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בוגרים יקרים,

מהיום, אתם בוגרי בצלאל. אינכם סטודנטים עוד. אתם יוצרים 
בעולם התקשורת החזותית. 

הבצלאלית.  במסורת  חוליה  עוד  נולד,  מעצבים  של  דור  עוד 
בכדי  או  שני,  לתואר  ללמוד  בעתיד,  לכאן  ישוב  עוד  חלקכם 
להיות אחד המרצים שיובילו את הדור הבא, את החוליה הבאה 

בשרשרת. 
אני מאמין שהשפה שרכשתם כאן, היכולת להתבטא באמצעים 

חזותיים, היא דבר מופלא. 
איך  לדעת  שראוי  אדיר,  כח  היא  החזותית  התקשורת  שפת 
דרך  הוא  עיצוב  מקצוע.  רק  איננו  עיצוב  בו.  להשתמש  והיכן 

חיים מחייבת, מרתקת ויחודית. 
התקשורת  בתחומי  ביצירה  מכל  המרתק  האתגר  בעיני, 
ובעונה  בעת  לו  ומחוצה  בתלם  ללכת  ההכרח  הוא  החזותית 
אחת. בכדי לתקשר, עלינו לפעול בתוך המכנה המשותף, בתוך 
מוסכמות השפה. בד בבד, בכדי לחדש, אנחנו מחוייבים לפרוץ 
החרושים,  התלמים  חומות  את  ולבטל  לבעוט  המסגרת,  את 

לפלס את הדרך אל מחוץ לקונבנציה. 
נרגשים,  לחוצים,  נלהבים,  האחרונים:  בימים  בכם  מביט  אני 

טרוטי עיניים, עסוקים בהדפסות ורינדורים אחרונים. 
יודע  אני  מוכנים.  שאתם  יודע  ואני  מגישים,  גם  אתכם  ראיתי 
עצמכם  את  לממש  להצליח,  הכלים  את  היום  בידכם  שיש 
היכולת  את  בכם  יש  עיצוב.  באמצעות  בעולם  טוב  ולעשות 

להוביל, להנהיג, להשפיע ולחדש. 

צאו לדרך. פירצו את חומות מגדל השן. כשתהיו מן העבר השני 
זיכרו להמשיך ולדבוק בערכים שהכרתם כאן. זיכרו לשמר את 
התשוקה ליצירה, את ההתלהבות, את החתירה למצוינות ואת 
הקנאות לאיכות. השתמשו בכשרון ובכח היצירה שלכם, כנגד 
)כולל  הלקוחות  כל  עם  יחד  הלקוחות,  כל  כנגד  הסיכוים,  כל 
בהתחשב  כלל,  לקוחות  ללא  אדום(,  אוהבת  לא  שאשתו  זה 
בתקציב )תקציב?(, בלוח הזמנים )מוכן לאתמול(, ובעוד ועוד 

אתגרים שהחיים ימציאו לכם.

שאסור,  מה  את  עשו  נועזים.  היו  לעוד.  כמהים  תמיד  השארו 
מה שלא ילך, מה שאף אחד עוד לא עשה לפניכם. זכרו תמיד: 

אפשר אחרת.

שלכם,
עדי שטרן

ראש המחלקה



Dear Graduates,

Starting today you are Bezalel graduates. You are no 
longer students. You are creators in the world of Visual 
Communication. Another generation of designers is 
born, another link in the tradition of Bezalel. Some 
of you will return here in the future, to acquire your 
master's degree, or to be faculty members, leading the 
next generation, the next link in the chain. 
I believe that the language that you have learned 
here, the ability to express yourselves through visual 
means, is a wonderful asset. The language of Visual 
Communication has immense power, if used wisely 
and timely. Design is not just a profession. It is an 
engaging, fascinating and unique way of life.
In my view, the most fascinating challenge in creating 
in the various fields of Visual Communication is the 
necessity to play by the rules, and to break them 
simultaneously. In order to communicate, we must 
stay within the common denominator, within the 
conventions of the language. However at the same 
time, in order to innovate, we must break the confines, 
kick and cancel the boundaries of the road taken, and 
create a fresh path outside the conventions.
I have been watching you the past couple of days: 
excited, nervous, exhilarated, bleary-eyed, busy 

finishing last prints and renderings. I have seen 
you present your projects, and I know that you are 
prepared. I know that you now have the tools to 
succeed, to achieve self fullfilment and bring good 
to the world through design. You have the ability to 
lead, influence and innovate. 
Get going. Break the walls of the ivory tower. When 
you are on the "other side," remember to stick to the 
values that you have acquired here. Remember to 
preserve the passion to create, the enthusiasm, the 
strive for excellence, and the zeal for quality. Use your 
talent, against all odds, against all clients, alongside 
all clients )including the one whose wife doesn't like 
the color red(, without clients at all, considering the 
budget )budget?(, the deadlines )due for yesterday(, 
and a multitude of challenges life will present to you.

Always remain eager for more. Be daring. Do what is 
forbidden, do what won't work, what no one else has 
done before you. Always remember: you can make a 
change. 

Yours, 
Adi Stern
Head of the Department
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בוגרי המחלקה

ורד אוחיון
דוד אוחיון

תבור אוליביר
ליה אופיר

דביר איסק
יעל אלברט

יואב בט
נטלי בלייך
גיל בלימן
גיא בלנדר

גיא בן–יהודה
ליאור בנטוב
אלון בר–טור

עדי בראשית
גבריאלה ברוך

ארבל ברמן
טדי גולדנברג

גלי גנות
עומר געש

יקטרינה גריגורייב
דן גרינברג
עמיר דרור

דובי הרוי
רועי ווינברג

שרון וזנה
שירי ויליאמסון

רוני וינשטין
גל ויצמן
עומר זיו

ליאת זילברשטיין
ליאת זלדס

רון זלמן
נעם חן

אורי חסון
אלון חצרוני

אהרון טורגוד
עדי טקו

בנימין טריגלו
דותן ישראל

עמית כהן
אחוה כהנא

עופר כץ
הילה לביא
יואב לביא
מעין לוין

ג'ני לומלסקי
לירון לוסקי
גלית לופמן
ליזה לוריא

אהובה ליבור

לירן לין
מיכאל לירן

רתם לניר
אלכס מירצקי

מיה מרום
איתן מרקס
מושיק נדב
הילה נועם
גל נרונסקי

שלומית סאור
יעל סגל

מאיה סיני
אור ערד

יסמין פיטוסי
ליזה פילוסוף

רעות פינץ
שי פל

רתם פלג
נטלי פסלב

הילה צברגל
אנה ציגנצ'וק
עינת צרפתי

יפעת קדמי–ארואטי
רן קופילר

אנדריי קורוסטליוב
יהונתן קינן

אוצרת התערוכה: מיכל סהר
צוות התערוכה: אמיר אברהם, אולגה גטמנסקי,

עדן ירקוני, דן לוינשטיין, אורן עופר, פולי שרונוב )שנה ג'(
עיצוב והפקת הקטלוג: מיכל סהר

