling
of harmony.

עיצוב הוא עבור אנשים, הוא צריך לנבוע מתוך דיאלוג, וליצור תחושת הרמוניה.
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gILI DOTAN
גילי דותן

”SkeTcheD“  /  ”מצויירים“

 Furniture for Children Design of children’s furniture for home, in accordance with
 their mental and physical needs. Inspiration came from children’s drawings, as
 reflection of their inner world and as source for ideas on shapes and materials.

 The design includes 4 elements which can work together as a set or can
separately function for seating, for storage, and for creative and play activities.

מערכת ריהוט לילדים עיצוב של סביבה ביתית ייעודית לילדים בדמות מערכת רהיטים 
המותאמת לצרכיהם הפיזיים והנפשיים. ההשראה נבעה מתוך ציורי ילדים, כחלון לעולמם 

הפנימי, ורקע צורני וחומרי לעיצוב ופיתוח הפריטים. העיצוב כולל 4 פריטים שיכולים 
לתפקד ביחד כמערכת וגם כל אחד בנפרד לצורך ישיבה ואיחסון ופעילות יצירה ומשחק.

054-2876775
giliolotan7@gmail.com

 Beauty is in simplicity and clarity. Suffice are small gestures to turn a design
.into good design

היופי הוא בפשטות, בניקיון, בבהירות. מספיקות מחוות קטנות כדי להפוך עיצוב, לעיצוב טוב.
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EDAN DOTAN
עידן דותן

”The bloop“  /  ”הבלון“

 It all started with a simple idea, a balloon and a lot of humor. Attempting
 control over time and space and matter raises questions with regards to

 form and color and structure. Each lighting fixture of “rice” balloons has its
unique color and texture. The plastic form is made by rotational molding.

הכל התחיל מרעיון פשוט, בלון והרבה הומור.  הנסיון לשלוט בזמן, במרחב ובחומר 
מעורר שאלות לגבי צורה, צבעוניות ומבניות. גופי תאורה מבלוני אורז מעניקים צבע 

ומרקם ייחודיים לכל פריט. ביצוע ביציקת פלסטיק ברוטציה.

054-4411466
buca69@gmail.com

Design is a process. You can’t really comprehend until you see it.

עיצוב הוא תהליך. לא תבין עד שלא תראה אותו.
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SHANI DERAI
שני דראי

”urban commune“  /  ”קומונה עירונית“

 A group of young people wishing to contribute to the community are
 agreeable to living in the Nachla’ot neighborhood in Jerusalem in a

 communal way life of activism and giving. The project includes design of
 living quarters as well as for public educational functions such as lectures,

library and movie projections.

קבוצה של אנשים  צעירים מעוניינים לתרום לקהילה ובתמורה לכך מוכנים לגור בשכונת 
נחלאות בירושלים במתכונת של חיי שיתוף, עשייה ונתינה. הפרויקט כולל עיצוב של מגורים 

משותפים ופונקציות חינוכיות ציבוריות כמו הרצאות, ספריה, והקרנות סרטים.

050-8520585
shani2178@gmail.com

 I believe in design which flows pleasantly through space while answering
dreams and needs of the client.

אני מאמינה בעיצוב המאפשר זרימה נעימה ונוחה בחלל, תוך התייחסות לצרכיו 
וחלומותיו של הלקוח.
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ADI DRESSLER
עדי דרסלר

”Two SugarS“  /  ”שתיים סוכר“

“Twins reside in one womb and share the same maternal resources”.
 Being a twin myself, I chose to imitate the biological process by growing

 two sugar crystals in one container. The crystals are transformed into “Duo”
 light fixtures and are displayed in a pixilated space. But while sugar

crystallizes naturally, the pixels formation is planned.

“תאומים שוהים ברחם אחד ומנצלים מקורות אימהיים זהים” כתאומה זהה בחרתי 
להתחקות אחר התהליך הביולוגי ולגדל שני גבישי סוכר בכלי קיבול משותף. הגבישים 

משמשים כגופי תאורה המגיעים בצמדים ומוצגים בתוך חלל המורכב מריבוי של 
פיקסלים. בניגוד לסוכר שמתגבש בתהליך טבעי, הפיקסלים מתגבשים באופן מתוכנן.

052-6438583
adidressler@gmail.com

The most successful results evolve during research and work.

התוצרים המוצלחים ביותר נרקמים תוך כדי עבודה ומחקר.
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DANA HENAN
דנה הינן

”re-cover“

 Augmented reality has transformed a bomb shelter in a residential building
 into a random pile of objects. Investigating these objects and the shelter’s

 materials has inspired the redesign of the entire building, as well as functional
changes to private and shared spaces.

