המחלקה
לתקשורת חזותית

DEPARTMENT OF
VISUAL COMMUNICATION

,בוגרים יקרים

DEAR GRADUATES,

As on every year we, teachers and staff,
face you excited and proud and wish to all
graduating students of the department of
Visual Communication at Design Faculty,
the most of success. You have completed
four years full of rich content and have faced
challenging projects and demands. We were
honored to guide you and to contribute our
professional and personal experience towards
your education as future designers.
In recent decades our world has undergone
both technological and social revolutions.
Their changes affect both design and
social realities. We have become a global
society with new and dynamic values which
constantly change. From us, seasoned and
young designers alike, it demands to openly
accept new ideas, to be flexible and adapt
our design to demands of society and to
capabilities of technology.
We regard you not only as graphic designers
but also as leaders and formulators of ideas.
The powerful tools which you have acquired
enable you to make impression not only in the
consumer market, but also in social realms.

We hope that you will apply such knowledge
wisely and responsibly. Your personal goals you
should blend with contributions to society. We
sincerely hope that you will play central roles in
the design community, which you join today.
The road ahead is even more challenging
than the four years of study just completed.
It is tortuous and full of obstacles, but you
can make it interesting and rewarding. Be
the best, not only as designers, but as
people who are responsibly involved in their
surroundings.
On behalf the teaching and staff and myself I
wish you lots of success in your professional
endeavors. We will always be glad to hear
from you and offer advice whenever asked.
Many wishes from the entire staff
Tamir Shefer
Head of Department
Visual Communication

אנו מקווים שתדעו להשתמש בידע שרכשתם
, במקביל לרצון להתקדם.באחריות ובתבונה
שלבו במטרותיכם האישיות גם את הצורך
 אנו מאוד מקווים.לתרום לחברה בה אתם חיים
שמקומכם יהיה מרכזי ומוביל בקהילת המעצבים
. שאל שורותיה הנכם מצטרפים היום,המקצועית
לפניכם דרך ארוכה ומאתגרת הרבה יותר מארבע
, הדרך מלאה חתחתים.שנות הלימוד שסיימתם
 אולם אם תדעו להיישיר מבט,עליות ומורדות
 היו.קדימה דרככם תהיה תמיד מעניינת ומתגמלת
,הטובים ביותר לא רק כמעצבים אלא גם כבני אדם
.הלוקחים אחריות ומעורבים בכל הסובב אותם
סגל המרצים ואנוכי מאחלים לכם המון הצלחה
 תמיד נשמח.בהמשך דרככם המקצועית
להתעדכן אודותיכם כמו גם לסייע ולייעץ לכם
.במידת הצורך גם בהמשך דרככם
,שפע ברכות מכל חברי הצוות ודרך צלחה
תמיר שפר
ראש המחלקה
לתקשורת חזותית

 עומדים, אנו צוות המרצים והמנחים,כבכל שנה
בפניכם נרגשים וגאים ומאחלים לכל הבוגרים של
,המחלקה לתקשורת חזותית בפקולטה לעיצוב
 סיימתם ארבע שנים מלאות בתכנים.המון הצלחה
 המשימות לא היו תמיד פשוטות.חדשים וחוויות
 לנו המרצים היה הכבוד.ולעיתים קרובות מאתגרות
,להנחות אתכם ולתרום מנסיונינו האקדמי והמקצועי
.כדי להכשיר אתכם כמעצבים בעתיד
בעשורים האחרונים חווינו מהפכה טכנולוגית
שהובילה לשינוי לא רק בצרכים של עולם
 שינויים.העיצוב אלא גם בתפיסה החברתית
אלה משליכים על עולם העיצוב ועל המציאות
 הפכנו לחברה גלובלית עם צרכים.החברתית
.וערכים חברתיים חדשים ובמציאות דינאמית
מציאות זו משתנה חדשות לבקרים והיא דורשת
 קהילת המעצבים הותיקים והצעירים,מאיתנו
 להיות פתוחים לרעיונות חדשים וכן להיות,כאחד
גמישים מספיק כדי להתאים את העיצוב לצרכים
.החדשים שהחברה דורשת ושהטכנולוגיה מאפשרת
אנו רואים אתכם לא רק כמעצבים גרפיים אלא
 הכלים שעומדים.גם כמובילים ומעצבי דעות
לרשותכם כמעצבים הינם בעלי עוצמה רבה
ומאפשרים לכם ליצור אמירות לא רק בזירה
.הצרכנית אלא גם בזירה החברתית
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LECTURERS / סגל המרצים

