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בבצלאל.חזותיתלתקשורתבמחלקהמרצהכהנא,

נקראהשעודבימים1995מ-המחלקהבוגרכהנא,

הדוק־עבודתאתכיוםכותבגרפ־,לעיצובהמחלקה

טורט

$TS1$הדוקטורט$TS1$

$DN2$הדוקטורט$DN2$ברבאוניברסיטתותרבותלפרשנותבתוכנית
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$DN2$הלימודים$DN2$עצ־התמוטטותסףעלאנשיםעשרותיסתובבו

ב־ם,

$TS1$,עצבם$TS1$
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הזה?״התועלתוחסר

המ־ביןרבות.תגובותעוררוכהנאשלדבריו

גיבים

$TS1$המגיבים$TS1$

$DN2$המגיבים$DN2$לעיצובסטודנטיםלצרלמצואהיהאפשר

אתעוזר;עודדהטיפוגרףאתגםובהווהבעבר

חזותיתלתקשורתהמחלקהראשרנרט,איציק

משנקר.הסטודנטדברת,דןאתוגםבשנקר;

הרכההספרביתאתמשרתהגמר״פרויקט

דברת.אומרהסטודנט",אתמשרתמשהואיותר
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והתע־הפרויקטכיוםהגמר,פרויקטבאמצעות

רוכה

$TS1$והתערוכה$TS1$

$DN2$והתערוכה$DN2$הרישלהם.ומההילההשפעתםמכוחאיבדו

כזאתבעבורהאזכההגמרפרויקטשלבזכותולא

עלהבוגריםתערוכתעלשמסתמרומיאחרת,או
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הזאת.בצורהעוברלאכברושהוא
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נה

$TS1$שניתנה$TS1$

$DN2$שניתנה$DN2$סמסטרבמשךנושאלעומקלחקורכסטודנטלו

רחב.בהיקףהמחקרתוצאותאתוליישםשנייםאו

שואל,ספקהואטובה״,ליתעשהתחקור?״אתה

האחרונים.לשבועייםתחכהאתה"גםקובע.ספק
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שקל000,5שהשקיעארםבןרואהאתהעזריאל',

שימוש.לואיןשעהחצישאחרימשהועלויותר
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גדול״.הכיישלמיהזה,מהסיפורחלק

לאדברתלימודיו,אתסייםשטרםאףעל

אני״כן.דבריו.אתולהשמיעלהתראייןחושש

שכולםהמרציםאתישדברשלבסופוסיכון,לוקח

לביתאולשנקרקשורלאזהאבללהרשים.רוצים

הספר,בתיכלביןאגומשחקזהאחר,אוכזהספר

לויוצראחדכלטובים.הכילהיותרוציםכולם

בעשרהזאתהתדמיתאתיצרתיאניגםתדמית.

פרויקטסוףעדאותהלשמרחייבואניאצבעות,

בחיוך.אומרהואהגמר",

שלו.הפרובוקטיבילצדהיטבמודעהואוק,

הואהשקעה״,חוסרשלאוזלזולשלענייןלא"זה

לכולם.מתאיםלאפשוטהזה"התהליךמסביר.

היס־יותרמימהתחרותחלקלהיותמוכןלאאני

טרי.

$TS1$.היסטרי$TS1$

$DN2$.היסטרי$DN2$עלשיושביםאלואצלזהאתלראותאפשר

ומעדכניםלילעדמבוקרהאילוסטר״טורתוכנת

שלמבירסטטוסעודבפייסבוקדקותעשרכל

לבן".לילה

אולםהיסטריים,סטודנטיםמכירכהנאגם

מצוקהבעיקרמזהההואכלפיהם.תלונותלואץ

רו־מהמביניםתמירשלאסטודנטים,אצלולחץ

צים

$TS1$רוצים$TS1$

$DN2$רוצים$DN2$.בל־מסתפקהיהשכהנאלרגענדמהאםמהם

בטל

$TS1$בלבטל$TS1$

$DN2$בלבטל$DN2$הגמר,פרויקטשלהמתכונתאתבלשנותאו

חלקרקהואשהפרויקטסבורכהנאהמקרה.זהלא

מלמדיםשבוהאופןיותרהרבהגדולהמבעיה

עיצוב.כיום

סימפטום.הכותרת,גולתרקהואהגמר״פרויקט

שאניהסטודנטיםשעובריםהמסלולאתרואהאני

בלבולעלמהםושומעו־ד׳,ג'בשניםכולםמלמד,

נמ־לעשות,רוציםהםמהיודעיםלאהםותסכול.