מציאות מרובדת הפכה מקלט בבניין מגורים, לגיבוב חפצים. חקירת אותם חפצים 
וחומריות המקלט היוו השראה לעיצוב הרבדים השונים של הבניין ולשינוי פונקציונאלי 

של חללים פרטיים ומרחבים משותפים.

052-3517645
danahenan@gmail.com

“אושרו האמיתי של האדם תלוי בהפעלה חסרת מעצורים של כישרונותיו”. )אריסטו(
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gUy VAINER
גיא ויינר 

 Interior design of an apartment for a “New Family”. Two independent adults
 share a residency and decided to have a child, without formally entering into

 a family union. Each has their own quarters, yet most interior walls are merely
partitions, which can be moved or folded to suit common or private needs.

עיצוב חלל מגורים דירתי של “משפחה חדשה”, כלומר שני דיירים בוגרים שאינם בקשר 
רומנטי אך החליטו להביא לעולם ילד במשותף. לכל הורה מוקצה אזור מגורים משלו, 

כך שהדירה בעיקר מחולקת לחללים מוגדרים פרטיים, אך רוב קירות הבית הם מחיצות 
ניידות, אשר אותן ניתן לנייד ולקפל בהתאם לצרכי ההורים והילד ולהסב חללים פרטיים 

למשותפים ולהיפך.

050-7135661
guyvainer@gmail.com

 Research is an important phase, so design can fulfill the user’s stated and
hidden needs, and offer appropriate solutions.

מחקר הוא השלב החשוב, כדי שעיצוב טוב יענה על צרכים מוצהרים ונסתרים של 
המשתמש, ויציע פתרונות הכי נכונים.

“מגורים למשפחה בהורות משותפת”
”living unDer co-parenThooD“
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HILLA ITTACH IfRACH
הילה איטח יפרח   

 A unique housing solution combines permanent and temporary residence
 options at a multi-function site, with commerce, residence, and parking.

 Whether permanent or interim, residential units are placed in a flexible
 arrangement with changing spatial hierarchies, to balance between natural

environment and life in augmented reality.

צורת מגורים ייחודית הממזגת בין  שני דפוסי מגורים, קבוע וזמני, באתר אחד ובו שלוש 
פונקנציות אורבניות - מגורים, מסחר וחניה. בין אם הם קבועים או זמניים, המגורים 

ממוקמים על גבי רצף אחד גמיש עם היררכיות חלליות משתנות, כהתאמה אל התלות 
בסביבה הטבעית מול חיים במציאות מרובדת.

052-5595881
hillaittach@gmail.com

To succeed in creating new statements for known and routine topics.

להצליח לייצר צורך, שמכיל אמירה חדשה, בנושאים מוכרים ושגרתיים.

“דיור בר השגה למכוניות מגורים”
”aFForDable houSing For reSiDenTial vehicleS“
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yAARA kATz
יערה כץ

”eco 146“  /  ”146 אקו“

A boutique hotel in the Florentine neighborhood, the future art hub of Tel Aviv.
 The hotel offers 15 luxury suites, centered about an innovative “green”

 ecological concepts. Its vertical space will provide guests with “oxygen” and
serenity in the middle of the bustling city.

מלון בוטיק בדרום שכונת פלורנטין, רובע האמנים העתידי של תל אביב. במלון 15 
סוויטות מפוארות המשלבות יוקרה ואיכות עם קונספט אקולוגי חדיש המדגיש אלמנטים 

ירוקים וחכמים, הבאים ליידי ביטוי בחוויה וורטיקלית של החלל, שיספק לאורחיו” 
חמצן” רוגע ושלווה בתוך העיר המתועשת.

052-2261169
yaarakatz@gmail.com

Design is opportunity to transform the spiritual to real, to materialize ideas.

עיצוב הינו האפשרות להפוך את העולם הרוחני של האדם למוחשי, 
ולהביא מחשבות לידי מימוש.
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DORON LEVNER
דורון לבנר

”green neighborhooD“  /  ”שכונה ירוקה“

 Upgrade of 7 apartment blocks from the 50’s along principles of green
 architecture and using glass. Preserving the neighborhood’s character, while

 at the same time promoting a green community. Structure additions are
directly influenced by the site’s topography.

שדרוג של 7 בניני רכבת בשיכון משנות ה- 50 המיועדים לפינוי בינוי, בשילוב עם 
אדריכלות ירוקה וזכוכית. שמירה על אופי השכונה תוך יצירת קהילה ירוקה במתחם. 