Karlitz Adi / קרליץ עדי

Moscovitz David / מוסקוביץ דוד

Gilad Yariv / גלעד יריב

 תמיר שפר/ ראש המחלקה

Maya Merman / קרמן לוטן מיה

Mizrahi Avihai / מזרחי אביחי

Nizan Gilady / גלעדי ניצן

Head of Department / Tamir Shefer

Ravid Zeev / רביד זאב

Malckiel Nissan / מלכיאל ניסן

Gafni Golan / גפני גולן

Rozov Yasha / רוזוב יאשה

Many Lebental Tamar / מני לבנטל תמר

Donner Batia / דונר בתיה

Dafna Ichilov / איכילוב דפנה

Rousso Yael / רוסו יעל

Peddy Mergui / מרגי פדי

Diner Zachi / דינר יצחק

Alperson Dovev / אלפרסון דובב

Rusho Yonit / רושו יונית

Eliyahu Misgav / משגב אליהו

Dan Ido / דן עידו

Engelmayer Zeev / אנגלמאיר זאב

Richter Eyal / ריכטר אייל

Soffer Adi / סופר עדי

Dessau Liat / דסאו ליאת

Axenfeld Stav / אקסנפלד סתו

Richter Eyal / ריכטר אייל

Sapir Navot Nir / ספיר נבות ניר

Dresher Shani / דרשר שני

Judith Asher / אשר ג’ודית

Shaul Yuval / שאול יובל

Oded Ezer / עזר עודד

Heymann Shlomit / היימן שלומית

Bob Orel / בוב אוראל

Shir Shvadron / שבדרון שיר

Amikam Aya / עמיקם איה

Vexler Michal / וקסלר מיכל

Bolandi Guy / בולנדי גיא

Shavit Ido / שביט עדוא

Amira Shalom / עמירה שלום

Zevolun Baruch / זבולון ברוך

Borochov Eran / בורוכוב ערן

Sade Orit / שדה (זיתוני) אורית

Antebi Hagit / ענתבי חגית

Zavadsky Anat / זבצקי ענת

Bachar Erez / בכר ארז

Shol Nissan / שור ניסן

Faber Michael / פבר מייקל

Ziv Itay / זיו איתי

Ben-David Dana / בן דוד דנה

Shaham Dan / שחם דן

Piorouich Shiri / פיורוביץ בכר שירי

Chulev Shir / חולב שיר

Ben-Yehuda Efrat / בן יהודה אפרת

Shai Ron / שי רון

Danny Filds / פילדס דני

Hulin Yaron / חולין ירון

Benziman Naama / בנזימן נעמה

Shlonsky Hanan / שלונסקי חנן

Zachy Praver / פרבר צחי

Yehuda Hofshi / חופשי יהודה

Bartal Eitan / ברטל איתן

Shimon Sandhaus / פרופ’ זנדהאוז שמעון

Cohen Assaf / כהן אסף

Bril Michal / בריל מיכל

Talia Fried / פריד טליה

Cohen-Ziv Addi / כהן זיו עדי

Brande Adi / ברנדה עדי

Ohaion Sigal /  אוחיון סיגל- פרלמן

Carmi Ayelet / כרמי אילת

Bareket-Leguisamo Sharon / ברקת לגיסמו שרון

Frenkel-Eshet Miriam / פרנקל עשת מירי

Levitzki Rosenberg Mayan / לויצקי רוזנברג מעין

Gold Jonathan / גולד יונתן

Kappel Shahar / קפל שחר

Meir Daniel / מאיר דניאל

Golner-Dorfman Ronith / דורפמן רונית-גולנר
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תמיר אדרת
Tamir Aderet
054-9402001
tamiraderet@gmail.com

… לפעמים לא יוצא כמו שתכננת,משפט זה כמו פרויקט בעיצוב
A sentence is like a design project, sometimes it doesn’t turn out the way
you planned...

”Stigmatown“

/ ”“סטיגמטאון

 מחאה כנגד הצביעות. וספר להורים וילדיםiPad משחק אינטראקטיבי המשלב
 במשחק יזהו. לכולנו יש סטיגמות כלפי אחרים,שב”פוליטיקלי קורקט” בעוד שבתוכנו
 בסביבה,הילדים וההורים סטיגמות ודעות הקדומות שלהם וילמדו להוציא אותם החוצה
.תומכת ומחבקת המעודדת להגיד מה באמת הם חושבים על האחר
An interactive game with iPad and book for parents and children. Protest
to expose hypocrisy in being “politically correct”, as we all have prejudices.
By playing, both parents and children will find out what prejudices they may
have and while surrounded by supporting family, will learn to expose what
they really think about others.
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ערן אולק
Eran Olek
054-5212667
eranolek@gmail.com
vimeo.com/eranolek

) (פורסט גאמפ. אתה אף פעם לא יודע מה תקבל,החיים הם כמו קופסת שוקולדים
Life is like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get.
)Forrest Gump(

”Dissatisfaction“

/ ”“חוסר סיפוק

 שממחיש בצורה חזותית את המרדף, תודעתי בנושא חוסר סיפוק-סרטון אנימציה זרם
 הנובעות מחוסר סיפוק ומדגיש, הסרטון מציף תחושות ורגשות.התמידי בו אנו חיים
.שמדובר בבור ללא תחתית
A stream of consciousness animation about dissatisfaction, that illustrates the
constant pursuit in which we live. It expresses feelings and emotions which
result from lack of satisfaction and emphasizes that this is a bottomless pit.
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שחר אייזיק
Shahar Aizik
054-4371349
shaizik@gmail.com

) (אנדי וורהול.” ואז להימכר לעבדות,“להיוולד זה כמו להיחטף
Being born is like being kidnapped, and then sold into slavery”. (A. Warhol(

”Rituals“

/ ”“טקסים

 מחשבה על טקס מעלה אצלנו.טקס מוגדר כאירוע המורכב מרצף פעולות וסמלים
, מצווה- בר, או טקסים דתיים כמו חתונה,תמונות של שבט אפריקאי רוקד סביב מדורה
, באופן לא מודע. טקס הינו ביטוי של החברה לחשיבותו של נושא או מעמד.’טבילה וכו
 או, בין אם אינטימיים וייחודיים כל אדם לעצמו,”שגרת היומיום שלנו מורכבת מ”טקסים
. לקהילה ואפילו לאנושות כולה,משותפים למספר אנשים
Ritual is a ceremonial event made up of a sequence of actions and symbols.
The thought of ‘ritual’ may raise images of a tribal dance or of religious rituals
such as wedding, bar-mitzvah, etc. A ritual reflects society’s regard to the
importance of a given event. Subconsciously, our daily routine is composed of
“rituals”, whether individual, or in a group, in congregation, or all of mankind.
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)רחל אילוז (לובש
Rachel Illuz (Lubasch(
054-8130979
rachel.lubash@gmail.com

. תמונה מסבירה הכל,במקום שבו המלים מבלבלות
Where words confuse, a picture explains it all.

”Interactive Kindergarten“

/ ”“הגן האינטראקטיבי

 להורים המתקשים לאזן בין מחוייבותם לעבודה מול, אפילו קצת ציני,סרטון הומוריסטי
 שמאפשר להורים, זהו סרטון תדמית לגן אינטראקטיבי דמיוני.המחוייבות לגדל ילדים
.לעבוד במקביל לגידול ילדיהם
A humoristic short film for parents who are torn between their obligations
at work to commitment to their children. The video is about an imaginary
interactive kindergarten which will allow parents to work and care for their
children simultaneously.
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גליה אמיתי
Galia Amitai
052-8763040
galiamitai@gmail.com

.פשוט אבל מדויק
Simple, yet accurate.

”The Kibbutz Passover Haggadah“ / ”“והגדת לבנך

ההגדות הקיבוציות של פסח הן אחד המפעלים התרבותיים המשמעותיים שנוצרו
, מאות מהדורות שונות הודפסו במטרה ליצור מסורת חילונית חדשה.בקיבוצים
 “וה ִּג ַד ְ ּתָ לְב ִנְך ָ” היא מהדורה.וסדר הפסח הפך לאירוע ראשי בלוח השנה הקיבוצי
 שמטרתה שימור והנגשה של ההגדה של פסח,אינטראקטיבית של הגדה קיבוצית
.בתקופה בה הקיבוצים דועכים ודור המייסדים הולך ונעלם
The “Haggadah shel Pessach” was a significant cultural enterprise of the
kibbutz movement. Hundreds of versions were printed in effort to establish a
new secular tradition in the kibbutz. “VeHigadeta Lebinha” is an interactive.
edition to preserve and adapt the kibbutz Haggadah to present times, at
which the kibbutz movement is dwindling.
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אסנת אפשטיין
Osnat Epstein
052-7732750
osnata88@gmail.com

. על דרך, אני חושבת על תהליך,כשאני חושבת על עיצוב
.להתחיל משהו חדש מבלי לדעת בדיוק כיצד הוא יסתיים
When I think about design, I think about a process, about a way
To begin something new, without knowing exactly how it will turn out.

”Perhaps this Time“

/ ”“אולי הפעם

.סרטון אנימציה המציג את החוויה הרגשית שעוברת אישה במהלך טיפולי פוריות
 והוא מתאר את,הסרטון מתרחש בזמן ההמתנה לרופא לקראת סבב טיפולים חדש
 דרך מונולוג אישי זה אנו נחשפים לחוויה שהיא מנת.מחשבותיה ורגשותיה של האישה
.חלקם של זוגות רבים בארץ ובעולם
An animated video about the emotions of a woman, who undergoes
fertility treatment. Her monologue in the clinic’s waiting area before another
session of treatment reflects experience and emotions of many couples in
Israel and abroa.
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סתיו בלומנקרנץ
Stav Blumenkranz
052-8557517
stavblum@gmail.com

.ואהבת לרעך כמוך
Love thy neighbor as yourself.