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$האופיעלוהמרציםהמנחיםעםומתןבמשא

אתמביניםממשלאהםהגמר.פרויקטשלוהתכנים

ותודתי.מעורפלבאופןומתנהליםשלוהחוקיות

הזה,האתוסכלאתלבדוקשצריךחושבבכללאני

בל־אובחררהלהיותצריךסטודנטללמודשכר־

חץ,

$TS1$,בלחץ$TS1$

$DN2$,בלחץ$DN2$לעיצובשמחלקותמיליטריסטיתמתפיסההלק

ללמוד".כר־לסבולצריךלאבה.מתמחות

פרויקטאתשמאפייןהבהירותאילטענתו,

אתשמאפייןהבהירותאישלתוצאההואהגמר

בעיצובבמיוחד״בעיצוב,העיצוב.דיסציפל־נת

ממומשת.חציהבטחהכפול,דיבורמיזישגרפי,

לה־יכולשאתהההרגשהאתלךנותניםאחרמצר

ביע

$TS1$להביע$TS1$

$DN2$להביע$DN2$ליישאמן,אנימשהו;להגידשלך,העמדהאת

להעסיקבוחריםאינדיבידואליסט,אנילהגיד,מה

יששנימצדלעשות.יורעשאנימהבגללאותי

הבר־ף״פ־עלשידותלולתתאמוראתהלקוח,

כלאתשמרכזותמצית־מסכםמסמךהוא)בריף

עי־פרויקטעלעבורהתחילתלפניהנחוץהמידע

צובי.

$TS1$.עיצובי$TS1$

$DN2$.עיצובי$DN2$:אסטרטגיההגדרתיעד,קהלהגדרתלדוגמה

ועור(.רצויהפרסוםמדייתושיווקית,פרסומית

הצדדים",שניביןנחבטהזמןכל״התחום

הדב־שניאתלהכילמאוד״וקשהכהנא,ממשיך

רים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$היצירתי־ביןהמתחאתזמנית,בוביחדהאלו

אמנותי־אישי,

$TS1$,היצירתיאמנותיאישי$TS1$

$DN2$,היצירתיאמנותיאישי$DN2$משמעות,בעלדברלהגירהיכולת

כספי.בתשלוםשכרוךשירותלתתשלהממדלבין

לתלמיד.המורהביןגםהזמןכלנמצאהזההמתח

תעשואבליצירתיים,תהיולסטודנטים:אומראתה

תנחומבקשים:הסטודנטיםגםאומר.שאנימה
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רוצים״.שאנחנומהלעשותלנותנואבלאותנו,

נוב־כהנא,לפיהגמר,בפרויקטאחרתבעיה

עת

$TS1$נובעת$TS1$

$DN2$נובעת$DN2$נד־הלימודיםבמהלךהקורסיםשברובמכך

־שים

$TS1$נדשים$TS1$

$DN2$נדשים$DN2$שניתןמדויקבריףעללענותהסטודנטים

לפנירגעהגמר,בפרויקטודווקאהמורה,יד*על

הב־אתלכתובמתבקשיםהםהלימודים,סיום

-יף

$TS1$הב-יף$TS1$

$DN2$הב-יף$DN2$

אתלבטארוצים,שהםמהלהגידעצמם,של

הר־סתירה,פהיש״לכאורהחופשי.באופןעצמם

:תי

$TS1$הר:תי$TS1$

$DN2$הר:תי$DN2$ל׳עולםהתלמידיםאתלהכיןאמוריםהספר

רצו־אתולספקהשוקלדרישותלענותהאמיתי',

נותיהם

$TS1$רצונותיהם$TS1$

$DN2$רצונותיהם$DN2$העתידיים.הלקוחותשל

שחושבים,הסטודנטיםסתירה.אין"למעשה

לש־שרוצהמיושישלהגירמהלהםשישלתומם,

מוע,

$TS1$,לשמוע$TS1$

$DN2$,לשמוע$DN2$חוטפיםהמסורת־,הזובורטקסאתעוברים

הביקורתאםוגםוהבוטות,הרעותהביקורותאת

שלמרטעםלהםמשאירההזאתהחוויהטובה,

לצאתמוכניםבאמתהםעכשיוושטחיות.החמצה

אווליזום,לחלוםיותריעיזולאלעולםהםלשוק.

הםביקורתית.מחשבהבדלוחלילהחסלהשמיע

מע־לאשלהםוהעמדותשהמחשבותמביניםכבר

ניינות

$TS1$מעניינות$TS1$

$DN2$מעניינות$DN2$חיילילהיותעכשיומוכשריםהםאחר,אף

כוחותלפקודתלעמודוצייתנים,טוביםעיצוב

תע־בשירותוזמנםיכולותיהםאתלהגירהשוק,

מולת

$TS1$תעמולת$TS1$

$DN2$תעמולת$DN2$הבלתי־מרוסנת״.הצריכה

אופנייםלרכובכמו

פנ־ם־אקדמיבדיוןמדוברשלאלצייןחשוב

פרויקטשלההגשותמתבצעותשבולאופןבלבד.