תוספות המבנה מושפעות באופן ישיר מטופוגרפיית האתר.

050-5786989
Levnerdo@gmail.com

 No house should ever be on a hill or on anything. It should be of the hill.
 Belonging to it. Hill and house should live together each thee happier for

the other. (Frank Lloyd Wright)

אף בית לא צריך בשום אופן לעמוד על גבעה או על שום דבר אחר. הוא צריך להיות 
חלק מהגבעה. להשתייך אליה.הגבעה והבית צריכים לחיות יחד, כשכל אחד מהם 

משלים בשמחה את האחר. )פרנק לוידרייט(
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REUT mALLERON
רעות מלא-רון

”generaTion conTinuiTy in Tel-aviv“  /  ”בן ממשיך בעיר“

“Tel-Aviv Shalmon, my name is Reut Malleron, a fourth generation Tel Avivian”.
“My wish is to stay here, to start a family and to raise my children here, close to 

 my parents, to my childhood memories, close to my roots and origins. But reality 
 prepares me to a different future, one that will not allow me to subsist and provide
 for residing in my own city...“ An urban project to encourage growth of a city from

within, while maximizing the use of existing resources of the city itself

“תל אביב שלום, שמי רעות מלא-רון ואני דור רביעי בעיר.” “הייתי רוצה להמשיך לגור 
פה, הייתי רוצה לגדל ולחנך פה את הילדים שלי, קרוב להורים שלי,  לזכרונות ילדות 

שלי, קרוב לשורשים שלי. אך המציאות מכינה אותי לעתיד אחר, כזה שלא יאפשר לי 
להתקיים ולכלכל את עצמי בעיר שלי...”  פרויקט עירוני המעודד צמיחה של העיר מתוך 

עצמה, תוך שימוש במשאבים לא מנוצלים השייכים לעיריית תל אביב ומאפשרים גדילה 
תכנונית וגדילה אנושית לילידיה.

052-8837090
reutmalleron@gmail.com

All art is unstable. Its meaning is not necessarily that implied by the author.
There is no authoritative voice. There are only multiple readings. (David Bowie, 1995).

אמנות היא בלתי יציבה. משמעותה איננה בהכרח כוונת המחבר.
אין קול יחיד סמכותי. יש רק ריבוי של דרכי קריאה והבנה. )דייויד בואי, 1995(
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HADAR mIRAN
הדר מירן

”The heXgome“

 Compact mobile units, which assemble in countless possibilities. Each unit
 serves a single function such as sleeping, dining, entertaining, work or

 personal hygiene. By rotation and repetition the house can be expanded,
reduced, or rearranged to meet demands in our dynamic society.

יחידות מגורים קטנות וניידות אשר יוצרות אינספור סיטואציות מגורים שונות. כל יחידה 
מציעה פונקציה אחת כגון: שינה, אירוח, עבודה, מטבח ושירותים, וכו’. באמצעות שכפול, 

סיבוב ושימוש ביחידות משלימות, ניתן להרכיב, להרחיב או לצמצם, את חלל המגורים 
ולתת מענה לצרכים משתנים בחברה דינאמית.

054-7393936
HadarMiran@gmail.com

http://hadarmiran.wix.com/hadar-miran-design

Design is message. The designer’s role is to select the best way to convey it.

עיצוב הוא מסר. תפקיד המעצב הוא לבחור את האופן הנכון ביותר להעברתו, מבין 
דרכים רבות אפשריות.
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HILA mERIN
הילה מרין 

”preSenT abSenTeeS”  /  ”נפקדים נוכחים“

 A discussion around the Palestinian narrative in the conquered land of Israel
 in confrontation with influences of the Jewish settlers’ attempt to assimilate a
 new narrative. An old Arabic house in Ein Karem near Jerusalem exemplifies

 emotional and ethical conflicts between the house and its new Jewish
 inhabitants. Three terms - “Pioneering”, “Symbiosis”, and “Detachment”

 guided the architectural conflict between Palestinian and Jewish narratives.

דיון סביב הנראטיב הפלסטיני בארץ ישראל הכבושה, העוסק בהשפעות היישוב היהודי 
והניסיון להטמיע נראטיב חדש. במבנה ערבי עתיק בעין כרם בפאתי ירושלים מתבטאים 

תהליכים רגשיים וערכיים של עימות בין תושבים יהודים לבין בתים ערבים שאותם הם 
אכלסו. שלושה מושגי יסוד - “חלוציות”, “סימביוזה”, ו”ניתוק”, הנחו את הביטוי האדריכלי 

של עימות הנראטיב היהודי החדש מול זה הפלסטיני.