”Another life“

/ ”“חיים אחרים

. ומציג משפחה שמאמצת ילדה יתומה,”סרטון אנימציה העוסק בערך “ואהבת לרעך כמוך
An Animated film on the idea: “Love your neighbor as yourself”, about a
family that adopts an orphan girl.
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ליאור בן יוסף
Lior Ben Joseph
054-2401328
liorbenyo@gmail.com
http://liorbenyo.wix.com/ liorbenyo

”... עוד שניה אתה שם,“המשך קדימה
”Keep going, you’re almost there...“

”Persons of the Street“

/ ”“אנשי הרחוב

 מתוך, פועלם ומורשתם,אפליקציה להכרת הדמויות שמאחורי שמות הרחובות
 בנוסף מאפשרת. כנראה ראוי שנכיר אותם,אמונה שאם זכו שייקרא רחוב על שמם
 מבנים,האפליקציה להכיר את סיפורו של כל רחוב כגון אירועים שהתרחשו בו
. וכן לתכנן מסלול טיול בעיר בעזרתה, ודמויות חשובות שגרו בו,היסטוריים הקיימים בו
An app to recognize the figures after whom streets were named, their work
and legacies. In addition, the app tells the stories of the streets, points to.
historical buildings and interesting persons who lived on those streets. With
the app the user can also plan a walk through the city.
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לירן בשארי
Liran Bashari
054-2013037
l.bashari@gmail.com
http://www.behance.net/liranbashari

... בחיים האמיתייםCommand + Z אם רק היה
If there only was Command + Z in real life...

OCD (Obsessive Compulsive Disorder(“

) (הפרעה טורדנית כפייתיתOCD אפליקציה של מערכת לניהול חיי היומיום של חולי
 באמצעות תיעוד,אשר עוזרת למשתמש לעקוב אחר פעולותיו האובססיביות והקבועות
.מסיבי המסייע לו להורדת החרדה
An application for managing the daily routine, for those suffering from OCD.
The app helps to keep track of their obsessive actions by documenting them
and lowering the user’s anxiety.
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בן גלבוע
Ben Gilboa
054-4214049
Ben.Gilboa@gmail.com
BenGilboa.com

.אם היה לי משהו חשוב לומר הייתי סופר
If I had something important to say, I’d be a writer.

”delirium“

/ ”“דליריום

 בחלומות, שעוסק בבדידות אורבנית בחיים המודרנים,קומיקס דיגיטלי מותאם לטאבלט
.ובחוויות סמים אקספרימנטליות
A digital comics for tablets that deals with urban loneliness in modern times,
in dreams and in experiments with drugs.
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עמיר גרבל
Amir Grebel
054-5840064
amirgrebel@gmail.com
behance.net/amirgrebel

... יש עוד הרבה עבודה,הכל מתקדם בסדר
Making progress all right, there is still a lot of work...

”Tides of Time“

/ ”“זמנים משתנים

 דרך,קונפליקט בין שינוים באדם עצמו לבין שינויים בסביבתו במרחבי הזמן והמקום
.מסע מנטלי שמשפיע על הגיבור בחזרתו לחייו הקודמים
The conflict between changes within a man and those in its environment over
time and place. A mental journey that affects a man’s return to his former life.
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ענבל דראל
Inbal Darel
054-6232262
inbaldarel@yahoo.com
http://cargocollective.com/INBALDAREL

. לומדים תוך כדי מעשה,אף אחד לא נולד בשלן גדול
No one was born a great chef, one learns by doing.

”The Insider“

/ ”“אינסיידר

.אפליקציית סלולר המנגישה את התרבות הישראלית לתיירים
 שאינם רגילים,נורמות התנהגות ייחודיות לישראל אינן ברורות מאליהן למבקרים מחו”ל
 האפליקציה מבקשת לגשר על הפער התרבותי. הישיר והחם,לאורח החיים הישראלי הבוטה
.שאותו חווים תיירים הבאים לכאן ויוצרת תחושה חיובית באמצעות נימה אישית והומור
A mobile app for introducing Israeli culture to tourists.
Israeli behavior norms are not obvious to tourist, who are not familiar with
typical Israeli direct, blatant and warm style. The app bridges over this
cultural gap with a personal and humorous approach.
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תמר וולף בוסני
Tamar Wolfe BUSANI
058-5895778
tamarshmallowdavik@gmail.com

,לפעמים אני רושמת לעצמי משימות אחרי שכבר ביצעתי אותן
.רק בשביל התענוג שבלמחוק אותן מהרשימה
Sometimes I list tasks after I’ve already done them, just for the satisfaction of
.crossing them off the list

”New Penmanship“

/ ”“עת לעט

. באמצעות למידה והתנסות בתרגילים,אפליקציית אייפד לשיפור מיומנויות כתיבה ידנית
.התהליך נעשה תוך שימוש בעט דיגיטלי ובסופו מעצב המשתמש פריט ייחודי בכתב ידו האישי
An Ipad application to improve hand writing skills through learning and
experimentation. With a digital pen, the user will design a unique item.
featuring his own personal handwriting.
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לירון ויסמן
Liron Weissman
054-4620144
liron87@gmail.com
http://www.facebook.com/lironada

... אבל פריימים עם קומפוזיציה לא צפויה,אני מנסה לראות את העולם דרך פריימים
I try to see the world through frames, but frames with an unexpected composition...

”Worthy“

/ ” למען שוויון הזדמנויות- “ראויות

למרות שמדינת ישראל מתאפיינת בחקיקה מתקדמת של חוקים שעניינם נשים ומעמדן
 הפרויקט הינו. הרי שחוקים רבים אינם נאכפים ובפועל המצב שונה ובעייתי,המשפטי
 על ידי,קמפיין להעלאת המודעות בנוגע לאפלייה מגדרית כלפי נשים בתחום העבודה
. אשר בה הנשים עדיין מופלות,השוואה בין לשון החוק לבין המציאות
Despite Israel is characterized as a progressive legislator of laws relating to
women and their legal status; Many of the laws are not enforced and in
reality the situation is different and problematic. The project’s goal is to raise.
awareness about gender discrimination against women in the workplaces, by
comparing the the law to the reality, where women are still discriminated against.