תרגום לאנגלית: אריאל שקל

יורי קלבנוב
מיכל קליין
יותם קלנר

נטליה קלנר
משה קקון

נעמה ביאטריס קרונשטיין
קרן רביד
נעמה רון

רועי רוקח
דר רותם

אלעד רחמין
עוז ריכטר

ירון שטיינברג
סמדר שילה

מקסים שפירא



Graduates

Yael Albert
Or Arad
Joav Badt
Gabriella Barouch
Alon Bar-Tur
Lior Bentov
Guy Ben-Yehuda
Adi Bereshit
Arbel Berman
Guy Blander
Natali Bleich
Gil Bliman
Noam Chen
Amit Cohen
Amir Dror
Yasmin Fitoussi
Omer Ga'ash
Gali Ganot
Teddy Goldenberg
Dan Greenberg
Ekaterina Grigoryev
Dooby Harvey
Ori Hasson
Alon Hetzroni

Dvir Isac
Dotan Israel
Achva Kahana
Moshe Kakon
Natalia Kalner
Ofer Katz
Yotam Kellner
Yehonatan Kenan
Yifat Kedmi Aroeti
Yuri Klebanov
Michal Klein
Ran Kopiler
Andrey Korostylev
Naama Beatrice 
Kronstein
Rotem Lanir
Hila Lavie
Yoav Lavi
Ahuva Lebor
Maayan Levin
Liran Lin
Michael Liran
Galit Lofman
Liron Lousky
Jenny Lumelsky
Liza Lurie

Eitan Marks
Maya Marom
Alex Miretsky
Moshik Nadav
Gal Narunsky
Hila Noam
David Ohayon
Vered Ohayon
Tavor Olivier
Liya Ophir
Shai Pal
Rotem Peleg
Natalie Peselev
Liza Philosof
Reut Pintz
Elad Rahmin
Keren Ravid
Oz Richter
Royi Rockah
Naama Ron
Dar Rotem
Shlomit Sauer 
Yael Segal
Maxim Shapira
Smadar Shilo
Liat Silverstein

Maya Sinai
Yaron Steinberg
Adi Tako
Aaron Thurgood
Benjamin Trigalou
Einat Tsarfati
Anna Tsiganchuk
Sharon Vazana
Roi Weinberg
Roni Weinstein
Gal Weizman
Shiree Williamson
Ron Zalman
Liat Zeldes
Omer Ziv
Hila Zwergel

Exhibition curator: Michal Sahar
Exhibition team: Amir Avraham, 
Olga getmansky, Dan Lowenstein, Oren Ofer, 
Poli Sharonov, Eden Yarkoni )3rd year(
Catalogue design and production: Michal Sahar
English translation: Arielle Shekel
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ורד אוחיון
Vered ochayon

קטלוג המחלקה לצורפות ואופנה
)יחד עם גיא בלנדר ולנה בקלנובה(

עיצוב וארט–דיירקשן לקטלוג
Catalogue for the Department of 

Jewelry and Fashion
)In collaboration with Guy Blander

and Lena Baklanova( 
Design and art direction for a catalogue

+972-52-3909942
vered.ochayon@gmail.com
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דוד אוחיון
David ohayon

Justice
3:57 דק’

 וידאו קליפ לג’נסיס, המעוצב בהשראת 
סרטי מפלצות ישנים ו”בי–מוביז”

Justice
3:57 min.

Video clip for Genesis, inspired by  
old monster movies and B-Movies 

+972-54-4336916
david@davidohayon.com
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תבור אוליביר
 tavor olivier

4.200
עיצוב ספר אישי המתאר תולדות חיים 

במקביל לציר עלייה וירידה במשקל
4.200

Book design, describing a personal life story 
parallel to weight fluctuation

+972-54-6618816
tavor@tavoration.com



עומס כבד 
ן צפון לו י באי

עומס קל 
על מרכזיית הטלפון

***
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ 
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש 
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עומס תנועה הוא דפוס תנועה בכביש המתאפיין במהירויות נמוכות של כלי הרכב הנעים בכביש, 
הארכת זמני הנסיעה והגברת הצפיפות של כלי הרכב לאורך קטע כביש נתון. עומס תנועה מתרחש 

כאשר הדרישה לשימוש בכביש עולה על קיבולת התנועה של הכביש. בעת עומס תנועה קיצוני עשויה 
תנועת כלי הרכב לעצור כליל (מצב המכונה "פקק תנועה"). לעומס תנועה קיימים שלושה גורמים 

עיקריים - נפח תנועה גבוה, עבודות בכביש ותאונות דרכים. 
לעומס תנועה מספר תוצאות שליליות: הנסיעה בעומס תנועה כרוכה בבזבוז זמן הנהגים / נוסעיהם; 

כיוון שלרוב זמן נסיעה אינו מנוצל ל“עבודה“, עומסי תנועה פוגעים בכלכלת האזור שבו הם מתרחשים 
ומפחיתים את התוצר הגולמי; עומסי תנועה עשויים לגרום לאיחורים של עובדים למקום עבודתם, 
תלמידים לבתי ספרם וכו'; עומסי תנועה גורמים לבזבוז דלק וזיהום אוויר מוגבר, הן בזמן שמנוע 

המכונית עובד בהילוך סרק והן בעת האצות ובלימות תכופות; עומסי תנועה גורמים לבלאי מואץ בכלי 
הרכב ולעליית עלויות לצורך תיקון ואחזקת כלי הרכב; נהיגה בעומס תנועה מגבירה את רמות המתח 

והתסכול של הנהג ומובילה לעתים לתופעות של השתוללות בכביש - בכך, פוגעים עומסי התנועה 
בבריאותם של הנהגים. 