052-8304719
merinhila@gmail.com

 A designer will never be satisfied in a single category. Today I do interior
design, tomorrow jewelry and the day after a painting.

מעצב לעולם לא יסתפק בתחום אחד. היום אני מעצבת פנים, מחר אצרוף תכשיט 
ומחרתיים אצייר.
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 HILA NEVO 
הילה נבו

”urban Savage“  /  ”פרא עירוני“

 The project deals with the phenomenon of skyscrapers that are growing in
 the urban field, cut off from the street and from the city life and environment,
 and became the gatekeeper class - the new social guards. The plan action
 is to bring public space into the tower. Raising the discussion that the tower

 holds discourse of dis proportion between the amount of the population it
 contains and the small area it is built on, and to bring up the law that speaks

on the percentage of public space within a cell requires urban area.

הפרויקט עוסק בתופעת המגדלים שהולכים ומתרבים במרחב האורבני, המקיימים אורח 
חיים סגור בתוכם, מנותק מהרחוב ומהעיר, והפכו להיות שומר הסף המעמדי-חברתי 
החדש. הפעולה היא הכנסת מרחב ציבורי לתוך המגדל. העלאת השיח לפיו המגדל 

מקיים דיס פרופורציה בין כמות האוכלוסייה אותה הוא מכיל לבין השטח הקטן עליו הוא 
מתקיים והכנסת החוק שדן באחוז המרחב הציבורי המחייב בתוך תא שטח עירוני.

   054-5818280
hila.nevo@gmail.com

So long as it derives from love, it will be beautiful, stimulating in simplicity.

כל עוד זה מגיע מאהבה, זה יהיה יפה, מרגש בפשטות.
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ADI NUDLER
עדי נודלר  

”mr.² 7“  /  ”7 מ”ר“

 Intimate space in exposed environs. An exploration of what may be.
 regarded as a minimal unit of personal space within an otherwise public area

 by use of furniture capsules and personal items. A test case was carried out at
a hostel for youth at risk.

חלל אינטימי במרחב חשוף. בחינה של מהו החלל המינימלי הנדרש ליחידת נפח פרטית 
במרחב ציבורי, בצורה של קפסולת ריהוט המכילה פריטים אישיים. מקרה בוחן התקיים 

בפנימיה לנוער בסיכון בעמק חפר.

052-6404223
nudler.adi@gmail.com

A house is not merely walls, roof, door and windows, but defines our identity.
Articles collected over the years reflect symbolic and personal messages.

בית איננו קירות, גג, דלת וחלון, אלא מגדיר את הזהות שלנו.
חפצים הנאספים עם השנים מכילים מימד סמלי ומסר אישי.
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ERAN NAIm
ערן נעים

”liFe in The gap“  /  ”חיים ב)מ(רווח“

Investigation of the urban gap between industry and residence
 Introduction of new apartment units into a receding industrial area revives

 local shops and crafts and at the same time ensures continuous urban
 residential sequence. The newly created border gap is no longer a separator

but rather catalyst for cooperation.

חקירה של מרחב הגבול העירוני שבין מגורים לתעשייה
החדרה של מערכות מגורים אל תוך אזור תעשייה שנמצא בנסיגה, מעורר ומחדש את 

התעשייה המקומית ומשמר רצף של מגורים עירוני. במרחב זה נוצר איזור גבול חדש 
שיותר איננו מסמל הפרדה אלא שילוב וחיבור.

050-6691827
eran.naim@gmail.com

Gandhi said: “Be the change”. I say: “Change the being “…

גנדי אמר: “תהיה אתה השינוי” ואני אומר: “שנה אתה את ההווה...”
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NIR SWISSA
ניר סויסה

”l’eau D’iSSey Summer“  /  ”l’eau D’iSSey  קיץ“

A pop-up stand for sale of perfumes from the brand of designer Issey Miyake.
 The design aims to capture a feeling from nature into the shopping mall and to

provide an olfactory sensation.

דוכן פופ-אפ לממכר בשמים מבית המעצב איסיי מיאקי, במטרה לייצר חווית חושים 
למשתמש. עיצוב שמעביר חוויה של טבע אל תוך הקניון.

050-6421039
nir_swissa@yahoo.com

nirswiss@gmail.com

Design is not only how things look or feel. Design is how things function.