העי־בלימודיהפרויקטיםשארשלגם)כמוהגמר

צוב(

$TS1$)העיצוב$TS1$

$DN2$)העיצוב$DN2$מעצביםשלהפרקטיקהעלגםהשלכותיש

לאחרסטודנטיםמפינשמעותפעםלאמכן.לאחר

כלהכיתהמולעומד״כשאניכמואמירותהגשה

שזהרוצהרק״אתהמגוחך״,ל־נראהשעשיתימה

מספיק״לאאוהביתה",ללכתותוכלכברייגמר

אתיודעיםכולםעכשיומטומטם,מרגיששאני

כיתה,מולעומדסטודנטשבההסיטואציהזה״.

לבי־ומקשיבמבחוץ,מבקריםגםולעתיםמרצה,

קורת

$TS1$לביקורת$TS1$

$DN2$לביקורת$DN2$א־נהבפנ־הם,הצ־געתהשזההעבודהעל

קלה.ס־טואציה

הז־כללהיותפירושומעצבשלהיותמאחר

מן

$TS1$הזמן$TS1$

$DN2$הזמן$DN2$לתקופתהזולת,עםביקורתיתבאינטראקציה

מכר־חשיבותישהגמר,פרויקטולמעמדההכשרה,

עת,

$TS1$,מכרעת$TS1$

$DN2$,מכרעת$DN2$אםמתהווה.המעצבשבוהזמןפרקשזהמכיוון

חושב,שאנימהעושה"אנישלגישהנוקטהמעצב

קשהלושיהיהלהניחסביררוצים",שהםמהשיגידו

ולהביןשלו,בהחלטותהציבוראתלשתףבעתידגם

רחבה.השפעהיששלוהעיצוביותשלהחלטות

רע,אוטובשלךהפרויקטאםמשנה״לא

עלרקותארבעאושלושאחריציוןמקבלאתה

״המסרכהנא.אומרזמן",המוןעליושעבדתמשהו

לאועכשיופטיש,חטפתםבמה,קיבלתםהוא:

לעמודרוציםלאאתםנגמר.לזה.תתגעגעו

ותחט־רוציםשאתםמהתגידושבהבסיטואציה

פו

$TS1$ותחטפו$TS1$

$DN2$ותחטפו$DN2$.הסטודנ־שמקבליםהדרך׳׳ברכתזוסטירה

טים.

$TS1$.הסטודנטים$TS1$

$DN2$.הסטודנטים$DN2$שאפילוהסטודנטיםמעטיםמכך,כתוצאה

יכוליםהםבאקדמיה,שלמדושבכליםמדמיינים

הנו־האופציהחברתי.שינויבעשייתחלקלקחת

כחת

$TS1$הנוכחת$TS1$

$DN2$הנוכחת$DN2$לע־האלהבכליםלהשתמששלוהמורגשת

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$הגמר״.בפרויקטנגדעתשינוי

מע־הביקורת,נמשכתשבויחסיתהקצרהזמן

ביר

$TS1$מעביר$TS1$

$DN2$מעביר$DN2$אני׳אםלסטודנטים.בעייתימסרכהנאלפי

במשךשנעשהפרויקטרקותבחמשלשפוטיכול

מע־שאניהמסרשנחצב,שלםעולםשנה,חצי

ביר

$TS1$מעביר$TS1$

$DN2$מעביר$DN2$ושהואשטחי,מקצועשזההואלסטודנטים

רקות,שתיים־שלושראשונית.התאהבותמחייב

הגמרשפרויקטזהשחשובומהצריך,שאנימהזה

טוב".ייראה

שמעמדסבורורד־מוןפרופ׳לכהנא,בניגוד

בבחירהטמוןושהסודהוגן,הואהביקורתמתן

שלרחבפאנל"מתכנסהביקורת.נותנישלנכונה

ביקורתעלואמוניםרהוטיםשרובםמקצוע,אנשי

נשא־שלו,הרציונלאתישלסטודנטכללי.באופן

לות

$TS1$נשאלות$TS1$

$DN2$נשאלות$DN2$שדבריםיודעיםכולנוהפאנל.מצדשאלות

אוכזומידהישלחברו,מאדםלהשתנותיכולים

שמשפי־עולםותפיסותאידיאולוגיהשלאחרת

עות,

$TS1$,שמשפיעות$TS1$

$DN2$,שמשפיעות$DN2$מב־מושלםתהליךזההאםרחב.הפאנלולכן

חינה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$?שכן.טענתילאמעולםפדגוגית