עומס תנועה הוא דפוס תנועה בכביש המתאפיין במהירויות נמוכות של כלי הרכב הנעים בכביש, 
הארכת זמני הנסיעה והגברת הצפיפות של כלי הרכב לאורך קטע כביש נתון. עומס תנועה מתרחש 

כאשר הדרישה לשימוש בכביש עולה על קיבולת התנועה של הכביש. בעת עומס תנועה קיצוני עשויה 
תנועת כלי הרכב לעצור כליל (מצב המכונה "פקק תנועה"). לעומס תנועה קיימים שלושה גורמים 

עיקריים - נפח תנועה גבוה, עבודות בכביש ותאונות דרכים. 
לעומס תנועה מספר תוצאות שליליות: הנסיעה בעומס תנועה כרוכה בבזבוז זמן הנהגים / נוסעיהם; 

כיוון שלרוב זמן נסיעה אינו מנוצל ל“עבודה“, עומסי תנועה פוגעים בכלכלת האזור שבו הם מתרחשים 
ומפחיתים את התוצר הגולמי; עומסי תנועה עשויים לגרום לאיחורים של עובדים למקום עבודתם, 
תלמידים לבתי ספרם וכו'; עומסי תנועה גורמים לבזבוז דלק וזיהום אוויר מוגבר, הן בזמן שמנוע 

המכונית עובד בהילוך סרק והן בעת האצות ובלימות תכופות; עומסי תנועה גורמים לבלאי מואץ בכלי 
הרכב ולעליית עלויות לצורך תיקון ואחזקת כלי הרכב; נהיגה בעומס תנועה מגבירה את רמות המתח 

והתסכול של הנהג ומובילה לעתים לתופעות של השתוללות בכביש - בכך, פוגעים עומסי התנועה 
בבריאותם של הנהגים. 

'11 ליה אופיר / קורס עיצוב פונט / ינואר 

פונט ”עומס“ קל / כבד
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ליה אופיר
 liya ophir

גופן “עומס”
עיצוב גופן עברי בשני משקלים

”omes“ typeface
Hebrew typeface design in two weights

+972-54-4901224
liyaop@gmail.com



 26.10.2010
יום ג 
 16:30
1 שקל

Festival Beshekel
Monday, Maayan Harod national park, 

Hagilboa Entry:1 shekel Modi Bar-On

luftgesheft street theatre / ahmed fudi

adar hayat / ta'ani esther / haim uliel

efrat gosh / halas / geva alon

hayehudim / knesiyat hasekhel

הופעות יתחילו ב-17:30 
הגן הלאומי מעיין חרוד, הגלבוע. 

מנחה: מודי בר און

 26.10.2010
יום ג 
 16:30
1 שקל

Festival Beshekel
Monday, Maayan Harod national park, 

Hagilboa Entry:1 shekel Modi Bar-On

luftgesheft street theatre / ahmed fudi

adar hayat / ta'ani esther / haim uliel

efrat gosh / halas / geva alon

hayehudim / knesiyat hasekhel

הופעות יתחילו ב-17:30 
הגן הלאומי מעיין חרוד, הגלבוע. 

מנחה: מודי בר און
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דביר איסק
 Dvir isac

פסטיבל בשקל
עיצוב לוגו וכרזה טיפוגרפית
לפסטיבל מוזיקה בפריפריה

 Festival Be’shekel
Logo and typographic poster for  

a music festival in the periphery of Israel

+972-52-8960905
dvirisac@gmail.com
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Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

יעל אלברט
Yael Albert

פקקים ועומסים בכניסה לפארקים הלאומיים
 איור עיתונות המגיב לאירועי השבוע 

בפורמט של טור אישי
traffic at the entrance to national parks

Editorial illustration in the format of a personal 
column which reacts to weekly events 

+972-52-4496368
flulu25@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

יואב בט
Joav Badt

לעג ונקמה
איור סדרת כרזות למחזה דמיוני

mockery and vengence
Series of illustrated posters for a fictional play

+972-50-6615296
yoavbadt@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

נטלי בלייך
 natali Bleich

מועדון קריאה
פלטפורמה חדשה לתגובות/ביקורות ספרותיות באמצעות 

דימוי/טקסט המתערבים ברצף הספר
reading club

 New platform for literary commentary/critique, using an
image/text, which interferes with the flow of the book

+972-54-7985915
o.f.morphine@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

גיל בלימן
Gil Bliman

כיכר דיזנגוף
)יחד עם לירון לוסקי(

כתבה אינטרנטית )סרטון( המציגה 
את הסקר לשיפוץ הכיכר

Dizengoff square
)in collaboration with Liron Lusky(

Motion graphics Internet article, presenting the 
poll concerning the renovation of the square

+972-52-4477428
gilbliman@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

גיא בלנדר
 Guy Blander

Docaviv פסטיבל סרטי
הצעה לכרזות וידאו דינמיות המוקרנות ברחוב

Docaviv Film Festival
Proposal for motion graphics  

street posters using projection 

+972-54-6202475
guyblander@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

גיא בן–יהודה
 Guy Ben Yehuda

אין לי ארץ אחרת
כרזת תגובה שבועית לנושא אקטואלי

i Have no Country But this
Weekly poster responding to current events

+972-54-5298885
mongo.baam@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

ליאור בנטוב
lior Bentov

ימים טובים
 אריזה גרפית לתוכנית טלוויזיה

בנושא גלישת גלים
Good days

Graphic concept for 
a wave surfing television show

+972-54-4332411
liorbntv@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

אלון בר–טור
Alon Bar-tur

 museek
נגן מוזיקה ויזואלי

museek
Visual music player

+972-54-5953395
alonbt@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

עדי בראשית
Adi Bereshit

“פתאום דפיקה בדלת”
טיזרים חזותיים בוידאו בעקבות

ספרו של אתגר קרת, “פתאום דפיקה בדלת”
”suddenly a Knock on the Door“

Motion graphics teasers based on the book 
”Suddenly a Knock on The Door“ by Etgar Keret

+972-52-3010145
aberesh@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

גבריאלה ברוך
Gabriella Barouch

A book of nonsense
ספר המאגד חמשירים של אדוארד ליר

A book of nonsense
A book comprising limericks by Edward Lear

+972-54-6688136
gabriella.b.d@gmail.com
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בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

ארבל ברמן
 Arbel Berman

מעשה אבות סימן לבנות
אריזה גרפית לסדרת הרצאות בנושא הקשר אבות — בנות

like father, like daughter
Visual language for series of lectures about the 

relationship between fathers and daughters

+972-52-4252892
berman.arbel@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

טדי גולדנברג
 teddy Goldenberg

אישון דובשון
איורים לסיפור ילדים
ishon Dubushon

Illustrations for children’s book

+972-50-7402972
teddygoldenberg@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

גלי גנות
 Gali Ganot

25.6.2006
חיבור חדש של דימוי וסאונד לטקסט במכתבו של גלעד 

שליט להוריו
25.6.2006

 Combining sound and image with the renowned
text of Gilad Shalit’s letter to his parents

+972-54-5378208
galiganot@gmail.com
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ינטל
תיאטרון הקאמרי

משך: כשעה וארבעים דקות 
ללא הפסקה

מציג באולם: שרובר
הצגה ראשונה למנויי סדרת הנבחרים 

מומלץ לכל המנויים ולקהל הרחב!