עיצוב אינו רק איך משהו נראהו מרגיש. עיצוב הוא איך דברים פועלים.
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kEREN SkIRA
קרן סקירה    

”above“, urban culTure area“  /  ”למעלה”, מתחם תרבות עירוני“

 The city of Tel Aviv lacks new building potential and culture venues. A creative
 solution suggests to join several adjacent roof tops (currently unused areas) and

 to transform them into venues for culture events. The residents will gain from
 improved facades and street level upgrading as well as to enjoy culture event at

close proximity to home.

תל אביב סובלת ממצוקת בנייה וממחסור במתחמי תרבות. מענה יצירתי יחבר מספר 
גגות סמוכים )שטחים שאינם מנוצלים( בתוך כל שכונה והתאמת המפלס החדש 

לפונקציות תרבותיות. התושבים ייהנו מתוספות בנייה, מפיתוח החזית ומפלס הרחוב, 
ויקבלו מתחם תרבות  בקרבת ביתם.

052-8558839
kerenskira@gmail.com

Design for people.

לעצב בשביל אנשים.
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HAgAR OVADIA
הגר עובדיה

 Design of apartments that enable co-existence of work and private life at
 home, yet also make for separation when needed. The building has many
 commonly shared spaces that create interesting work areas, and provide

opportunity for random business and private meetings.

עיצוב סביבות מגורים שמספקות אפשרויות לשילוב עבודה מהבית אך גם מפרידות 
ביניהם כאשר נדרש. הבניין מתאפיין בריבוי חללים משותפים אשר מספקים סביבת עבודה 

מעניינת ומעשירה ובאותה עת מאפשרים מפגשים אקראיים בתוך הקהילה ומחוצה לה.

050-4919659
Hagar.ang@gmail.com

Good design looks a clean thought.

עיצוב טוב נראה כמחשבה נקיה.

“מרחב מחיה לאנשים שעובדים מהבית”
”SpaceS For living anD working From home“
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HILA ANAV
הילה ענו           

”inTegraTeD SpaceS”  /  “מרחב פתוח“

 Three considerations: social, economic, and technological, are integrated
 into living & work units, which will enhance communal quality of life.  The

 units are dedicated for living, for work, and for culture activities and create a
 new social balance in which people know each other better and feel safer

within their community.

מרחבי מגורים ועבודה המשלבים שלושה היבטים: חברתי, כלכלי וטכנולוגי, לשיפור 
איכות חיים בקהילה. מרחבים אלה למגורים, לעבודה, ולפעילות תרבותית, שזורים זה 
בזה ויוצרים מבנה חברתי שלם חדש. בסביבה כזו מתאפשרים מפגשים חופשיים בין 

האנשים וגוברת תחושת אמון וביטחון בין חברי הקהילה.

050-9876904
hilly.anav@gmail.com

People are the story, the story is the space, in every space I envision a story.

האנשים הם הסיפור, הסיפור הוא החלל, אני רואה בכל חלל סיפור.

366



gALIT pUCHINSkI
גלית פוצ’ינסקי

”neighborhooD  acupuncTure“  /  ”אקופונקטורה שכונתית“

 The transforming of Plonit & Almonit alleys in Tel-Aviv into a social ecological
 neighborhood. The title suggests treatment at a number of selected points

 with aim to improve community life. The treatment points are: converting road
 and parking space to a pedestrian zone, setting areas for public seating and

bicycle parking, and creating a culture center among the dwelling apartments.

תכנון שכונה חברתית אקולוגית ב”סמטה פלונית אלמונית” בתל אביב.
המשמעות של “אקופונקטורה שכונתית” היא טיפול במספר נקודות בשכונה, שיאפשר 
יצירת מרחב ציבורי מזמין להיווצרות חיי קהילה עשירים ולשיפור תנאי המגורים. נקודות 

הטיפול הן: הסבת כביש הגישה וחנייה למדרחוב, יצירת אזורי ישיבה ציבוריים וחניית 
אופניים, התערבות במגורים, ושילוב מרכז חברתי בקרבם.

054-4518099
galpuch@gmail.com

 Design is not merely beauty, but a way of life.
The person, the surroundings and design values are one.

עיצוב הוא לא רק יופי, הוא דרך חיים. האדם, הסביבה והערך העיצובי הם אחד.
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EDEN pORTAL
עדן פורטל

”moDern TapeSTry“  /  ”גובלן עכשווי“

 Memories from grandma’s house, where colorful embroidered pictures
 covered the walls, these are my personal tapestry. Traditional embroidery
 was translated to modern style and transformed from two dimensions to

three-dimensional partition to define space with memory.