204

דניאל ונטורה
Danielle Ventura
052-4411301
danielleven@gmail.com
http://www.danielleventura.com

) מגיעים למקומות נפלאים!” (ד”ר סוס,”אם יוצאים
”Oh, the Places You’ll Go!” (Dr. Seuss(

”What is Love?“

/ ”?“מה זאת אהבה

 ולאחר היא היא גרירה לתוך, בשביל האחד רומנטיקה היא ורד.רבות הדרכים לאהוב
 צריך לגלות סבלנות כלפי אלו שמתקשים. באהבה אין חוקים.מערה לאחר מכה בנבוט
 סבתא. ימשוך לילדה בצמה, מתוך אהבה, ילד.לבטא אותה ובוודאי לא להיות שיפוטיים
. היא רס”ר המשמעת של סבא שלי, מתוך אהבה,שלי
There are many ways to express love. For one, romance is a rose, while
for another it is to drag a mate into a cave after hitting with a club. Love
has no rules. One has to have patience towards those who find difficulty in
expressing love, and for certain not to be judgmental. Out of love, a boy will
pull a girl’s hair. My grandmother is grandfather’s drill sergeant out of love.
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מיכל ורדי
Michal Vardi
050-6919886
michal.vardis@gmail.com
http://vimeo.com/user9561256

. ולדעת לשלב בין שניהם,אני מאמינה ביכולת להיות קשובים להשפעות חיצוניות ולאמת פנימית
I believe in the ability to listen to external influences and to internal truth,
and the ability to combine them.

”Sentiment“

/ ”“סנטימנט

 מעבר לפונקציה הטבעית,הפרויקט מתאר את הקשר העמוק הקיים בין אדם לחפציו
 שדרכו כל אחד, “סנטימנט” הינו מותג פיקטיבי המוכר זכרונות דרך חפצים יחודיים.שלהם
 הפרויקט מציג חמישה סרטונים קצרים. כזה שלא חווה בעצמו,יכול להוסיף לחייו זיכרון
.המדגימים את הקשר בין הזיכרון לבין החפץ
The project describes the substantial and deep connection which exists
between a person and his belongings, far beyond from the natural function of
the objects. In order to bring forward and to emphasize this deep connection I
have created a fictive brand called “Sentiment”, which sells memories through
unique belongings, through anyone can add a memory, one that has not
experienced himself. The project features five short films that demonstrate the
connection between the memory and the object.
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מיקי חלדי
Miki Heldy
050-6790112
mikoheldy@gmail.com
http://vimeo.com/user4984651

.טעויות יכולות להיות הזמנה להסתכל על העולם בצורה שונה
Mistakes may be an invitation to observe the world in a different perspective.

”Toyshen“

/ ”“טוישן

 על מנת לצאת,סרטון וידאו קצר העוסק במצבים בחיים בהם אנו מרגישים במבוי סתום
 הטויישן היא פירמידה מכושפת שיש לה את.מהמצב אנו מחפשים לעיתים קיצורי דרך
.הכוח לשנות את גורל האדם ברגע
Short movie that deals with dead end situations in which we encounter in life.
In order to run away from those situations we frequently seek for shortcuts in
life. The Toyshen is a magical pyramid that has the power to change
human’s .destiny in a sec and for life.

210

הדר טליוסף
Hadar Talyosef
050-8807474
hadar.talyos@gmail.com
hadartalyos.wix.com/hadartalyos

. לעולם לא רגיל,הייה מודגש או נטוי
Be bold or italic, never regular.

”Lucid Dream“

/ ”“חלום צלול

 חלום. המקיים סדנאות ללימוד טכניקות של חלום צלול,יצירת תדמית למרכז חוויתי
 בו אדם מודע לכך שהוא חולם ויכול להחליט לעשות בחלום,צלול הינו מצב תת הכרתי
. ובכך לחוות חוויה חושית מסעירה ומוחשית מאוד,כל דבר שיחפוץ
Brand identity for an experiential center that runs courses on lucid dreaming
techniques. Lucid dreaming is when a person subconsciously is aware of
dreaming, so he can decide to do anything imaginable with that dream,
resulting in exhilarating sensory experiences.
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מעיין יודוביץ
Maayan Yudovitch
052-4227684
maayan_yudovitch@hotmail.com

. הם אבקת הפיות שלי, דימויים וחזון, מילים, צבעים.עיצוב גורם לי להרגיש כמו קוסמת
Design makes me feel like a magician. Colors, words, images and vision are
my fairy dust.

”The Trigger“

/ ”“הטריגר

 ומבוסס, העוסק בהתמודדות עם הפרעת חרדה אובססיבית,קומיקס אינטראקטיבי לאייפד
 חוויתי התקף חרדה אשר נבע מפעילות,14  במהלך חופשה בגיל.על סיפור אישי בחיי
. אירוע זה גרר אחריו רצף של התמודדויות והיווה נקודת מפנה בחיי.שגרתית לחלוטין
.הקומיקס מיועד לעודד דרכי התמודדות עם בעיות חרדה אובססיבית בקרב בני נוער
An interactive animated comics for iPad, based on my experience of dealing
with anxiety and obsession disorders. During a family vacation when I was
14, I experienced a panic attack which became a turning point in my life
This project aims to encourage teenagers to deal with anxiety problems.
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שני יסמין
Shany Yasmin
050-7170117
shany_yasmin@yahoo.com

,כשמחברת הסקיצות שלך מלאה קשקושים שרק אתה מבין וזה כמו כתב סתרים
.אתה מעצב
When your sketchbook is full of scribbles, which only you can understand
like a secret code, you are a designer.

”ETHNIC KIDNAPPING“

/ ”“עדה חטופה

 שלא מוכרת על פרטיה, נסתרת ומושתקת,פרשת “חטופי תימן” היא פרשה כואבת
 הסרטון מספר.להרבה מאיתנו ושאת כאבה הורים ומשפחות רבות עדיין נושאות בלבן
 שעד היום לא ברור לגמרי מה,את מה שנתגלה רק לאחרונה אודות פרשה מזעזעת זו
. ובתקווה שאנשים יחשפו ויתוודעו,היה שם
The “Abducted Yemenite Children” is a painful, mysterious and hushed affair.
Little is known about it among the general public, yet many families still carry
its burden. The movie reveals a recently discovered story of this distressing
affair, which until today remains a mystery.
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אורית כהן
Orit Cohen
052-3673056
buya21@gmail.com

.לעולם אל תשכח שאתה מיוחד! בדיוק כמו כולם
Never forget you’re unique, just like everybody else.

”Kalelna“

/ ”“קללנא

 ומשקפות, קללות הינן מרכיב בלתי נפרד מהשפה המדוברת.מילון הקללות הישראלי
 שמטרתו לבאר קללות, זהו מילון אינטרנטי. גוניות התרבותית במדינת ישראל-את הרב
, עברית, ערבית-  המילון מציע פירושים לקללות במספר שפות.”בשפה “הישראלית
. יידיש ואנגלית,רוסית
The Israeli Curse Dictionary. Curses are an integrated part of our spoken
language and reflect Israel’s multicolored culture. This Internet dictionary will
,clarify meanings of most Israeli curses in several languages: Hebrew, Arabic
Russian Yiddish and English.
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מעיין כהן
Maayan Cohen
052-6296959
maayans_poo@hotmail.com
www.maayanspoo.wix.com/maayan-cohen

. ואי אפשר לרוץ בזהירות,לפעמים צריך פשוט להתחיל לרוץ
Sometimes you just have to start running, and you can’t run cautiously.