הצגה מוסיקלית עפ”י סיפור 
קצר מאתר יצחק בשביס-
זינגר “ינטל בחור ישיבה”.

תפקידים ראשיים: אולה שור-סלקטר, יחזקאל 
לזרוב, אילנית גרשון, עירית קפלן, יוסף כרמון 
/ ניסים זוהר, גאולה נוני ולצידם מיטב שחקני 

התיאטרון הקאמרי ותיאטרון חיפה.

עיבוד ובימוי

משה קפטן
נוסח עברי ופזמונים

דן אלמגור

פרס התיאטרון 
למחזמר השנה!
עטורת שבחים

ינטל, ביתו של רב, יוצאת לחיים חדשים. היא מתחזה לתלמיד ישיבה, 
מתקבלת ללימודים ומתאהבת באברך צעיר, עילוי יפה תואר בשם 
אביגדור, מכאן הולכת העלילה ומסתבכת, כאשר משדכים לינטל את 

הדסה, עלמת חן, איתה היא מוצאת עצמה מתחת לחופה...

30
נובמבר
יום א’ 20:30
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19
נובמבר
יום ג’ 20:30

מוריס שימל
תיאטרון הבימה בשיתוף תיאטרון חיפה

משך: 
כשעה וחצי ללא הפסקה

מציג באולם:
שרובר

מוריס שימל הוא גיבור טרגי המיטלטל  בין מציאות 
חייו העלובה לבין שאיפותיו הבלתי מושגות, מוקף 
בדמויות אומללות כמוהו. עליבותו מתבטאת לא 
רק בשאיפה למנת אושר לגיטימית, אלא בכך שאפילו 
הסבל שלו, איננו ראוי.לדבריו “הלכה הטרגדיה, אני 

הקומדיה, עם אבק זלזול”.

אחד מהמחזות הרבים בעזבונו של לוין, 
שעולה לראשונה על הבמה. 

משתתפים: ליא קניג, אבי קושניר, עמי סמולרצ’יק, 
מיקי  דוברוביצקי,  אנה  שרון,  תומר  הוכמן,  אורי 

פלג, יוסי סגל, דבורה קידר, רוברטו פולק.

בבימויה של

יעל רונן

הצגה מועמדת 
לפרס התיאטרון 
הישראלי 2010!
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ישראל 2011
משך: 101 דקות

מציג באולמות:
שרובר )בכורה(

רבקה קראון
התיאטרון הקטן

דיוקן של משפחה עצובה, במושב קטן ליד הים. לאחר 
שנים של ריחוק וניכור נאלצת משפחת רושקו להתמודד 

עם חזרתו הלא צפויה של הבן הבכור, האוטיסט, 
מהמוסד בו שהה שנים. הגעתו של הבן משבשת 

לחלוטין את מהלך החיים של כולם ובעיקר את של אחיו, 
יוני. בעוד הוריו מסתגרים כל אחד בבועה משלו - מוצא 

עצמו יוני מטפל בעל-כורחו באחיו. טעויות וכאבים 
שהודחקו במשך שנים הולכים ונחשפים, חטאים קטנים 

הופכים לשקרים וצלו הכבד של העבר מאיים לפרום 
סופית את המארג המשפחתי הרופף ממילא.

שחקנים: רונית אלקבץ, 
יואב רוטמן, מיכאל 
מושונוב, צחי גראד.

מבול
סרטו של גיא נתיב

the flood

ישראל 2010
משך: 95 דקות

מציג באולמות:
שרובר )בכורה(

רבקה קראון
התיאטרון הקטן

הסרט עפ”י רב המכר מאת יהושע קנז מתאר את החוויה הצבאית הישראלית של 
שנות החמישים מנקודת מבטה של קבוצת טירונים בטירונות כלל צה”לית בבה”ד 4. 

חייהם של צעירים אלה, בני שכבות ועדות שונות, במסגרת הצבאית, המחמירה 
והלוחצת, ומחוצה לה, מספקים מבט פנורמי על החברה הישראלית דאז. בספר 

חדירה לעומקים פסיכולוגיים, כמו גם לתובנות סוציולוגית מקיפות. 

שחקנים: עוז זהבי, 
שי קדימי, גיא אדלר, 

מיכאל אלוני וליאל 
דניר.

התגנבות יחידים
סרטו של דובר קוסאשווילי

infiltration

1
נובמובר

התחלת הקרנה
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מופע עמידה, מילות השירים יוקרנו על מסך.בירה ראשונה על חשבון הבית, בר משקאות ושתייה קלה פועל 
לשרות הקהל בכניסה לאולם, הישיבה באולפן על כסאות פלסטיק לא מקובעים, האולם נגיש לבעלי מוגבלויות. משך: כשעה וחצי *

ללא הפסקה
האירועים מתקיימים 

באולם האולפן

יום ש’ 21:00יום ש’ 21:00 23.10רד בנד

23.10

רד, פיליפ, פונצ’ו, לפטי וקוקי 
חוזרים אל הבמה לקראת צאת 

העונה השניה של רד בנד. 

בהופעתם הם משלבים מוזיקת פולק ורוק 
ולוקחים את הקהל איתם  אמריקאים 
למסע של צהלה, תקומה ורגש. מאחורי 
הבובות המוטרפות עומדים מיכה דומאן, 
עמי ויזל וארי פפר והם משלבים בהופעה 

מלודיקה, גיטרה וכלי הקשה.

16.10

16

פתיחת דלתות 
שעה לפני מופע

מופע שירי הביטלס מכל התקופות ומכל הסגנונות, 
בדגש על ביצוע חי וסוחף של השירים. המופע משלבת 
חפושות מרהיבות, שואו תיאטרלי ואנרגטי והרבה כבוד 

והערצה לחברי הביטלס המקוריים.

משתתפים: אורן רזניק-שירה, דור חלד-קלידים, 
הוד שריד-תופים, יונתן שילנסקי- גיטרות, 

רוני מאיר-בס, וכולם גם שרים! 

בירה ראשונה חינם!