מסורת מבית סבתא, זיכרון תמונות רקומות אשר מילאו בצבע את חלל הבית, כל אלה 
הם הגובלן האישי שלי. העיצוב המסורתי תורגם לעיצוב מודרני ועבר טרנספורמציה 

מדו-ממד למחיצה תלת-ממדית, המגדירה חלל וזיכרון.

050-7623216
eportala@gmail.com

 Design generates sensations and places man at the center of maximal
experiences.

עיצוב מחולל חוויות ומציב את האדם במרכזה של חוויה מקסימלית.
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VERONICA TSOUkER
ורוניקה צוקר   

 Investigation of cross-stitch technique based on mathematical formulas
 and functions for creation a new three-dimensional pattern. The differences

 between the various lamps are obtained by changing the mathematical
 parameters. As the result it leads to visual changes in the three-dimensional
 patterns and in the shapes of the lamps themselves. Each lamp created in

traditional handmade technique and represents different trigonometric function

חקירת טכניקת הריקמה באיקס תוך התבססות על נוסחאות ופונקציות מתמטיות ויצירת 
“פטרן” תלת מימדי חדש. ההבדלים בין גופי התאורה השונים מתקבלים על ידי שינוי 

פרמטרים מתמטיים אשר גורר שינויים ויזואליים ותלת מימדיים בגופי התאורה עצמם. כל 
גוף תאורה נרקם ידנית בטכניקה מסורתית ומייצג פונקציה טריגונומטרית אחרת.

052-5490046
zucker.and.co@gmail.com

 There is no design without discipline. There is no discipline without intelligence.
(Massimo Vignelli)

אין עיצוב ללא משמעת. אין משמעת ללא אינטלגנציה. )מסימו ויניילי(

“גופי תאורה בהשראת ריקמה באיקס”
”lampS inSpireD by croSS-STiTch embroiDery
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OfRI zUR
אופרי צור

”levinSky 36“  /  ”36 לוינסקי“

 Chef restaurant and deli in Levinsky neighborhood, Tel Aviv. The kitchen will
 surprise with specialty dishes of French and countryside food. Rich flavors and

aromas, large portions, food that people love in a warm rustic atmosphere.

מסעדת שף ומעדנייה בשכונת לוינסקי בת”א. המטבח יפתיע במנות מיוחדות וטעימות 
של אוכל צרפתי וכפרי מצוין. אוכל מלא טעמים ועשיר, במנות גדולות, אוכל שאנשים 

אוהבים עם אווירה כפרית מזמינה, חמה וצבעונית.

054-6693039
ofrizoor@gmail.com

To understand beauty, to enjoy and create, and to do what you love!

להבין את היופי. להנות, ליצור ולעשות את מה שאתה אוהב!
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gAL kAmER
גל קמר

 Adaptation of residential units into a commerce and office tower. Physical
 adjustments of units to the façade of existing building. A variety of apartment
 sizes is suitable for many professions. A bustling building at day, it is almost

abandoned at night (Gibor Sports Bldg, Ramat Gan).

התאמה של מגורים לאתר הכולל משרדים ומסחר. התאמות פיזיות של יחידות 
דיור משתנות אל חזיתות מבנה קיים. תמהיל דירות בגדלים שונים מותאמות למגוון 

עיסוקים. מיקום במתחם משרדים שוקק חיים ביום ונטוש לאחר שעות העבודה )בית 
גיבור ספורט, רמת גן(.

0546666256
ggggaal@yahoo.co.il

 There is no separation between design and functional needs they should
merge in a planned process.

לא ניתן לנתק בין עיצוב לבין צרכים פונקציונליים, ויש לשאוף לשלבם בהליך תכנוני.

“שילוב מגורים במגדל משרדים”
”combining reSiDenceS in oFFice Tower“
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kATyA kANDALOV
קטיה קנדלוב

”hoT houSe“  /  ”חממה“

 A multi-generation family residence. Changes in modern society such as
 physical and emotional detachment between generations were not integrated

 into residential design. The project offers a new type of residence for the
 multi-generation family. While accepting modern values of independence and

privacy, it enables contact and interface between family generations.

מגורים למשפחה רב-דורית חדשה. שינויים שחלו בחברה בשנים האחרונות, כגון ריחוק 
פיזי ונפשי בין בני משפחה, לא זכו להתיחסות ולהטמעה בתחום המגורים. הפרויקט 
מציע תצורת מגורים חדשה למשפחה רב-דורית במתחם משותף, תוך שמירה על 

ערכים מודרניים כמו עצמאות ופרטיות ביחד עם חיבור בין הדורות.