”Troubled Waters“

/ ”“מים לא שקטים

. האדם הביישן לא חי את החיים במלואם.סרטון אנימציה העוסק בביישנות וברצון להעיז
, פשוט להחליט שאתה משתחרר,יתכן שאפשר להתגבר על ביישנות וחוסר ביטחון
, בעולם האמיתי זה אולי לא כל כך פשוט.מאבד שליטה ומפסיק להיות סגור בעצמך
. הכל אפשרי,אבל בעולם שבסרטון
A short animation film about shyness. A shy person doesn’t live life to its fullest.
Perhaps it is possible to overcome shyness and insecurity, simply to decide
that you will let go and abandon control. In the real world this may not be so
simple, but in the video everything is possible.
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ניצן כפיר
Nitzan Kfir
054-5851516
nitzankfir@gmail.com

,לקום כל בוקר עם יצירתיות מדגדגת בקצות האצבעות ולדעת
.שבעזרתה היום אכבוש את העולם
To wake up every morning with creativity tickling the fingertips and know,
that with it today I will conquer the world.

”Memory“

/ ”“זיכרון

 סיפורים שהייתי שומעת,הפרויקט עוסק בזכרונות של סבתי חיה ברנד מתקופת השואה
, ארבעה סיפורים קצרים שמתרחשים בחורף.כילדה קטנה והשאירו בי משקעים רבים
 המטרה. ובכל סרטון חוויה אחת, מאויירים ומונפשים בסרטונים קצרים, סתיו ואביב,קיץ
.היא להשאיר את זכרון השואה על סדר היום ולעולם לא לשכוח
My grandmother’s memories of the Holocaust, the stories that I heard as a
little girl, left lasting impressions. Four stories occurring in winter, summer, fall
and spring, are animated as short films, each with one significant experience.
So the Holocaust will remain on the public agenda.
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נעמי כפרי
Nomi Kafri
054-7794950
nomisbk@gmail.com

.חוסר שלמות הוא היופי האמיתי
Imperfection is the real beauty.

”The Neighbor’s Grass“

/ ”“הדשא של השכן

 ולאלה.הפרוייקט מכיל סרטונים קצרים הבוחנים סיטואציות שונות מתוך החיים בארה”ב
 הרי שבחינה של המציאות,שחושבים שמה שרואים בטלוויזיה זה מה שקיים במציאות
מעבר לטלביזיה מביאה להבנה שבכל מקום יש יצרונות וחסרונות וכי “הדשא של
.השכן” אינו בהכרח ירוק יותר
A collection of short films from life in USA, for those who think that what is seen
on TV is real An examination of actual reality beyond the common perceptions,
lead to .realization that the “neighbor’s lawn” is not necessarily greener.
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גל לאור
GAL LAOR
052-46462020
gal_laor@hotmail.com
http://www.behance.net/gal_laor

.אני אוהבת עיצוב שמעלה חיוך על הפנים
I love design that puts a smile on your face.

”GRANDMA’S CHICKEN“

/ ”“התרנגולת של סבתא

,סיפור אינטראקטיבי מאוייר למחשב טאבלט אודות חברות בין סבתא לתרנגולת
 אירע שאם של סבתי חלתה והוחלט לשחוט את.שהייתה חיית המחמד שלה בילדותה
 הסיפור על חברות בין ילדה לבין.התרנגולת כדי להכין לה מרק עוף על מנת שתבריא
. מעביר למשתמשים את החוויה שסבתא שלי עברה,חיית מחמד שבסוף נועדה לאכילה
An illustrated interactive story about the affinity between Grandma and her
childhood pet chicken. It so happened that Grandma’s mother fell ill and it
was decided to slaughter the chicken to make chicken soup which will
certainly make her well. By this story users may share Grandma’s experience.
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דנה לוי מלינוביץ
DANA LEVY MALINOVITCH
052-3393444
danalevy85@gmail.com

)” (פו הדב. מנופח כמובן,“אין איש שלא ירגיש בשמים אם יש לו בלון
”Nobody can be uncheered with a balloon”. (Winnie the Pooh(

”Metaksherim“

/ ”“מתקשרים
ֵ

.אפליקציית טאבלט להקלה בתקשורת בין ילדים שאינם מדברים למשפחותיהם
האפליקציה מאפשרת להורים צילום תמונות פנורמיות של הסביבה היומיומית של הילד
 מגרש משחקים וכו’) והקלטת משפטים שישמעו בזמן לחיצה על, גן הילדים,(חדרים בבית
, בהם מאכלים, בנוסף קיים לנוחות ההורים מאגר גדול של צילומים.איזורים חמים בתמונות
 ואביזרים וכן קטעי וידאו של רגשות ומבעים שיכולים ההורים, ספרים, משחקים,פרטי לבוש
להוסיף על מנת לאפשר לילד לבטא באמצעותם צרכים ורצונות בסיסיים
A communication tool for non-verbal children in the form of a tablet application.
The application enables parents to take panoramic photos of their child’s
everyday environment (rooms at home, kindergarten, playground etc).
and to record sentences that will be played upon tapping hotspots in
photos. the application also features a wide variety of stock photos of food,
clothes, games, books, and daily objects, and videos representing feelings
used to enable the child to express needs and basic wishes.
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דורון לוינזון
Doron Levinzon
052-3588158
suxsdesign@gmail.com

. אני עושה כל טעות אפשרית וכך אני לומד.אני מאמין בדרך האלימנציה
I believe in ruling out mistakes. I make every mistake possible and that’s how I learn.

”Retrospective“

/ ”“רטרוספקטיבה

, את האשמה שמצטרפת אליו,סרטון המתאר את האובדן המשמעותי הראשון בחייו של ילד
 הסרטון הוא כלי להתמודדות אישית עם הנושא ומבוסס על.ולבסוף את קבלת הבלתי נמנע
. נותר רק להשלים עם העבר, אין סליחה מכיוון שאת הנעשה אין להשיב.זיכרון ילדות
A short film that describes a first great loss in a child’s life, the guilt that
comes with it and finally acceptance of the inevitable. It is a personal therapy
based on childhood memories. There is no forgiveness, only coming to
terms with the past.
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ענבל לפידות
Inbal Lapidot
050-9448644
inbaloza@gmail.com
www.cargocollective.com/inbaloza

 יריקה, במרחק יריקה מהים, דירת סטודיו במיקום מעולה,מסבלטת את הדירה לקיץ
);  פרטים נוספים בפרטי.מהסנטר ודקה מיפו
Subletting my studio apartment for the summer, in a great location, just a
skip from the beach and from the center and Jaffa );

”Apriori“

/ ”“אפריורי

. המגזין הינו רבעוני ונמכר בחנויות של ספרי עיצוב.”מזגין פילוסופי חזותי הנקרא “אפרורי
 בנוסף מופיע.כל מהדורה מתמקדת בפילוסוף אחר ויצירתו באה לידי ביטוי באופן חזותי
 אדפטציה, הפרויקט כולל מגזין ראשון מודפס.במגזין יצירתו המקורית בפורמט מוקטן
.של המגזין לגרסת אייפד והצעה של גיליונות עתידיים
A philosophical visual magazine called Apriori. published every 3 months, will
present a new philosopher in each issue. The work will be expressed visually
and the original text displayed in reduced format. Included are: the first
printed magazine, adaptation for iPad, and a suggestions for future issues.
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מיכל משולם
Michal Meshulam
052-6311804
michal27789@gmail.com
http://vimeo.com/user9553566

.עיצוב בשבילי היא הזדמנות להכיר את עצמי טוב יותר
. בקול רם יותר,והזכות לומר זאת שוב ושוב
Design is the opportunity to get to know myself better.
And the privilege to say it out aloud again and again.