למחלקותהגמרפרויקטאתמשווהאני"אם

לקחתיבוללאשאניברגםמדוברבעולם,אחרות

יום,שלבסופואותו.המצאנולאקרדיט;שוםעליו

ורו־מתרברביםלאשחבריורציני,פאנלישאם

צים

$TS1$ורוצים$TS1$

$DN2$ורוצים$DN2$בנ־גודכן,כמוהתשובה.שםעצמם,עללדבר

לנמקצריךלאאתהשםולתחרו־ות,לב־אנלות

אותךמכריחהפדגוג־הצדכאןשלך,הבחירהאת

עצמך".אתלהסביר

ול־רצוןלהשביערקרוציםלאהסטודנטים

סיים

$TS1$ולסיים$TS1$

$DN2$ולסיים$DN2$?בשקט

ונלחמו,יילחמוזהאתלהםשישאנשים"אותם

מהשזהכנראהרצוןלהשביערצושתמידואלו

שהח־מיהיהקטןכשהייתבעתיד.גםיעשושהם

זיק

$TS1$שהחזיק$TS1$

$DN2$שהחזיק$DN2$המשקלשיוויעלושמרהאופנייםאוכףאתלך

זושהרגשת.בליאותרשיחררהואובסוףשלד,

תערובות

2010
הפתיחותבלהבוגרים,

המכללהביוליהקיבוציםסמינר

למינהלהמכלילהביוליחיתלהאקדמית

ביוליחולוןטכנולוגימכוןביולי

ביוליבצלאלביוליאבנימכון

מכללתביול'21גורןביולי15שנקר

ביולי22חיפהוי™ביולי21הדקה

אתישלכולם,שווהלאזהאבלנהדרת.תחושה

שרוציםאלואתוישאותםשיעזבורוציםשרקאלו

היד״.אתלהםשתחזיק

שנילתוארהתוכניתראשטרד,עזריפרופ׳

המחלקהכראששכיהןבבצלאל,תעשייתיבעיצוב

6991-4002בשניםבבצלאלתעשייתילעיצוב

סבורטרזישונה.מעטמזוויתהנושאאתתוקף

ביןלהבחיןצריךהגמרפרויקטעלשכשמדברים

הסיוםמעמדלביןהסטודנטשעוברהתהליך

והתערוכה.הפומביתההגשה

עלהגמרפרויקטאתשופטיםרבות״פעמים

מהפעםלאאבלהסופית,וההגשההתערוכהפ־

הסטודנט",שעברהתהליךאתמשקףלאשמוצג

בת־להמחיששקשהתהליכים״־שאומר.הוא

ערוכה,

$TS1$,בתערוכה$TS1$

$DN2$,בתערוכה$DN2$הגמרפרויקטאתלשפוטנכוןלאויהיה

אםהשאלהשני,מצדהסופית.התוצאהפ־עלרק

שאוליחשבנובעבר.עלתהפומביתהגשהלעשות

שקורהכמוסגורה,בוועדההכללגמוראפשרהיה

דיוניםה־וזה,אתשקלנובעולם.ספרבתיבכמה

שלא״.לבסוףהחלטנואבלוכבדים,רציניים

הסגלבקרבכהכרח־נתפסההגשהמעמד

לפנינטועהראשיתוהעיצוב.בלימודיהאקדמ־

האוניברסיטאות,לצמיחתבמקבילשנה,200כ-

שלומדיםמעיסוקיםוהעיצובהאמנותולהפיכת

שנלמדיםלמקצועותמלאכהבבתיכשוליות

מהמחשבהנובעתלהגשהההצדקהבאקדמיה.

הסטודנטיםאתתלמדנוספותלעינייםשחשיפה

הלחץושבזכותעבודתם,כלפיביקורתייםלהיות

כנוסף,המיטב.אתמעצמםיפיקועליהם,שמופעל

ההגשהשבזמןמכיווןאקדמי,שיחייווצרגםכך

לכי־חבריהםשללעבודותהסטודנטיםנחשפים

תה,

$TS1$,לכיתה$TS1$

$DN2$,לכיתה$DN2$ללמוד.ניתןמהןוגם

ההגשהממעמדללמודהסטודנטשל״היכולת

לא"הואטרזי.מפתיעבאופןטועןלאפס״,שואף

לומר?כןמי100פ־מועצםהכלמתרגש,הואישן,

ההגשה,ממעמדאותםמנטרליםאםלכיתה.חבריו

הסיבהגםזוחשוב.לימודיאקטמהםמונעאתה

בזמןשכותבעמיתשלפונקציההוספתישבזמנו

אתההגשהלאחרפעםלאההערות.היומהההגשה

ואתהלהםשניתנההביקורתמהסטודנטיםשואל

ונ־שנאמרודבריםמהרבהמתעלמיםשהםמגלה

תפס־ם

$TS1$ונתפסם$TS1$

$DN2$ונתפסם$DN2$מק־אניידועה.פסיכולוגיהזואחד;לדבר

ווה

$TS1$מקווה$TS1$

$DN2$מקווה$DN2$בבוטותשונהשהואמרציםשלדוריששהיום

הואההגשהושתהליךשנה,20שלפנימהדורשלו

לאפסיכולוגיתהליךכאן־שכאמור,ועריץ,אחר.

פשוט״.

שאומריםשניטשלוששאחריבעייתי,לאזה

חו־ידלונותניםפתאוםלעשות,מהלסטודנט

פשית?

"פרויקט

$TS1$חו"פרויקט$TS1$

$DN2$חו"פרויקט$DN2$היאשלנוהשאיפהכיחיוניהגמר

אנשירקולאיוצריםאנשיםמהאקדמיהלהוציא

מקצועית,בהכשרהרקעוסקיםלאאנחנומקצוע.