052-6899873
k.katerinka@gmail.com

 It is important to be exposed to new areas, to interweave them together, and
place man in the center.

חשוב להיפתח לתחומים חדשים, לשזור את כולם יחד, ולהציב את האדם במרכז.
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 SHIR kANER
שיר קנר  

”yooTopia“  /  ”יו-טופיה“

 bringing nature into the world of tower dwellers. A utopian project dealing with
 the iconic Yoo towers in Tel-Aviv. Elements and morphologies from nature are

 introduced into the buildings to dissipate their urban rigidity. Treatment is
 synergetic in three levels, from system to public to the private functions,

creating a meeting place for nature, landscape architecture and interior design.

YooTopia מכניסה את הטבע לעולמם של שוכני המגדלים. פרוייקט אוטופי המטפל במגדלי 
Yoo האיקוניים במזרח תל אביב, שאליהם הוכנסו אלמנטים וצורניות מעולם הטבע, על-מנת 
לשבור את הנוקשות האורבאנית. הטיפול נעשה בשלוש רמות בצורה סינרגטית, מהמערכתי 

לציבורי ומשם לפרטי, תוך יצירת מקום שבו טבע, אדריכלות נוף, ועיצוב פנים נפגשים.

052-6562266
shirkaner@gmail.com

To design is to foresee. To put all your ideas on page, ridiculous as they may be.

לעצב זה לחזות. לשים על דף נייר את כל הרעיונות שלך, מופרכים ככל שיהיו.
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VASINA REgINIANO
וסינה רג’יניאנו

”chocolaTe ouT oF conTexT“  /  ”שוקולד שהוצא מהקשרו“

 A discussion about relations between man and home asking: who nurtures
 who? Does a home contain its owner or does the owner “contain” his home?

 Does devouring of a chocolate “home” represent self destruction or
self preservation? A dialogue between a material and the term “home”.

דיון על היחסים בין אדם לביתו – מי ניזון ממי? האם הבית מכיל את האדם או שמא 
האדם מכיל את הבית? האם זלילה של בית ממתק )שוקולד( מסמלת הרס עצמי או 

שימור עצמי? דיאלוג בין חומר לבין המונח “בית”.

052-2674483
vasina@walla.co.il

vasilissia@gmail.com

There is no substitute to rich imagination, high dreams and hard labor.

אין תחליף לדימיון עשיר, חלומות גדולים ועבודה קשה.
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 yANA SHTEINBERg
יאנה שטיינברג

”a Tel aviv Dream”  /  ”חלום תל אביבי“

 The ultimate dream of many young people is to live in Tel Aviv, but economic
 obstacles make this impossible. A proposed solution is to convert industrial

 sites into residential complexes, by intervention in existing structures and
 their division to apartments. Maximizing usage of space will result in realizing

such dreams in affordable manner.

הצעירים חולמים לחיות בתל אביב אך ניצבים בפני מכשול כלכלי. הפרויקט מציע שינויי 
ייעוד למגורים באזורי תעשיה, תוך התערבות וחלוקה מחדש במבנה קיים. שילוב של 

מרכיבים ציבוריים בחלל המבנה ובדירות וניצול מקסימלי של החלל יאפשרו חיים נוחים 
בסביבה מודרנית ומימוש החלום בעלות סבירה.

054-7429142
Yanabanana3@gmail.com

 God is in the details”. Design is the place for accurate sensitivity and”
contemporary affect on a spatial environment.

״אלוהים נמצא בפרטים הקטנים״. עיצוב הוא המקום לדייק ברגישות ובהשפעה עדכנית 
על חלל ועל החיים הסובבים בו.
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mAyA STEINDEL
מאיה שטיינדל

 Influence of the kibbutz dining hall on the family unit. Reflection into the past and to
 childhood has lead to the conclusion that the camaraderie in the communal dining
 hall was at the expense and intimacy of the family unit. The project aims to create

memory of a family rite around the table for a meal, like it has never been before.

השפעת חדר האוכל הקיבוצי על התא המשפחתי. התבוננות לאחור ולתקופת הילדות 
על מקומו של חדר האוכל הקיבוצי הובילה למסקנה שהחברותא שהייתה בו פגעה 

בחיים המשפחתיים, והותירה תחושות של חסר, ריק, פספסוס. הפרויקט מייצר זיכרון 
חדש של משפחה מאוחדת בטקס ארוחה סביב השולחן וביחד, כפי שלא הייתה מעולם.