”The Last Dinner“

/ ”“הסעודה האחרונה

 כאשר במהלכה,סרטון שמתאר ארוחת ערב מפוארת בחיק משפחה מושלמת
 הסרטון מדגיש את הפער והמאבק בין.נחשפים הצדדים החבויים של בני המשפחה
. להיות מושלם, להתנהג כמצופה, לבין הרצון להיות בסדר,הדחף למרוד ולפרוק עול
A film that expresses the conflict between desire to be perfect and act as
,expected vs. the urge to rebel. A seemingly perfect family gathers for dinner
during which its unpleasant sides are exposed.
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דנה נוף
Dana Nof
050-6913553
duvshanof@gmail.com
http://www.behance.net/dananof

. מאשר על משהו שלא עשית,עדיף להתחרט על משהו שעשית
Better regret something that you have done, than something that you haven’t.

”Fakebook“

/ ”“פייקבוק

 אנשים עסוקים ב”לייצר.סדרת סרטוני מחאה קצרים לחשיפת אמת מול זיוף בפייסבוק
 נראה שהצלחה אישית של אדם. רק כדי לשתף חברים בפייסבוק,רגעים” ולתעד אותם
 מטרת הפרוייקט. בכמות ובאופי החשיפה בחיים הוירטואליים,”נמדדת ב”מיתוג העצמי
. להציג תופעה חברתית זו ולבקר אותה,”היא “לשים לנו מראה מול העיניים
.Short videos to protest and expose truth and falsehood on Facebook
People are busy “creating moments” and document them only to share with
their Facebook friends. It seems that personal success is measured by “selfbranding” by type and amount of exposure in virtual life. The project aims to
expose this social phenomenon and to criticize it.
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מיכל נינבורג
Michal Ninburg
052-6173154
mn242424@gmail.com
http://michalninburg.weebly.com

.התענוג הגדול בחיים הוא לעשות את מה שאחרים אומרים שאינך יכול לעשות
The greatest pleasure in life is doing what others say that you cannot do.

”Raw Raw“

 מטרת הפרוייקט היא להציע.פוד-מיתוג חטיפים בריאים לילדים המתבסס על תזונת הרו
. ולעודד ילדים לצרוך מזון בריא יותר,אלטרנטיבה בריאה לחטיפים הקיימים בשוק
A healthy snack brand for kids named “Raw Raw”, which is based on raw
food. The project’s goal is to provide a healthy and attractive alternative to
the current fattening snacks and to encourage kids to eat healthier food.
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’אירינה סרז
Iris Serg
052-8783991
irisserg15@hotmail.com
http://www.behance.net/Iris_Serg

. תעבדו חכם,אל תעבדו קשה
Don’t work hard, work wisely.

”Turn on the Lights“

/ ”“תדליקו את האורות

.”קליפ אינטראקטיבי לשיר “תדליקו את האורות” של להקה רוק ישראלית “הפיל הכחול
הקליפ מתבסס על מסע של ייצור דמיוני קטן שמנסה להציל גחלילית שבטעות נכנסה
 ועל, שהם החלקים האינטראקטיביים, בדרך הם נתקלים במכשולים. ולשחרר אותה,לביוב
.המשתמש הצופה בקליפ מוטל לעזור להם לעבור את המכשולים ולשחרר את הגחלילית
Interactive clip for the song “Turn on the Lights” by Israeli rock band
Blue Elephant”. A journey of an imaginary small creature to save a firefly,“
which accidentally went down the drain, and to release it. Along the way they
encounters obstacles, which are interactive parts, and the user watching the
video must help the creature to overcome and eventually release the firefly.
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שירן עזרן
Shiran Azran
050-6450013
shiranaway1@walla.co.il
www. behance.net/shiranA

. עצב להם תוית,כשהחיים נותנים לך לימונים
When life gives you lemons, design them a label.

”Memory Erasing Lab“

/ ”“המעבדה למחיקת זיכרון

 הצליחו חוקרים למחוק זיכרון טראומטי,לאחר פריצת דרך בתחום מחקר הזיכרון
 נפתחת, שגילה את ההליך, בראשות הפרופ’ ידין דודאי.באופן סלקטיבי ממוחו של אדם
 לסובלים מפוסט טראומה, המציעה שירותי מחיקת זיכרון,המעבדה למחיקת זכרונות
. במטרה להוות טיפול משנה חיים והתחלה חדשה,מסוגים שונים
Following breakthrough in memory research, scientists succeeded in erasing
traumatic memory from human brain. Headed by researcher and discoverer
Prof. Yadin Dudai, the Memory Erasing Lab now offers its services to people
who suffer from PTSD, to change their lives and provide a new beginnings.
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דורון פורת
Doron Porat
052-2754339
doronsworld@gmail.com

.מי על הבמה
Who is on stage.

”Tel Aviv 2020“

/ ”2020 “תל אביב

 לכבוד יום הולדתה העיר משיקה אתר. שנים להווסדה111  תל אביב חוגגת2020 בשנת
 הפרוייקט הוא. נגישה וכייפית, את היותה אקלקטית,חדש שמעביר את המהות שלה
 המדמה שיטוט בתוך עולמות,אתר תדמיתי שנועד לעודד תיירות וליצור חוויה חדשה
. ומציג למשתמש את כל מה שיש לתל אביב להציע,שונים בעיר
In 2020 Tel Aviv celebrates 111 years since its foundation, by launching a
website to convey the essence of the city, as eclectic, accessible and fun.
The website encourages tourism and simulates wandering through various
city environments which presents everything Tel Aviv has to offer.
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נועה פישר
Noa Fisher
052-6415450
noafisher1@gmail.com
be.net/noanoa

.מוצאת את הפינות העגולות במרובעים
Finding the round corners in squares.

”LOST“

/ ”“אבודים

, בלעדיו אנחנו מרגישים לא שלמים,הסמארטפון הפך לחלק בלתי נפרד מגופנו
 היאLOST . המח האנושי הולך ומתנוון, בעוד שהטכנולוגיה הולכת ומתפתחת.אבודים
 האפליקציה.אפליקציית הישרדות להתמודדות ב”מצב החירום” של מחסור בסוללה
 לצד פתרונות מהירים לביצוע עצמי של יישומים בסיסיים שמספק לנו,מציעה מיומנויות
. שבהם אנחנו כבר לגמרי תלויים,הסמארטפון
Smartphone has become an inseparable part of our body, without it we feel
incomplete and lost. While technology is getting smarter, the human brain is.
degenerating. LOST is a survival app for low battery emergencies. The app
contains tips and fast solutions for battery-challenged people, to perform
basic procedures, upon which we are so dependent.
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אינה צ’רבקו
Inna Cherevko
054-4668233
inna.cherevko1985@gmail.com
https://vimeo.com/user9502533

 אשר, מהפנטים ואינסופיים, מלאי קסם,אני מאמינה בחשיבותם של הפרטים הקטנים
.יחד יוצרים את התמונה השלמה
I believe in the importance of small details, full of charm, hypnotic and endless.
Together they create the complete picture.

