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המחלקה לצורפות ואופנה
טלפון: 02-5893251 

פקס: 02-5827214 
jewel&fashion@bezalel.ac.il :מייל

ראש המחלקה: עינת לידר 
אחראית התמחות תכשיטים ואביזרים: שירלי בר–אמוץ 

אחראית התמחות לבוש: קלודט זורע 
אחראי התמחות חפצים: גליה רוזנפלד 

רכזת מנהלית: חן קמחי 
טכנאיי המחלקה: דני שוורץ, שרון לוי 

אחראית מחסן: שרית מזרחי 
מחסנאי: דוד בן–דניאל 

תחזוקה: איציק מור 

סגל המרצים 2012-2011 )תשע"ב(:
דורון אשכנזי, יעקב בלוך, אסף בן–צבי, שירלי בר–אמוץ, 

בני ברונשטיין, אליאורה גינזבורג–למר, דניאל גפני, ישראל דהן, 
נעמי הרץ, סיון וינשטיין, ד"ר ראובן זהבי, קלודט זורע, זיויה, 

אלה זרמבובסקי, דנה חכים, יעל טרגן, אלן טורין, יעל כהן, 
גלי כנעני, שירי כנעני, מרילו לוין, רותם לוינסון, עינת לידר, 

ז'ק למור, ניקיטה מחניקוב, איתי נוי, יוסי פרקש, 
פרופ' ורד קמינסקי, גליה רוזנפלד, ירון רונן, דני שוורץ

מנחי פרויקט הגמר: 
אלי גינזבורג, קלודט זורע, פרופ' ורד קמינסקי, 

גליה רוזנפלד, ירון רונן
תודות מיוחדות על הסיוע לדני שוורץ, אלה זרמבובסקי, 

ניקיטה מחניקוב ושרון לוי

תערוכת בוגרים: 
אוצרים: שירלי בר–אמוץ, יוסי פרקש, ורד קמינסקי, 

הלה פיינברג, ענת גולן, מעין אורבך, גוני קריס, 
רננה בנית, נגה רבין

מיצג:
בימוי: קלודט זורע, הלה פיינברג, אריאל לאביאן, ענר שבח

עיצוב תאורה: דויד אופ
מוסיקה: דויד אופ, אביעד פינקלשטיין

אמן וידאו: רם מצא
סטילס: עודד אנטמן

איפור: איל מקיאג'
 

כיבוד: אוליב, הסדנא
 

קטלוג ואתר:
מערכת: דר' ראובן זהבי, יעל כהן, עינת לידר 

מערכת סטודנטים: פלורי ויטל, יעל גורן, דורון רון, 
דיקלה עינת, הדר לחייני

עיצוב הקטלוג: סטודיו מיכל סהר / מיכל סהר, נעמה טוביאס
צילומים: אורית פניני 

עריכה ותרגום: מאיה שמעוני

תודה מיוחדת למשה לוי, חאלד רבאח מוחסן, עלי עוויסאת, 
מחפוז אבו–סנינה, יוסי חורי, מוחמד אבו סביטאן, 

ניזאר אבו ג'מעה, רותי אליאב, גדי קאופמן, גדי זינגר, 
דנה לוי–נחמן, עידן קוקה, זהרה טלמון, נאדר מוחסן, רועי ברנד, 

איל וקסלר, שגית מזמר, כנרת בן–עמרם

 תודה גדולה על כל השנה ועל סיומה הטוב לחן קמחי — 
 על המקצועיות, התבונה, הסבלנות והאהבה; לדני שוורץ — 

 על החוכמה, השלווה והידיים הנפלאות; לשרית מזרחי, 
לשרון לוי ודוד בן–דניאל על תרומתם המסורה והגדולה בכל 

הפרטים הקטנים; ולאיציק מור על התחזוקה של כל זה

תודה לסטודנטים כולם, משנה א'-ג' שסייעו ותמכו, 
ובעיקר לצוות הסטודנטים המסור שריכז הכל — על הנתינה 

הטובה והעשייה ללא גבול



Department of Jewelry and Fashion
Tel: 02-5893251
Fax: 02-5827214
jewel&fashion@bezalel.ac.il

Head of the Department: Einat Leader 
Head of Jewelry and Accessory Design Studies: 
Shirly Bar-Amotz 
Head of Apparel Studies: Claudette Zorea  
Head of Object Design Studies: Galya Rosenfeld

Executive administrator: Chen Kimhy 
Department technicians: Dan Shwartz, Sharon Levy   
Storeroom superintendent: Sarit Mizrachi 
Storeroom assistant: David Ben Daniel
Maintenance: Itzik Mor

Faculty 2011-2012: 
Doron Ashkenazi, Shirly Bar-Amotz, Asaf Ben-Zvi, Yaakov 
Bloch, Benny Bronstein, Israel Dahan, Dr. Reuven Zahavi, 
Zivia, Claudette Zorea, Yael Cohen, Gali Cnaani, Siri Cnaani,
Yossi Farkash, Daniel Gafni, Eliora Ginzburg, Dana Hakim, 
Naomi Hertz, Prof. Vered Kaminski, Einat Leader, Zak Lemor, 
Marilou Levin, Rotem Levinson, Nikita Mechanikov, Itay Noy, 
Yaron Ronen, Galia Rosenfeld, Yael Taragan, Helen Torin, 
Sivan Wainstein, Alla Zarembobski

Final project supervisors:
Prof. Vered Kaminski, Yaron Ronen, Eliora Ginzburg, 
Galya Rosenfeld, Claudette Zorea 
Special thanks to Dan Shwartz, Alla Zarembobski, 
Nikita Mechanikov and Sharon levy