גמרפרויקטשלהמנדטאתחייביםאנחנוולכן

שלשלנו,מההתמודדותחלקזהבעיניחופשי.

הסטודנטים.עםלהרפתקהשיוצאהמרצים,צוות

למר־הסופיות:התוצאותעלנסתכלבואמזה,חוץ

בית

$TS1$למרבית$TS1$

$DN2$למרבית$DN2$שלהם.המקצועייםבחייםהפריחהזוהאנשים

הגמר״.פרויקטהיהשלהםהשיא

עצוג?קצתלאזה

הזאתשהמעבדתיותשמראהמשהובזה"יש

המקוםהיאושהאקרמיהסופר־חשוב,דברהיא

זה״.אתלעשות

טכנו־במכוןבכירמרצהפרוסטיג,ויקטורר״ר

לוגי

$TS1$טכנולוגי$TS1$

$DN2$טכנולוגי$DN2$,היא"התחושהטרזי.פרופ'עםמסכיםחולון

הואוהלאהומכאןהאדם,אתלהעציםשבמקום

ההזדמנותזוהמכסה.אתעליושםאתהיפרח,רק

לע־לךוהלאהומכאןעצמךאתלהביעהאחרונה

בוד.

$TS1$.לעבוד$TS1$

$DN2$.לעבוד$DN2$הפסגההבוגרים:לתערוכותגםמתקשרזה

היאושםהגמרבתערוכתתוצגשלךהעבודהשל

עלהשפיעאםנשפטלאהגמרפרויקטתיקבר.גם

ימותלאהגמרשפרויקטכדאיהיהאוליהעולם.

להיותצריךזהאולילחיות.שימשיךההגשה,ביום

טוב".לפרויקטהקריטריון

הואאףסבורפרוסט־גכהנא,לעפרברומה

פרויקטשלהרציונלאתהיסודמןלבחוןשצריך

רחבדלבעיהסימפטוםרקהואושהפרויקטהגמר,

הררישדבמודרניזם:נולדהגמר״פרויקטיותר.

עלשנשפטיםמוצראואובייקטלהוציאהיתה

עלמדבריםאנחנוהיוםאבלשלהם.ההגדרהפי
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שרויאר,טרינרנט,אברהםפרום׳מלמעלה:

ananru,ורדימוןירוםפרום׳טרזי

nnדניאלוויברנ,תומרבכר,דודוצילום:

אפלבאותומר

עצמוהדברלאהואהסופיוהמוצראינטראקציה,

כשא־האםסביבו.שנוצרתהאינטראקציהאלא

תה

$TS1$כשאתה$TS1$

$DN2$כשאתה$DN2$לפונקציונליותרקמתייחסאתהמשהומעצב

משמ־גםשלךלפעולהשישאוולאסתטיקה,

ערות

$TS1$משמערות$TS1$

$DN2$משמערות$DN2$שלנו?החברתיתלהתנהגותשקשורות

וחושברגעשיושבאחדאףשאיןהיא'הבעיה

היום.לעיצובלחנךושלעיצובשלהמשמעותמה

מורהלכלאחת,הגדרהאיןעיצובשלמושגמאחר

מבחוץאורחלבואיכולשונים.קריטריוניםיש

עי־שזהיגידאחרמרצהגרוע,עיצובשזהשיגיד

צוב

$TS1$עיצוב$TS1$

$DN2$עיצוב$DN2$,לאהואכינוראעיצובשזהיגידואחרנהדר

לעי־הקריטריוניםמדי.יקרהואכיאומתמחזר

צוב

$TS1$לעיצוב$TS1$

$DN2$לעיצוב$DN2$העולםראייתלפיומשתניםומשוניםשונים

באופןטובלעיצובקריטריוניםישהאםשלך.

לא.אבסולוטי?

מיעצמםאתשואליםהסטודנטים"בנוסף,

מחלקהלראשלהתכוונןצריכיםהםאםהנמען,

רו־שהםמהלהגידיכוליםשהםאואחראוכזה

צים.

$TS1$.רוצים$TS1$

$DN2$.רוצים$DN2$צודק?׳מי

שלאמשהומציגכשפטותטעושהאתהמה

הגמר?בפרויקטאותומגההכשאתהלדנראה

לאאוהב,לאאואוהבאניאםשלי,״הדעה

שמתוכםהערכיםאתלדעתרוצהאנירלוונטית.

מהמעצב,הואאנשיםאיזהעבורהסטודנט,פועל

הואשליהשיפוטשלו.העבודהשלהקונטקסט

מהלדוגמה:שליאמאשללראשלהיכנסניסיון

צריכההיאמהלה,ישערכיםאיזהאליה,מדבר

אופניםמעצבאתהספה,מעצבלאאתהמסביבה.