”The Common Vegan“

/ ”“הטבעוני המצוי

 ומתחקה אחר,הפרוייקט הוא סרט טבע הומוריסטי המציג את הטבעוני המצוי כביכול
. הסרטון מקצין ומגחיך את הסטיגמות הקיימות על עולם הטבעונות.מנהגיו והרגליו המשונים
A humoristic movie that shows the “real” common vegan, and follows his
strange customs and habits. It exaggerates the popular stigmas about the
vegan world.
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מריאנה קופנסקי
Marianna Kopansky
054-5851238
mirikop@gmail.com
http://www.behance.net/marianna_cohen

.כל יום יכול ללמד אותנו משהו חדש
Every day may teach us something new.

”Udi’s Colors“

/ ”“הצבעים של אודי

. בנושא עיוורון צבעים, הורים ומורים,ספר אינטראקטיבי אנימטיבי לילדים
 כיצד זה משפיע על מהלך היום,גיבור הספר הוא ילד המתמודד עם עיוורון צבעים
, לספר מצורפת חוברת צביעה. שגם הוא עיוור צבעים,שלו ועל חברות שלו עם כלב
. ואצל בני אדם עיוורי צבעים,המאפשרת היכרות עם עולם הצבעים של חיות וחרקים
An interactive animated book for children, parents and teachers, on the topic
of color blindness. The hero is a color blind child with a friendly color blind
dog, and the daily challenges which they face. Attached is a coloring booklet
which introduces children to the world of color of animals and insects, and to
color blindness in people.
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נעם קופרשטיין
Noam Kuperstein
052-2502622
NoamKuperstein@gmail.com

.” עוד לפני ארוחת הבוקר,אפשריים-“לפעמים הצלחתי להאמין בשישה דברים בלתי
)(לואיס קרול
Why, sometimes I’ve believed as many as six impossible things before breakfast“.
)Lewis Carroll(

”Launch”

 פודקאסט היא תוכנית אודיו שמופצת דרך.אפליקציה לשיתוף ויצירת פודקאסטים
 הקלטה ועריכה של תוכניות, כתיבה.הרשת בין קהילות רבות של מאזיני פודקאסטים
 היא פלטפורמה בה יצירתLaunch .הן עבודות שלוקחות זמן רב ואין בהן תגמול כספי
.התשדיר תתבצע באופן שיתופי על ידי קהילת המאזינים
An app for sharing and creating podcasts. A podcast is a web-distributed audio
program for communities of podcast listeners. Writing, recording and editing
programs is time consuming and without financial reward. Launch is a platform
that allows audience participation in the creation of collaborative podcasts.
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ולדה קירילוב
Vlada Kirilov
050-5702774
vladak21@gmail.com

.כל מה שאתם עושים זה בלון
Everything you do is a balloon.

”Astro - Logic“

/ ”לוגיקה-“אסטרו

 חובבני,רבים פוסלים את נושא האסטרולוגיה בטענה כי מדובר בנושא ארכאי
 מטרת הפרוייקט היא להנגיש את האסטרולוגיה לקהל הרחב ע”י שימוש.ושרלטני
. מושכת וצעירה,בשפה עדכנית
Astrology is often rejected by arguments of being archaic, amateurish and
charlatanism. The goal is to make astrology accessible to a wider audience.
by using updated, appealing and fresh design.

254

איילת קציר רייך
Ayelet Katzir REICH
052-8207774
kazir.a@gmail.com
www.cargocollective.com/ayeletkatzir

”....“המממ
“hmm...“

”Chilland“

 חרדה, שעוזרת להם לצאת ממצבי לחץ,נוער-” היא אפליקציית משחק לבניChilland“
, הנושא לקוח מעולם הירידים ותפקיד הנערים הוא לטפח ולפתח את היריד.וכעס
 חרדה,שבו יש מגוון מתקנים וכל מתקן הוא משחק המטפל בסימפטום הנובע מלחץ
 האפליקציה מזהה את תחושותיו של הנער ומנווטת אותו למשחק שיעזור לו.או כעס
.לשפר את הרגשתו
.A playful app for helping youth to relieve stress, anxiety and anger
The theme is a fair and the user’s role is to nurture and develop the
fairground which contains a variety of facilities, each for treating a different
symptom of anger, anxiety, or stress. The app identifies the child’s emotions
and navigates him to a specific game which will improve his feelings.
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עוז-מעין קרא
Ma’ayan Kra-Oz
054-5421113
maayan_kra_oz@yahoo.com
http://be.net/maayankraoz

. לא שתיים, ביוד אחת- מעין
Ma’ayan - with apostrophe.

”Tipogaga“

/ ”“טיפוגאגא

, לו אותיות היו יכולות לרקוד מה הן היו מגלות על עצמן.טיפוגרפיה אקספרימנטלית
, טכניקת אימפרוביזציה במחול-ומה היינו מגלים עליהן? ההשראה לפרויקט היא גאגא
 התוצר. בית העברי ונחקרו מבנה ומגבלות האות העברית-שעקרונותיה יושמו על האלף
. הקורא תיגר על המוסכמות המקובלות בעיצוב פונטים,הינו פונט דינמי
Experimental typography. Inspiration for the project is Gaga - a dance
improvisation technique. Its principles were applied to the Hebrew alphabet
in orsder to investigate the structure and limitations of Hebrew letters. The
outcome is a dynamic font, challenging. current conventions in font design.
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לירן קשני
Liran Kashani
054-5422206
kashkesh@gmail.com

.אדם עושה כמיטב יכולתו עד שגורלו נגלה לעיניו
One does the best he can, until his destiny is revealed.

”God and I“

/ ”? יחסינו לאן,“אלוהים

 על,סרטון אנימציה הומוריסטי המספר על מערכת היחסים האישית שלי עם אלוהים
. וידוי אחד קטן, המפגשים השאלות,העליות והמורדות
A Humorous short clip about a special relationship with God, the ups and
downs, encounters and questions, and one small confession.
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רוני רוזן
Roni Rosen
052-3970329
guli.roni@gmail.com
www.rosenroni.com

.שומרת על זכות השתיקה
Reserve the right to remain silent.