LET IT BEER

*
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להקת
קומפלקשנסהמחול

משך: כשעתיים כולל הפסקה
מופע חו”ל לבחירה למנויי 

המחול )אחרון בעונה(

מייסד שותף, מנהל אמנותי
וכוריאוגרף הבית: דווייט רוהדן

מנהל אמנותי: דסמונד ריצ’רדסון

“דזמונד ריצ’רדסון הוא אחד מרקדני המחול המודרני 
הגדולים ביותר כיום... הכוריאוגרפיה של דווייט רהודן 

היא כמו לבה רותחת; זורמת בעוצמה מטלטלת.”
The New York Times

זהו ביקורה השני בארץ של הלהקה האמריקנית, המונה 17 רקדנים. הלהקה יוצרת שפת 
מחול ייחודית באמצעות שילוב של אמנטים ממגוון אמנויות: קולנוע, שירה, תיאטרון, אופנה 

.U2 - ופופ. מופע קצבי ומקפיץ למוסיקה מהקלאסי - י.ס. באך ועד לפופ ולרוק

ארה”ב

למופע זה ניתנת הנחה 
למנויי התיאטרון.

מציג באולם: שרובר

23
אוקטובר

יום ד’ 21:00
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“מופע אלבום משפחתי” הנודע לטוב, המתקיים זו השנה החמישית 
בביתם של קרני ושביב באמירים, יוצא לנדוד ברחבי הארץ. המופע 
המשלב, בנוסף ללהיטיה הידועים של מיקה, )מיטשל, כל קיץ, מגדלור(, 
קלאסיקות ישראליות, )היו לילות, כשאור דולק בחלונך, ועוד(, מעלה 
את רף האינטימיות ומעניק ערך מוסף למושגי תרבות, חברותא, 

זימרה ומוסיקה ישראלית מקורית.

מכירת כרטיסים 
מוקדמת במחיר 

מוזל נפתחה 

מיקה קרני
אלבום משפחתי

*

מכירה מוקדמת מתבצעת עבור 
שורות בגוש מרכזי ומעלה בלבד.

המופע מתקיים 
באולם האולפן

*

8
אוקטובר

יום ש’ 21:30
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“יצירה קפריזית, חושנית, רומנטית, 
מלאת-חיים וצעירה, תמונות יפהפיות 

ומעמדים בלתי-נשכחים” 
The Winnipeg Sun

הבאלט 
וויניפג קנדההמלכותי

כוריאוגרפיה: מאוריציו ויינרוט
מוסיקה: קרל אורף

יצירה מרתקת ועטורת פרסים למוסיקה 
הסוחפת והעוצמתית של אורף.

כוריאוגרפיה: פטר קוונץ
מוסיקה: סטיב רייך

מסע כוריאוגרפי דינמי, המביא רצף של 
תנועות אנרגטיות וזורמות, ומציג סגנון באלט 

קלאסי בשפה של באלט מודרני ועכשווי.
כרמינה בורנה

אין טאנדאם

אין טאנדאםכרמינה בורנה הבאלט המלכותי של

וויניפג, קנדה
משך: כשעה ורבע ללא הפסקה

המופע מכיל שתי יצירות
מציג באולם: שרובר
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העונה ה-41 בתיאטרון ירושלים 2011-2012
www.jrt.co.il ,02-5605755 :תיאטרון ירושלים, רחוב מרכוס 20, קופה

נאום המלך
the king speech

בריטניה 2010
משך: 118 דקות

מציג באולמות:
שרובר )בכורה(

רבקה קראון
התיאטרון הקטן

סיפורו של המלך ג’ורג’ השישי, למרות שנחשב למוגבל, 
בין היתר בשל נטייתו לגמגם ואופיו המפוזר מוצא 
עצמו המלך מנהיג את עמו בפתחה של מלחמת העולם 
השנייה. בעזרת מרפא אלטרנטיבי, מוצא המלך את 
קולו ונושא את הנאום ששינה את פני המערכה ואת 

מעמדו בהיסטוריה.

שחקנים: קולין פירת, ג’פרי ראש, הלנה 
בונהאם קרטר, דרק ג’קובי, מייקל גמבון, 

גאי פירס, טימותי ספל

במאי:

טום הופר

זוכה ארבעה 
פרסי אוסקר!

6
אוקטובר
התחלת הקרנה
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עומר געש
 omer Ga’ash

מייבאים תרבות
מיתוג חדש לתיאטרון ירושלים 

importing culture
 Rebranding The Jerusalem Centre for the

Performing Arts

+972-52-8220164
omer.gaash@gmail.com
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יקטרינה גריגורייב
 ekaterina Grigoryev

ספינת עמידר
איור עיתונות לכתבה על יחסי שכנים

the ship of Amidar
Editorial illustration for an article about

relationships between neighbours

+972-54-9436043
vodila15@gmail.com
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דן גרינברג
 Dan Greenberg

אוליבר
מיתוג שמן זית לגברים שאוהבים לבשל

oliver
Olive oil branding for men who love to cook

+972-54-4982101
dangen@gmail.com
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עמיר דרור
 Amir Dror

פורטרט לדמות
מתוך סדרת כרזות בעקבות תום יורק 

Character portrait
 Detail from a series of Posters

portraying Thom Yorke

+972-54-6747609
sorryoo@gmail.com
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דובי הרוי
Dooby Harvey

רבע תוניסאי
יומן מסע אוטוביוגרפי בקומיקס

one quarter tunisian
An autobiographical comic journal

+972-54-7821969
dooby1@gmail.com
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רועי ווינברג
 roi Weinberg

memo Caffeinated Beer
מיתוג בירה משרדית חדשה המכילה אלכוהול וקפאין

memo Caffeinated Beer
 Branding for a new office-use beer containing

alcohol and caffeine

+972-52-8657541
 roiweinberg@gmail.com
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שרון וזנה
 sharon Vazana

אוכל של אמא / אוכל של אבא
ספר בישול המתאר חוויית חיים בשני בתים 

של הורים גרושים
mother’s food / Father’s food

Cookbook describing the experience 
of living in the two homes of divorced 

parents

+972-54-5936699
sharonvaz@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

שירי ויליאמסון
 shiree Williamson

איפה נמצא אלוהים בישראל 2010?
כרזה אינפוגרפית

Where is god in israel 2010?
Infographic poster

+972-52-5361020
shireewill@gmail.com
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רוני וינשטין
roni Weinstein

החדר הנעול
)יחד עם מקס שפירא(

פתיח לסרט בעקבות נובלה של פול אוסטר
the locked room

)In collaboration with Max Shapira(
 Title sequence for a film based on 

a novel by Paul Auster

+972-54-4502140
roniwin@gmail.com
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גל ויצמן 
Gal Weizman

סקס אחר
סדרת מעברונים לשבוע הסקס בערוץ 8

A Different Kind of sex
Series of idents for Sex Week on channel 8

+972-54-5821211
gal.weizman@gmail.com
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עומר זיו
omer Ziv

מפוינטים לפיקסלים 
בלוג העוסק בעיצוב טיפוגרפי בעברית ברשת

points to pixels
A blog about web Hebrew typography

+972-54-4363059
omer@omerziv.com
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ליאת זילברשטיין
liat silverstein

שלום אני השכנה מקומה ראשונה
פורטרט אנושי של בניין.