050-9746688
mayastl@yahoo.coml

 When it comes from within and excites me, the process is correct and the
results are best.

כשהדברים באים מתוכי ומרגשים אותי, התהליך הוא הכי נכון והתוצאות הן הכי טובות.

”The meal“  /  ”הארוחה“
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AyALA SHmmUELI

איילה שמואלי

 Shared residence for students and the immigrant community in Tel Aviv, that
 combine public and private aspects. The building functions as a filter system,
 expresses balance between public and private elements, allows entry of light

.and secures isolation from the outside

מגורים משותפים זמניים עבור קהילות סטודנטים ומהגרים בת”א, בשילוב של מימד 
ציבורי ופרטי. הבניין מהווה מערכת סינון לאדם הנכנס, מבטא קשר בין ציבורי לפרטי, 

מחדיר אור ומבטיח ניתוק מהחוץ.

052-5815588
Ayalola.sh@walla.com

 The designer should respond to the environment in which he creates, but
not to be totally under its influence.

על מעצב להגיב לסביבה בה הוא יוצר, אך לא להיות מושפע באופן מוחלט ממנה.

”Temporary accommoDaTionS“  /  ”מגורים זמניים“
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AyELET SHREm
שרם איילת

 A dormitory for music students. Symbiotic relations between a conventional
 dormitory building and an external “parasite” that leans onto its frame,

 penetrates into it, and affects the central axis of traffic, by enabling new
inter-community and musical encounters.

מעונות סטודנטים למוסיקה. בנין מעונות שמקיים קשר סימביוטי עם “טפיל” צורני 
חיצוני הנשען על המעטפת הקיימת, חודר לתוכה, ומעורב בסכימת התנועה המרכזית, 

שמקשרת בין חלקי הבניין ומולידה מפגשים חדשים במימד בין-קהילתי מוסיקלי, כגון 
חדרי חזרות בעלי אופי אקוסטי.

050-6706492
ayeletshrem@gmail.com

 Believe in design that renews and reveals from an inner truth, with
consideration to user’s needs.

מאמינה בעיצוב שמחדש ומגלה נסתר ושבא מהמקום הכי אמיתי, תוך התחשבות 
בצרכים והתאמה למשתמש.

”paraSiTe“  /  ”פרזיט“
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gRADUATES  /  בוגרים

Adi Eben-Ezra / אבן עזרא עדי

Reut Ino / אינו רעות

Liat Eliav / אליאב ליאת

Ganit Alperovitz / אלפרוביץ גנית

Maor Amitai Pesses / אמיתי פססמאור

 Einav Aflalo / אפללו עינב

Gal Exelrod / אקסלרוד גל

Elad Bennahmias / בן-נחמיאס אלעד

Nofar Ben Latin / בן לטין נופר

Reut Ben Shitrit / בן שטרית רעות

Hila Berler / ברלר הילה

Hila Brener / ברנר הילה

Lital Gabay / גבאי ליטל

Gaddie Bronni / גדי ברוני

Adi Gutman / גוטמן עדי

Shani Golan / גולן שני

Nufar Gur / גור נופר

Rotem Guy / גיא רותם

Graydi  Sivan / גריידי סיון

Neta Graner / גרנר נטע

Yael Dor / דור יעל

Gili Dotan / דותן גילי

Edan Dotan / דותן עידן

Shani Derai / דראי שני

Adi Dressler / דרסלר עדי

Dana Henan / הינן דנה

Guy Vainer / ויינר גיא

Hilla Ittach Ifrach / יפרח איטח הילה

Yaara Katz / כ”ץ יערה

Doron Levner / לבנר דורון

Reut Malleron / מלא-רון רעות

Hadar Miran / מרין הדר

Hila Merin / מרין הילה

Hila Nevo / נבו הילה

Adi Nudler / נודלר עדי

Eran Naim / נעים ערן

Nir Swissa / סויסה ניר

Keren Skira / סקירה קרן

Hagar Ovadia / עובדיה הגר

Hila Anav / ענו הילה

Galit Puchinski / פוצינסקי גלית

Eden Portal / פורטל עדן

Veronica Tsouker / צוקר ורוניקה

Ofri Zur / צור אופרי

Gal Kamer / קמר גל

Katya Kandalov / קנדלוב קטיה

Shir Kaner / קנר שיר

Vasina Reginiano / רג’ניאנו וסינה

Yana Shteinberg / שטיינברג יאנה

Maya Steindel / שטינדל מאיה

Ayala Shmmueli / שמואלי איילה

Ayelet Shrem / שרם איילת
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