”Tocophobia“

/ ”“טוקופוביה

 זוהי חרדה.מחלה נפוצה שאפילו החולות עצמן לא מכירות בה בגלל טאבו חברתי
. הגורמת להימנעות מהריון ולידה ואחת מכל שש נשים לוקה בה,רציונלית-עמוקה א
הפרויקט מהווה פלטפורמה תומכת להכרת התופעה דרך סיפורים אישיים והזמנת
. ולעודד אותן לגשת לטיפול, לשתף ולהשתתף,הנשים לשבור את קשר השתיקה
An irrational fear of pregnancy and childbirth experienced by 1 of 6 women,
yet still frowned upon today. The project is a supportive platform that will help
to face the phenomenon through personal stories of others and by inviting
women to share and participate, and hopefully to seek treatment.
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אורנה רייטשטיין
Orna Reitshtein
054-4534734
the.ornanator@gmail.com
http://cargocollective.com/ornareit

“הרבה פעמים אתה לא יודע מה הכי מעניין אותך עד שאתה לא מתחיל לדבר על
) התפסן בשדה השיפון,די סלינג’ר.” (ג’יי.משהו שלא הכי מעניין אותך
”What I mean is, lots of time you don’t know what interests you most
”till you start talking about something that doesn’t interest you most”.
)The Catcher in the Rye, J.D. Salinger(

”Ugly is the New BEAUTIFUL“

/ ”“המכוער הוא היפה החדש

 כל סרטון בוחן את.”סדרת סרטונים העוסקת בנושא “המכוער הוא היפה החדש
 מטרת הפרויקט היא לייצר מחשבה ולבחון את משיכתנו לדימויים.הנושא מזווית שונה
 אנו יודעים כל כך הרבה על.מאתגרים ושוברי מוסכמות עקב כאוס חזותי וריבוי גירויים
? אולי החיפוש אחריו הפך מיושן,יופי
A series of videos exploring the topic “Ugly is the new beautiful”. Each video
deals with a different aspect of this topic. This project seeks to inspire and
provoke a thought. As a result of the visual chaos we live in, we are fascinated
with unusual and challenging images. We know so much about beauty, perhaps
searching for it became irrelevant?
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שר שחר
Sher Shahar
052-3674131
shershahar@gmail.com
www.behance.net/shershahar

! סימן שזה מאחריי,כשאתם קוראים את זה
When you’ll read this, I’ll be already in India!

”Memories“

/ ”“זכרונות

 הפרוייקט הוא מערכת להנצחה הלקוחה.מאחורי כל אדם מת יש אנשים חיים
 המערכת מופעלת ע”י אנשים שרוצים.מהעקבות הדיגיטליים שאדם משאיר אחריו
.להמשיך את דרכו של הנפטר ולחוות אותו באופן אינטראקטיבי בחיי היומיום שלהם
Behind every dead person, there are people who are alive. A memorial
system based on digital tracks that each person leaves behind him. The
system is operated by people who desire to continue the dead person’s
path and to experience it in their everyday life in an interactive way.
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דנה שטיינר
Dana Stiener
054-8080477
dstiener@gmail.com

) (ד”ר סוס.” השאלות מסובכות והתשובות הן פשוטות,“לפעמים
“Sometimes the questions are complicated and the answers are simple“.
 )Dr. Sweuss(

”Not to be there“

/ ”“לא להיות שם

30- העוסק בחייה של רווקה תל אביבית בשנות ה,קליפ לשיר של הזמרת נעמה כהן
 במהלך הקליפ היא עוברת תהליך של “חמשת שלבי האבל” לאחר פרידה מבן.לחייה
 דיכאון והשלמה) מתגלות אובססיות, מיקוח, כעס, בכל אחד מהשלבים (הכחשה.זוגה
.שונות של הבחורה
Video clip for the song “Lo Lihiyot Sham” (not to be there) by singer Naama Cohen,
which tells a story of a 30 year old single woman in Tel Aviv. After separating
from her boyfriend she deals with “five stages of grief“. Each stage (denial,
anger, bargaining, depression and acceptance) reveals different obsessions.
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יובל שיאון
Yuval Sion
054-3078082
uvsdesign@gmail.com
www.yuvalsion.com

.אף אחד לא מסתכל אחורה על החיים ונזכר בכל הלילות שישן הרבה
No one looks back at life and remembers the nights they had plenty of sleep.

”The Chosen People“

/ ”“העם הנבחר

.אתר משחקונים כמדריך סאטירי לתופעות חברתיות ישראליות
A game website that is a satiric guide to Israeli cultural and social behavior.
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אסף שלו
Assaf Shalev
054-6813418
assafshalev5@gmail.com
carbonmade.com/talwent/assafshalev

...הכל נראה טוב יותר כשמתבוננים עם בטן מלאה
Everything looks much better when viewed on a full stomach...

”Cubicle“

/ ”“קוביה

 בעזרת מספר משחקונים.” הוא מיצג אינטראקטיבי בנושא אבטלה סמוייהCubicle“
 המיצג מראה באופן ציני את חיי היום יום במשרד ומעלה סימני,המתארים יום עבודה
. כעובדי משרד מהשורה,שאלה ותהיות בנוגע למשמעות הקריירה בהווה ובעתיד
An interactive project about hidden unemployment. With a few cynical interactive
games that describe a work day at the office, the project raises questions about
the employee’s meaning in a typical office cubical in our present and future.
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GRADUATES / בוגרים

Roni Rosen / רוזן רוני

Maayan Cohen / כהן מעיין

Tamir Aderet / אדרת תמיר

Orna Reitshtein / רייטשטיין אורנה

Nitzan Kfir / כפיר ניצן

Eran Olek / אולק ערן

Sher Shahar / שחר שר

Nomi Kafri / כפרי נעמי

Shahar Aizik / אייזיק שחר

Dana Stiener / שטיינר דנה

Gal Laor / לאור גל

Rachel Illuz (Lubasch( / אילוז (לובש) רחל

Yuval Sion / שיאון יובל

Dana Levy Malinovitch / לוי דנה

Galia Amitai / אמיתי גליה

Assaf Shalev / שלו אסף

Doron Levinzon / לוינזון דורון

Osnat Epstein / אפשטיין אוסנת

Inbal Lapidot / לפידות ענבל

Stav Blumenkranz / בלומנקרנץ סתיו

Michal Meshulam / משולם מיכל

Lior Ben Joseph / בן יוסף ליאור

Dana Nof / נוף דנה

Liran Bashari / בשארי לירן

Michal Ninburg / נינבורג מיכל

Ben Gilboa / גלבוע בן

Iris Serg / סרז’ אירינה

Amir Grebel / גרבל עמיר

Shiran Azran / עזרן שירן

Inbal Darel / דראל ענבל

Doron Porat / פורת דורון

Tamar Wolfe / וולף תמר

Noa Fisher / פישר נועה

Liron Weissman / ויסמן לירון

Inna Cherevko / צ’רבקו אינה

Danielle Ventura / ונטורה דניאל

Marianna Kopansky / קופנסקי מריאנה

Michal Vardi / ורדי מיכל

Noam Kuperstein / קופרשטיין נעם

Miki Heldy / חלדי מיכל

Vlada Kirilov / קירילוב ולדה

Hadar Talyosef / טליוסף הדר

Ayelet Katzir / קציר איילת

Maayan Yudovitch / יודוביץ מעיין

Ma’ayan Kra-Oz / עוז מעין-קרא

Shany Yasmin / יסמין שני

Liran Kashani / קשני לירן

Orit Cohen / כהן אורית
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