עיצוב ספר
Hello i’m the neighbour from the first floor

Human portrait of a building.
Book design

+972-50-6976736
liat912@gmail.com
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ליאת זלדס
liat Zeldes

מילים בעם
מילון עברי–ישראלי המציע פרשנות למילים 

על בסיס מידע חי שנאסף באינטרנט 
Words ltd.

Hebrew-Israeli dictionary suggesting 
word definitions according to live 

information collected on the internet

+972-50-4925402
liat.zeldes@gmail.com
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רון זלמן
 ron Zalman

המוח
כרזה

the brain
Poster

+972-50-4082303
ronza0@gmail.com
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נעם חן
 noam Chen

Bubb בירה
מיתוג בירה לצעירים 

 מארז “עשה זאת בעצמך” הכולל פחיות בירה 
ועפרונות צבעוניים

Bubb Beer
Beer brand for youngsters

 Do it yourself package including beer cans 
and colored pencils

+972-52-5707763
nchenoam@gmail.com
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אורי חסון
ori Hasson

ירושלים 2020
מיתוג לאולימפיאדה 2020 בירושלים

אייקונים לענפי הספורט השונים
Jerusalem 2020

Branding for the 2020 Jerusalem Olympics
 Icons for various sports

+972-52-7723706
kobecablemaker@gmail.com
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אלון חצרוני
Alon Hetzroni

 thepixelhood
אפליקציית רשת המאפשרת למשתמשים 
לייצג את היישוב והקהילה שבה הם חיים 

כעולם קטן החי על גבי מפות גוגל
 thepixelhood

Web application which allows  
its users to represent their town and 

community as a little world using 
Google Maps 

+972-50-9002344
alon.hetzroni@gmail.com
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אהרון טורגוד
Aaron thurgood

מגילת אסתר אינטראקטיבית
 interactive Book of esther

+972-54-4145991
thurgoodaaron@gmail.com
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עדי טקו
 Adi tako

מחאה יומית
תגובות יומיות לידיעות אקטואליות 

המופצות לקהל הרחב באמצעות בלוג
Daily protest

Daily commentary on current events 
distributed to the public through a blog

+972-50-8622295
aditako84@gmail.com
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בנימין טריגלו
Benjamin trigalou

1 pixel = 1 day
לוח שנה אינטראקטיבי

1 pixel = 1 day
Interactive calender

+972-50-4787123
contact@benjamintrigalou.com
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דותן ישראל
Dotan israel

מותו של איוון איליץ’ 
)יחד עם עופר כץ( 

פתיח לסרט בעקבות נובלה של ל.נ. טולסטוי
the death of ivan ilyich

)In collaboration with Ofer Katz(
 Title sequence for a film based on 

a novel by L. N. Tolstoy

+972-54-7414142
dotanisrael@gmail.com
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עמית כהן
Amit Cohen

עשרה קיצורים ירוקים
פתיח לתוכנית טלוויזיה העוסקת 

באיכות הסביבה
ten green shortcuts

Opening sequence for television show 
dealing with environmental issues

+972-52-6479222
amitdud@gmail.com
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אחוה כהנא
Achva Kahana

פסטיבל בשקל
לוגו לפסטיבל מוזיקה בפריפריה

Festival Be’shekel
Logo for music festival in the periphery of Israel

+972-54-6241031
achvak@gmail.com
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עופר כץ
ofer Katz

פסטיבל הסופרים הבינלאומי
פוסטרים מאוירים לפסטיבל סופרים

the international Writers’ Festival
Illustrated posters for writers’ festival

+972-52-4389933
oferkatzzz@yahoo.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

יואב לביא
 Yoav lavi

עד שהאצבעות יתחילו לדמם
 איור סדרת כרזות / כריכות מעטפת לספר שירה

מאת צ’ארלס בוקובסקי
”until the fingers begin to bleed a bit“
A series of illustrated posters / dust jackets 

for Charles Bukowski poem collection

+972-52-8479555
y.xejax@gmail.com
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הילה לביא
 Hila lavie

מחברת קורס
מחברות קורסים למחלקה להיסטוריה ותיאוריה 

המאגדות סיכומים וחומרים נלווים בהרכבה עצמית
Course notebook

Self assembled course notebooks for the 
Department of History and Theory which contain 

summaries and additional material

+972-54-4363294
hilalav@gmail.com
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מעין לוין
 maayan levin

A short story
ספר מאוייר המספר סיפור קצר שהעלילה בו 

מתרחשת בזמן המפגש הפיזי בין הדפים
A short story

Illustrated book telling a short story in which the 
plot takes place literally between the pages

+972-52-3845365
levinmaayan@gmail.com
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ג’ני לומלסקי
Jenny lumelsky

יומן רגשות
סדרת גלויות מאויירות
emotions journal

Illustrated postcard series

+972-50-7500570
tinkijenn@gmail.com
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לירון לוסקי
liron lousky

מר ורטיגו
)יחד עם גיל בלימן(

פתיח לסרט בעקבות נובלה של פול אוסטר
mr. Vertigo

)in collaboration with Gil Bliman(
 Title sequence for a film based on 

the novel by Paul Auster

+972-50-6808528
lironlousky@gmail.com
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גלית לופמן
 Galit lofman

פורטרט לדמות
פוסטר בעקבות בילבי בת גרב

Character portrait
Poster portraying Pippi Longstocking

+972-54-5686121
gizmokaka22@gmail.com
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ליזה לוריא
liza lurie

סיפורי “הינשוף” מאת ניסים אלוני
אגדה תל–אביבית למבוגרים 

”the owl“ stories by nissim Aloni
Tel-Aviv legend for adults

+972-54-5889140
lizalurie@gmail.com



מסכות סטריליות מאוירות
אריזה סטרילית - רק כאשר האריזה 

אינה פגומה או פתוחה.
יש לאחסן במקום קריר ויבש.

לשימוש חד פעמי 
מכיל 4 מסכות שונות. 

מוצר זה יוצר כדי להנעים ולהקל על 
המפגש בין רופא לילד המטופל.

حتفظت مدينة يافا  
دون املساس مبدلول التسمية.

 للمدينة "يافا" اليت تعين اجلميل أو املنظر 
صادر القدمية تعرب عن معىن اجلمال". 

هذا وإن بعض املؤرخني 

funnyd   c.
מסכות רפואיות חד�פעמיות 

באישור משרד הבריאות
היצרן: פאני דוקטור, 13344 עכו, ישראל.

