
"תֹאכלו ת'כובע" | שי קופייק ושלומי נחשון
העלייה הניכרת במחירי המזון בישראל, ביחס למדינות המפותחות, 

 משפיעה באופן ישיר על יוקר המחיה. הפרויקט נועד להציג 
 את האבסורד הקיים במשק הישראלי וקורא לפעול לשינוי המצב, 

או להשלים עם הקיים ו"לאכול את הכובע".

"איזהו העשיר" | עידן אלקבץ ורננה אלבג
 פרויקט הבוחן את הקשר בין הון חברתי לתוחלת חיים ומבצע 

 השוואה בין המגזר החרדי לחילוני, בדגש על מה שיכול 
להאיר את עיניו של החילוני ומה שהוא יכול ללמוד על החרדי.

"שיפורים" | אמיר חזן ונעמה כץ 
פרויקט העוסק במצבו העגום של הדיור במדינת 
ישראל. בעזרת שימוש בפחיות שימורים מודגשת 

עמדת הסטודנטים בנוגע למצב ולהבאת שינוי 
ושיפור. כי "כשהמצב פח- חייבים לשנות". 

״המרוץ לדירה״ | שירלי מאיר
 עבודה העוסקת בקשיים של צעירים לרכוש דירה 

ובדרך המפרכת שהם עוברים בדרך אליה. 

"מכונה מחליפה" | יוליה דורפמן 
 הקשר הישיר שבין מספר שנות הלימוד 

לסיכון של איבוד מקום העבודה.

ניתן לצפות 
בפרוייקטים בהרחבה:
www.taubcenter.org.il/HITaub2016
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קול ישראל 
ינפוגרפיקות בצורת אתרים, כרזות וכרזות אינטראקטיביות שיצרו סטודנטים בשנה ג׳ א

במחלקה לתקשורת חזותית בפקולטה לעיצוב ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, מציגות 
את המציאות בישראל בנושאים הקשורים ומשפיעים על חיינו. הפרויקט, בהנחיית 
המרצים סיגל פרלמן וצחי דינר, הוא חלק משיתוף פעולה בין המכון הטכנולוגי ומרכז טאוב 
לחקר המדיניות החברתית בישראל. הנתונים עליהם מסתמכים הסטודנטים נלקחו ממחקרי 
מרכז טאוב, ובמיוחד מדו"ח מצב המדינה 2015 של המרכז, הכולל מחקרים בנושאי חינוך, 

עוני, אי שוויון, פריון במשק ועוד. העבודות מנגישות את נתוני המחקר ומסבירות מדוע הם 
רלבנטיים לכל ישראלי וכיצד הם משפיעים וקשורים לחייו.

"עוף גוזל" | נעמה קרומר וענת גבעוני
 נקודת מבט על מצב הצעירים בארץ אשר מתקשים לחסוך מספיק 

כסף על מנת לרכוש דירה, לעזוב את הבית ולצאת לעצמאות. 

"דירת החלומות" | גילי גלדן
חלום טריוויאלי שהפך לקשה להשגה 

 במדינתנו - מאבק הזוגות הצעירים 
להגשים את חלומם ולרכוש דירה. 

״עוברים לעולם הבא״ | תמי צ׳סורניקרו
חשיבות הלימודים האקדמיים עבור שוק העבודה העתידי, ועידוד צעירים 

לרכוש השכלה גבוהה.

"המוזיאון הישראלי למקצועות נעלמים" | 
ניר ליבמן ורותם מאור

מוזיאון האוצר מתעד ומנציח את פועלם של אותם 
מקצועות שעומדים להיעלם, למען הדורות הבאים.