איןאםאנשים.שלוערכיםהתנהגותפעולותשל

שבההסיטואציהשלהאינפורמציהכלאתלך

לשפוטיכוללאאתהלתפקד,צריךהאובייקט

אםלהגיריכולרקאניאובייקטיבי.באופןאותו

אל־.מדברלאאלי,מדברזהאםלא,אויפהזה

אמנות.בתערוכותכמוכמעט

שה־ברורלכן,עיצוב.שלהמטרהלאזו"אבל

מתכונת

$TS1$שהמתכונת$TS1$

$DN2$שהמתכונת$DN2$קצתהיאמתקיימיםהגמרפרויקטישבה

תערוכההבוגרים.תערוכתגםאנכרוניסטית.

כלואתהסיטואציהכלאתבהלהציגניתןשלא

סתמי.דברהיאהפרויקט,פועלשבהםהקונטקסט

אומר״.הואמהמנחשאתהיורע,לאאתה

נזיצובישיפהאיו

לסכומיםלהתייחסשלאאפשראיולבסוף,

הסטודנטים.שמוציאיםהאסטרונומייםהכספיים

הגמרפרויקטנושאגםהיתההגמרפרויקטעלות

ארבעלפנירוכמן,רחלשירליהמעצבתשל

בבצלאל.חזותיתלתקשורתבמחלקהשנים,

בחייהעסקמוזל","בתקציבשנקראהפרויקט,

המסגרתסיפורהתקציב.דליהסטודנטיאליים

הפרויקט.שלההפקהעלויותסביבהיווהעיצוב

בגודלעמודים155בןספרשהציגה,הפורמט

צב־בשלושהמניירותמורכבהיהקבלות,פנקס

עים

$TS1$צבעים$TS1$

$DN2$צבעים$DN2$,חשבוניותלספר־בדומהורודצהוב,לבן

שקל,000,3היהאגב,שהוציאה,הסכוםוקבלות.

זכההפרויקטנושאשכצפוי,מספרתורוכמן

ההגשה.בזמןערלדיון

המ־גםכמוהסכימו,כולםאחרדברעל

רואי־נ־ם

$TS1$המרואינם$TS1$

$DN2$המרואינם$DN2$הכ־ההשקעהביןקשרשאיןזו,לכתבה

ספית

$TS1$הכספית$TS1$

$DN2$הכספית$DN2$הפרויקט.שלאיכותואוהסופיהציוןלבין

ראי־ההאלובאמירותשישנדמהזאתעםיחד

במקרהמיתממתגישהאוהטוב,במקרהנאיבית

גםטוב,לאהקונספטבאשראמנם,טוב.הפחות

מהאולםלמצוץ,אותויהפכולאשקלאלף50

הריטובים?רעיונותכמהביןתחרותכשישקורה

טובייראהכסףיותרבושיושקעשפרויקטברור

בחייםכמוממשיותר,גדולהלחשיפהויזכהיותר

האקדמיה.לכותלימחוץ

שמוציאיםהגבוהיםלסכומיםמודעים"אנו

טריאומרתהגמר״,פרויקטעלהסטודנטים

למ־מנסיםשאנו"כמובןחיפה.מוויצושתיאר

זער

$TS1$למזער$TS1$

$DN2$למזער$DN2$,נבחרברירה,בפנינועומדתוכאשרעלויות

שיכוללצמצוםוהשפויה".הסבירהבאפשרות

למשל,דוגמאות.שללישלסטודנטמנחהלהציע

מס־עשרה,במקוםפוסטריםחמישהרקלהגיש

פיק

$TS1$מספיק$TS1$

$DN2$מספיק$DN2$קטנים,והשארמביניהםגדולאחדפוסטר

הלאה.וכן1:1בגודליהיהשלאדגםלבנות

"חלקשתיאר,ממשיכה"לפעמים",

ביןלהתאיםהיאהסטודנטשלמההתמודדות

לביןשלו,וההמחשההביטויואופןהפרויקט

אתמלמדיםאנולרשותו.העומריםהאמצעים

התחוםכיהראשונה,השנההחלהסטודנטים

אחדהיאועלותובמגבלות,באילוציםמלאשלנו

ויצירתי,מקורילהיותמהסטודנטדורשזהמהם.

ובמגבלותבאילוציםירגישלאשלושהקהלכדי

להפוךרוכמן,שלבמקרהכמואו,כפניו".שעמדו

העניין.ללבהאילוץאת

פרופ׳גםשואלמושקע?"פרויקטזה"מה

חדשנות,ראוי,מחקרבושיש'פרויקטורדימון.

הנו־אתברקתימורכב.תהליךוחיפוש,השקעה

שא

$TS1$הנושא$TS1$

$DN2$הנושא$DN2$קורלציהשאיןומצאתיההיסטוריהלאורך

האקדמיים".להישגיםהכספיתההשקעהבין

לעי־הפקולטהדיקןגרנט,אברהםפרופ'גם

צוב

$TS1$לעיצוב$TS1$

$DN2$לעיצוב$DN2$דומים.דבריםמשמיעחולון,טכנולוגיבמכון

אנה־היוםעצומה,השקעההיושקלאלף"פעם

נו

$TS1$אנהנו$TS1$

$DN2$אנהנו$DN2$שקל000,01שלגודלסדרעלמדבריםכבר

לאאיכויותסיבה.כללכךאיןלדעתי,לפרויקט.