שירות לקוחות: 04-9276506

מסכות סטריליות מאוירות
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אהובה ליבור
 Ahuva lebor

FunnyDoc
עיצוב אריזות למסיכות רפואיות

FunnyDoc
Packages design for medical masks

+972-54-5402452
ahuvamichay@gmail.com
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לירן לין
 liran lin

 running Away into You
)יחד עם בנימין טריגלו(

וידאו קליפ לשיר של ג’ון פרושיאנטה
 running Away into You

)In collaboration with Benjamin Trigalou(
Video clip for a song by John Frusciante

+972-52-6456443
liranlin@gmail.com
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מיכאל לירן
 michael liran

חתולים בצנרת 
איור לכתבה על חתולי רחוב

Cats in pipes
Illustration for an article about alley cats

+972-52-8656988
michael.liran7@gmail.com
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רתם לניר
 rotem lanir

שמיים נופלים
איור אסוציאטיבי לאסופת טקסטים 

Falling skies
 Associative illustrations for a compilation of texts

+972-54-8124912
rotemlanir@gmail.com
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אלכס מירצקי
Alex miretsky

מתכון ללא מילים
מתכון אינפוגרפי להכנת קרמבו

recipe Without Words
Infographic Krembo recipe

+972-52-5202398
ice5al@gmail.com
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מיה מרום
 maya marom

חפצי
ספר אישי המכיל אסופה של חפצים ביתיים

my objects
An autobiogaphical book incorporating an 

anthology of personal domestic objects

+972-52-3612051
mayoong@gmail.com
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איתן מרקס
eitan marks

קונספט ארט לסדרת ספרי מדע בדיוני
Concept art for a series of 

science fiction books

+972-50-4219025
altalena18@gmail.com
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מושיק נדב
 moshik nadav

 24/7
עיצוב מגזין/מקומון תל–אביבי

המציג את הקורה בעיר
 24/7

 Tel-Aviv magazine presenting
what is happening in the city

+972-52-2794646
moshik@moshik.net
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הילה נועם
 Hila noam

דנידין מתנחל בהר הפלאות וסיפורים אחרים
אנתולוגיית קומיקס למבוגרים על–פי סיפורי “דנידין”

 Danidin settles on the mountain of Wonders
and other stories

Adult comic anthology based on ”Danidin“ stories

+972-50-6346435
hila.noam@gmail.com





בצלאל 
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים

Bezalel
Academy of

Arts and Design
Jerusalem

המחלקה 
לתקשורת חזותית

2011
 VisuAl

CommuniCAtion
DepArtment

גל נרונסקי
 Gal narunsky

top 10 Conspiracy theories
פתיח לתוכנית טלוויזיה

top 10 Conspiracy theories
Opening sequence for a television show

+972-54-4947072
gal.gwizz@gmail.com
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שלומית סאור
 shlomit sauer

זאוורקראוט
תיקיות המאגדות את סיפוריהן של שלוש נשים 

יוצאות גרמניה באמצעות איור, צילום וטקסט
sauerkraut

Folders incorporating the stories of three 
German native women through illustration, 

photography and text 

+972-50-6561122
shlomit.sauer@gmail.com
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יעל סגל
 Yael segal

טיפוגרפיה ניסויית — אותיות משולבות
מחקר טיפוגרפי

experimental typography - integrated letters
Typographic research

+972-54-4713578
Segal.yl@gmail.com
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מאיה סיני
 maya sinai

פיצוץ בקיבוץ
מיתוג סדרת הופעות רוק בקיבוצים

pitsus Ba’Kibbutz  
(explosion at the Kibbutz)

 Branding for a series of rock concerts 
held at Kibbutzim

+972-54-7760397
mayasini@gmail.com
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אור ערד
 or Arad

פורטרט לדמות
פוסטר בעקבות ליאונרד כהן

Character portrait
Poster portraying Leonard Cohen

+972-52-2596630
orarad@gmail.com
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יסמין פיטוסי
 Yasmin Fitoussi

מחברות
עיצוב ספר אישי על ילדות בקיבוץ

notebooks
Autobiographical book about  

my childhood on a kibbutz

+972-52-8313032
yasminfit@gmail.com
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ליזה פילוסוף
 liza philosof

origame
עיצוב לוגו ואריזות לבובות אוריגמי

)בשיתוף עם המחלקה לעיצוב תעשייתי(
origame

Logo and packaging design for Origami dolls
)in collaboration with the Department  

of Industrial Design(

+972-54-5900166
misliz666@gmail.com
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רעות פינץ
 reut pintz

אדי
קמפיין לעידוד תרומת איברים

ADi (transplants and organ Donations)
Campaign encouraging organ donation

+972-54-8181126
reut.pintz@gmail.com
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שי פל
 shai pal

בעזרת השף
אפליקציית בישול אינטראקטיבית לאייפד

Chef Help us
Interactive cooking application for iPad

+972-54-2146914
shaibarca@gmail.com
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רתם פלג
rotem peleg

לילה–לילה
מיתוג סדרת מצעים

layla-layla (night After night)
Branding for a series of sheets

+972-50-9335492
rotemp84@gmail.com
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נטלי פסלב
natalie peselev

גלעד עדיין חי
מהלך פרסום אמביינט ברחובות ירושלים 

למען שחרורו של גלעד שליט
Gilad is still Alive

Ambient advertising in the streets of Jerusalem 
supporting the release of Gilad Shalit 

+972-52-8613523
nataliepes@gmail.com
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הילה צברגל
 Hila Zwergel

טורנדו, גל, בצורת
WWF עיצוב קמפיין לעמותת

להעלאת המודעות לחסכון בחשמל
tornado, Wave, Drought

Campaign for WWF organization
 to raise electricity preservation consciousness

+972-52-3822371
hilazwergel@gmail.com
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אנה ציגנצ’וק
Anna tsiganchuk

תיאטרון החאן
עיצוב תדמית לתיאטרון החאן הירושלמי

לוגו, פוסטרים ולוח הצגות 
Khan theatre

Visual identity for The Khan Theatre in Jerusalem
logo, posters and schedule

+972-54-7683104
zigan27@gmail.com



החתן עומד בפתח
מסדר ת'עניבה

יום גדול עומד בפתח
השמחה כבר בסביבה

עוד מאט יתחיל הטכס
הקרובים מהודרים,

החותנת מחלקת
הוראות למלצרים.

במסעדת לוצ'יאנו
קישוים על התקרה,
העופות בפרמג'נו,
הפרוות בהשכרה.

פה ושם שותים קמפרי
מבסוטים ונהנים,

זהו רגע שכולם שם
מחכים לו זה שנים.