כס־להוציאשלךהיכולתפיעללהימדדצריכות

פיס,

$TS1$,כספיס$TS1$

$DN2$,כספיס$DN2$ברירה.שאיןמצביםשישיודעשאנילמרות

ישלעזור,ניסיונותישמלגות,ישלעשות?מה

לפע־מופרזות.להוצאותלהיגררלאאיךיעוץ

מים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$סתם".נסחפיםאנשים

שלהמקומיתלהצדקהגםמתייחסגרנטפרופ׳

בישראלהעיצובלימודיביןומבחץהגמר,פרויקט

ההזדמנותהואהגמר"פרויקטאחרות.מדינותלבין

ולתפקדלצאתבשלשהואלהוכיחהסטודנטשל

עיצובמשרד־מספיקבארץאיןעצמאי.כמעצב

אתההבוגרים.כלאתלקלוטשיכוליםתעשייהאו

צריךכרישים,ביןדגכמוביםלשחותלדעתצריך

ההתנסות,במחקר,לעסוקיכולשאתהלהוכיח

בטכנולוגיה.בשיווק,רעיוני,כפיתוח

מאות.כמהשנה?בכלמסיימיםבוגרים"כמה

מהעשרות.כמהבמשרדים?ישמקומותכמה

בצורהלתפקדלרעתצריכיםהםהאחרים?יעשו

פרי־שיהיואנשיםלהכשירצריךאניעצמאית.

לאנסרים.

$TS1$.פרילאנסרים$TS1$

$DN2$.פרילאנסרים$DN2$עדייןהםיתעסקו,הםכמהמשנהלא

לנ־להמשיךרוציםלאהםאםלהתפרנסצריכים

קות

$TS1$לנקות$TS1$

$DN2$לנקות$DN2$אותםמכשירהגמרפרויקטמדרגות.חדרי

אחר.קורסמכליותרמהםדורשהואכילכך

בפ־טעםאיןאוליגרמניהשל"במציאות

רויקט

$TS1$בפרויקט$TS1$

$DN2$בפרויקט$DN2$,למהגמר.פרויקטהיהולאאיןביפןגמר

למיצוכי־אולטרוטהלסוני,שמגיעמישיהיה?

שי

$TS1$למיצוכישי$TS1$

$DN2$למיצוכישי$DN2$אותומלמדיםלאט־לאטמההתחלה,מתחיל

הבוג־אתשתקלוטתעשייהאיןפהלעצב.איך

רים.

$TS1$.הבוגרים$TS1$

$DN2$.הבוגרים$DN2$מפ־טוביותרפתרוןרואהלאאניזהבשלב

רויקט

$TS1$מפרויקט$TS1$

$DN2$מפרויקט$DN2$.ובליעםלעשותאפשרשניתוארהגמר

בלילעשותאפשראיבעיצובראשוןתוארתזה.

גמר".פרויקט

לעתידפרויקט

הגמר,פרויקטעלביקורתהרכהישלכהנא

להת־יכולהיה״זהקסם:פתרוןאיןלוגםאבל

נהל

$TS1$להתנהל$TS1$

$DN2$להתנהל$DN2$מקומות־שדוגמאות.המוןישאחרת,בצורה

וכשאתהוקורסיםקרר־טיסאוסףאתהשבהם

שיגיבואנשיםובוחרתערוכהעושהאתהבשל

מילסטודנטים.להקשיבכלקודםצריךאליה.

מעניינים.דבריםהרבהמגלהזהאתשעושה

עלירעםלהיותהזמןכלשצריךחושב״אני

בעו־קורהמהלראותשינויים,להכניסהדופק,

לם,

$TS1$,בעולם$TS1$

$DN2$,בעולם$DN2$צריךהאלו.המיושניםהפורמטיםאתלערכן

ואתהקריטריוניםאתשחושףאמיץשיחל־צור

למשהוהשיפוטאתהופךולאהעולם,תפיסות

משהועללדברומתחילבאאניאם׳טבעי׳.שהוא

שליהעולםשתפיסתמניחאנילא,אוטובשהוא

צריךאנימתחילשאנילפניהכלל.לנחלתזהה

שלי״.העולםתפיסתאתלהציג

מער־ליצוראפשר״אימוסיף:טרזיפרופ׳

כת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$מש־אחוזלמאהמתאימהאחוזבמאהשהיא

תתפים.

$TS1$.משתתפים$TS1$

$DN2$.משתתפים$DN2$הגמרפרויקטאתחוויםמהאנשיםחלק

מדהיםהכיהרברשזהיגידווחלקכטראומה,

מהנבטל.בואולהגידמאודקלבחיים.שעשו

פעםלעשותכיוצרצריךאתהבמקום?נעשה

בפרויקטהאקדמית.בחממהמשלךמשהואחת

הזמ־מלוחותחוץמגבלות,לךאיןבאמתהגמר

נים.

$TS1$.הזמנים$TS1$

$DN2$.הזמנים$DN2$המשחק".חוקיאתקובעאתה

בדעתו.מחזיקעדייןדברתהסטודנטאבל,

עורפשוטהואהגמרפרויקטהתחתונה״כשורה

מוציאשאתהפרויקט"כלאומר.הואפרויקט",

רקהםמתי.משנהלאטוב,להיותצריךידךתחת

שהס־תחושהלךנותניםכביכולזה,אתמסבכים

טודנטים

$TS1$שהסטודנטים$TS1$

$DN2$שהסטודנטים$DN2$הופךהכלפתאוםעצמם,אתמלחיצים

לךאסורנושא,לבחורצריךאתהרשמי:מאוד

שהייתממהלחלוטיןשונהמסגרתזוממנו.לזוז

אליו".רגיל

כולם.כמוגמרפרויקטעושהאתהועדיין,

גמרפרויקטעושהאנידברשלבסופו״כן.

ישירקשרשישחושבלאפשוטאניכולם,כמו

הביצו־לביןהעבודהעלעוברשאתההזמןבין

עים

$TS1$הביצועים$TS1$

$DN2$הביצועים$DN2$רוצהלאואניאגוליישלהוציא.יכולשאתה

אחרים.משלטובפחותיהיהשליהגמרשפרויקט

השנהסוףלתערוכתשיגיעמישכלרוצהאניגם

מעולה".שהיאויגידשליהעבודהעליסתכל

yuvalsfehaarelz.co.il

שםהייתי

שלוהגמרפרויקטאלחוזרסעריובל

פרויקטאתהגשתיבדיוקשנהלפני

במכוןגרפילעיצובבמחלקהשליהגמר

אבלהבריף,אתבמדויקזוכרלאאניאבני.

נושאלהציענדרשתיאנישגםזוכראני

היהשהצעתיהקונספטאותו.ולפתחאישי

שינהשעותשמוכרבצבא,מחלקהסמל

׳׳שעותמחלקשהואכפישלן;לחיילים

שעותלהעניקיכולגםהואכךביציאה״,

אםוביןצהרייםבתנומתאםביןשינה,

עםישןחכרצילמתימאוחרת.בהתעוררות

עלוניםהדפסתילוגו,עיצבתיבמיטה,מדים

כתההכנתיהחדש,השירותעלשמסבירים

הזמןמשךהלאה.הבסיס,ברחבילתלייה

אוליטוב,יומיים.בפרויקט:שהשקעתי

פרויקטעלשעבודההבנתיאזכברשלושה.

אחד.לכלמתאימהלאחודשיםכמהבמשך

כפיסיוטהיהלאהגמרפתיקטעבורי

גםהואשניומצראותו,זוכריםשרבים

שאחריםכפימכוננת,כחוויהליזכורלא

להגיעיכולתיהאםאליו.מתייחסים

שק.להניחסביריותר?טובותלתוצאות

לויותרטובלמעצבהופךהייתיהאם

שלי?הגמרבפרויקטזמןיותרהשקעתי

לומר.קשה

במכוןהלימודיםאתשסיימתילאחר

שנתייםכמעצב.לעבודהתחלתיאבני

בקמח?הלימודיםלספסלחזרתימכןלאחר

לימורבתוכניותובבצלאל,אובסקורה

שונים.במוסרותללמרוהתחלתיאחרות,

לתוארכתוכניתלימדתיהאחרונהבשנה

שבראשהבבצלאל,תעשייתיבעיצובשני

בכתבה.המרואייניםאחרטרזי,עזריעומד

ביקרתיעיצובככתבתפקידיבמסגרת

תערוכותבכלכמעטהאחרונותבשנתיים

במרתוןמדוברבארץ.שנערכוהבוגרים

בכלעצמועלשחוזרשבועותשלושהבן

קיץ,
ככלתעתכות.כעשרמתקיימותובו

מחלקותיותרבוישכךיותר,גדולשהמוסד

עשהועדאחתממחלקהוסטודנטים:

ולפעמיםסטודנטיםעשרותכמהלפעמים

מאות.

למישואלעצמיאתמצאתיביקורבבל

האםמשרתת?היאמיואתהתערוכהמיועדת

הגמרופרויקטשהתערוכההסטודנטים,את

שלאחריהמפנהכנקודתלהםמשמשים

אתהאםהאמיתיים׳׳?״החייסמתחילים

לדאותשיכוליםהסטודנטיםשלהוריהם

שניםארבעבמשךהילדיםעשומהסוף־סוף

שיכולהספרביתאתהאסהכסף?הלךולאן

הסטודנטים?בכישורילהתגאות

התשובותשכלהנראהככלהיאהתשובה

הכתבההכנתבמהלרכך,אוברנכונות.

שהרוטינהמהרושםלהשתחררהתקשיתי

השנהסוףתערוכותושלהגמרפרויקטשל
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