ובתוך חדרה הכלה סגורה
בראי היא מתבוננת,

ובלב רוטט, היא לא רוצה 
לצאת והתזמורת מנגנת...

סבא פרדו משכנע,
"ילדתי זה לא נורא",

קול של בכי מבעבע
מהדלת הסגורה.

טנטה רוזה גם תורמת
שכנועים וערכים,

והאמא מתחננת
"לא נעים מהאורחים"

החותנת כבר צועקת
על אמה של הכלה

"איזו בת את מגדלת
גם בשכל בתולה!"

"ובנכם" צועק האבא
"מקומט ומיותר"

"לא נכון!" קופץ הסבא
ותופס לו בצוואר.

הדודים תופסים באגטים
משליכים על הזקנים.
טנטה רוזה ת'ספגטי

מקבל בפני.

באוויר עפים הסטיקים,
נהפכים השולחנות

האורחים קורעים ת'שקים
זוחלים אל הדלתות.

ובתוך חדרה הכלה סגורה
בראי היא מתבוננת,

ובלב רוטט, היא לא רוצה 
לצאת והתזמורת מנגנת...

לוצ'יאנו על הבוקר
מפנים את החורבה
חתונה עולה ביוקר

זה מחיר האהבה.

רב-מלצר עם צהרים
"תזדרזו" צועק רוטן

"כבר חמש דקות לשתיים
יש עוד זוג שמתחתן".

”חתונה“ דני סנדרסון
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עינת צרפתי
 einat tsarfati

החתונה
פרט מתוך פוסטר מאוייר לשיר של דני סנדרסון

the Wedding
 Detail from an illustrated poster for a song by

Danny Sanderson

+972-50-3320708
einattsarfati@gmail.com
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יפעת קדמי–ארואטי
Yifat Kedmi Aroeti

לא אוהב את נעלייך
וידאו קליפ לשיר של דני סנדרסון

lo ohev et na’alaich 
(Don’t like Your shoes)

Video clip for a song by Danny Sanderson

+972-50-4241603
ifatkid@yahoo.com
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רן קופילר
ran Kopiler

טיפוגרפיה אוטופית
סדרת אובייקטים שהינם נגזרות נפחיות 

של האות א’ בגופן פרנקריהל
utopic typography

 Series of objects based on the letter alef in
 FrankRuehl typeface

+972-54-4360036
 kopiler@gmail.com
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אנדריי קורוסטילב
Andrey Korostylev

City of Glass
פתיח לסרט בעקבות נובלה של פול אוסטר

City of Glass
 Title sequence for a film based on

a novel by Paul Auster

+972-52-6232690
sobsob@gmail.com
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יהונתן קינן
 Yehonatan Kenan 

מגדיר מילים לניב הצבאי
מילון הומוריסטי אינפוגרפי

Dictionary for israeli military Dialect
Humoristic Infographic dictionary

+972-50-2166244
yonikenan@gmail.com
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יורי קלבנוב
 Yuri Klebanov

trvllr tHD
 אפילקציית ווידג’טים חווייתית

למידע בנושא טיולים
trvllr tHD

Interactive widget application 
for travel information 

+972-54-5819010
yurikleb@gmail.com
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מיכל קליין
 mihal Klein

נוריקו סאן הילדה מיפן
איור ספר ילדים

noriko-san, Girl of Japan
Illustration for children’s book

+972-50-8812820
mihal.klein@gmail.com
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יותם קלנר
 Yotam Kellner

ויקי כריסטינה ברצלונה
כרזה טיפוגרפית לסרט 

Vicky Cristina Barcelona
Typographic movie poster

+972-50-8913506
yotamkellner@gmail.com
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נטליה קלנר
 natalia Kalner

Homo militaris
סרטון אנימציה טרגי/קומי המספר 
מה גורם לבני–אדם לחרחר מלחמות

Homo militaris
Tragic/comic animation video explaining

 what makes people incite wars 

+972-54-7601457
natwellboo@gmail.com
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משה קקון
moshe Kakon

מפת ספרינגפילד
פוסטר אינפוגרפי אודות העיר ספרינגפילד, 

עירם של הסימפסונים
map of springfield

Infographic poster depicting Springfield, 
city of The Simpsons

+972-54-4456019
moshekakon@gmail.com
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נעמה ביאטריס קרונשטיין 
naama Beatrice Kronstein

פואמה 44
סדרת תחריטים בעקבות פואמה של שייקספיר

poem 44
Series of etchings based on a Poem

by Shakespeare

+972-54-6896069
devilbee@gmail.com
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קרן רביד
 Keren ravid

איורים לטור שבועי של אייל שני ומירי חנוך
illustrations for a weekly column by  

eyal shani and miri Chanoch

+972-52-8391033
kerenra@yahoo.com
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נעמה רון 
naama ron

אכרם דייזי סער
ספר מסע מאוייר למבוגרים

Akram Daisy saar
Illustrated travel book for adults

+972-54-3064224
naimaron@gmail.com
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רועי רוקח
royi rockah

Fiat 500 - A part of you
 ארט–דיירקשן לברודקאסט

Fiat 500 - A part of you
Art Direction for Broadcast

+972-54-8008288
royirockah@gmail.com
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דר רותם
 Dar rotem

אבא דב בא הביתה
איור ספר ילדים

Father Bear Comes Home
Illustration for children’s book

+972-54-5808073
dariabanana@gmail.com
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אלעד רחמין 
elad rahmin

פורטרט לדמות
כרזה בעקבות דיוויד לינץ’

Character poster
Poster portaying David Lynch

+972-54-2229012
eladrahmin@gmail.com
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עוז ריכטר
 oz richter

the pic’z
עיצוב אפליקצייה לאייפון

טמגוצ’י החי בתוך המכשיר וניזון מתמונות המשתמש
the pic’z

iPhone application design
A Tamagotchi which lives inside the phone and 

feeds on the users pictures

+972-54-4545991
ozrichter@gmail.com
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ירון שטיינברג
steinberg Yaron

מה אבשל לארוחת צהריים?
איור על–פי ספרה של לאה גולדברג

What shall i Cook for lunch?
Illustrations for a book by Lea Goldberg

+972-52-3431413
steinbergyaron@gmail.com
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סמדר שילה
smadar shilo

 1984
)יחד עם עמיר דרור(

פתיח לסרט בעקבות נובלה של ג’ורג’ אורוול
 1984

)in collaboration with Amit Dror(
 Title sequence for a film based on

the novel by George Orwell

+972-54-5904064
smadarshi@gmail.com
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מקס שפירא
max shapira

mtV
מעברון תדמיתי לערוץ מוזיקה

mtV
 Ident for TV music channel

+972-54-7658343
 maxshapira@gmail.com