Graduate exhibition curators:
Shirly Bar-Amotz, Yossi  Farkash, Vered Kaminsky, 
Hila Finberg, Anat Golan, Maayan Orbach, Goni Kriss, 
Renana Benit, Noga Ravin

Graduate's performance:
Directors: Claudette Zorea, Hila Finberg, 
Ariel lavian, Aner Shevach
Lighting design: David Op
Music: David Op, Aviad Finkelstein
Video art: Ram Matza
Still photography: Oded Antman
Makeup: Thanks to il makiage

Catering: Olive, The culinary workshop 

Catalogue and website:
Editorial: Dr. Reuven Zahavi, Yael Cohen, Einat Leader
Students editorial: Flori Vital, Yael Goren, Doron Ron, 
Dikla Einat, Hadar Layani
Catalogue design: Michal Sahar Studio / 
Michal Sahar, Naama Tobias
Photography: Orit Penini
Translation and editing: Maya Shimony

Special thanks to: Moshe Levy, Haled Rabach Mahasen, 
Ali Awissat, Mahfuz Abu-Snin ,Yossi Huri, Muhamed Abu 
Sabitan, Nizar Abu Jamha, Gadi Kaufman, Gadi Singer, 
Dana Levi-Nachman, Idan Koka, Zohara Talmon, 
Nader Mohasen, Roy Brand, Eyal Veksler, Sagit Mezamer
and Kineret Ben-Amram

And finally, warm thanks to Chen Kimhy for all her wise,  
patient and loving professional assistance; To Danny Shwartz  
for his calm wisdom and excellent hands; To Sarit Mizrachi, 
Sharon Levy and David Ben-Daniel for their devoted contribution 
in the realm of details; and to Itzik Mor who maintained it all

Thanks to all our students, from the first to the third year, 
for their help and support and a special thanks to the devoted 
student team that organized everything – for your good and 
boundless contribution
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בוגרות ובוגרים יקרים,

למדתם  בהן  אינטנסיביות,  השנים  ארבע  לסיומן  הגיעו  הנה 
התיאורטי,  הידע  ניכר  המוצגות  בעבודותיכם  והתפתחתם. 
המעשי והמתודי הרב שצברתם בשנות לימודיכם — הרעיונות 
והניסיון  בחומר  ידיעותיכם  שפיתחתם,  הצורות  שחקרתם, 

שרכשתם בהבניית תהליך יצירה עצמאי נושא פרי; 
הנפרשת  הרחבה  היריעה  את  ביצירתכם  לראות  מרתק 
ועד  — מהפן האינטימי  ולסביבה  לגוף  ביחס  בעיסוק בשאלות 
מקומכם  וסימון  חיפוש  גם  כמו  הרחבות,  החברתיות  לרקמות 
במערך היצירה והתפישה. בפרויקטים שלכם, המפגישים רוח 
וחומר בסביבת הגוף, משתקפת הסינתזה המתקיימת במחלקה 
סמליים  רכים,  עם  קשים  חומרים  המשלב  יצירתי,  בעיסוק 
עם פונקציונליים — אתם מחברים בווירטואוזיות בין עולמות 
משיקים. עכשיו, עם צאתכם לדרך חדשה, אנו מקווים ומאמינים 
שהידע והמיומנויות שצברתם במחלקה לאורך השנים, על כל 

רובדיהם, יהוו בסיס ויסוד לבניין יצירתכם העצמאית; 
כקולגות  לצדנו  מעט  עוד  פניכם  את  לקבל  נרגשים  אנו 
בראשית דרככם, כיוצרים ומייצרים, חוקרים וכותבים. שדות 
היצירה בהם אנו עוסקים — הצורפות והאופנה — צמאים לקבל 
בחומרים  לממשו  יכולת  ובעלי  משמעותי  חזון  בעלי  יוצרים 

ובטכנולוגיות המתאימים לרוח הזמן. 
אנו מחזקים את ידיכם הטובות ודבקותכם בדרך היצירה, 
דרך  של  והתחלתה  חגכם  יום  זהו  לפרוח,  השעה  זוהי 

חדשה ונפלאה. 

עלו והצליחו!

שלכם,
עינת לידר

בשם כל הסגל האקדמי והמנהלי של המחלקה לצורפות ואופנה



Dear graduates, 

Four intensive years in which you have learned and 

grown are coming to an end. The works you exhibit show 

the theoretical, practical and methodical knowledge 

you have acquired in your years of studying — the 

ideas you have explored, the shapes you have formed, 

your knowledge of materials and the experience you 

have gained in the formulation of an independent and 

productive creative process;

It is fascinating to observe the broad spectrum 

you spread in your works while addressing questions 

concerning the body and the environment– from the 

most intimate aspects to the wide social fabric, alongside 

a search and delineation of your place in the process 

of creation and perception. Your projects, which bring 

together spirit and matter in the body’s vicinity, reflect 

the synthesis embodied in the department in a creative 

practice that interweaves hard and soft materials, 

symbolic and functional, as you skillfully merge parallel 

worlds. Now, when you embark on a new path, we hope 

and trust the knowledge and skills you have gained in 

the department over the years, on all levels, will serve as 

the basis and foundation of your independent creative 

paths; 

We are thrilled to welcome you soon by our side as 

colleagues taking your first steps as creators and makers, 

researchers and writers. The disciplines of creativity we 

practice — jewelry and fashion — crave for designers 

who can offer a significant vision and have the ability 

to realize it in the materials and the technologies of the 

zeitgeist. 

We strengthen your good hands and commitment 

to the path of creation, 

This is the time to blossom, this is you celebration 

and a beginning of a new and wonderful road. 

Good Luck!

Yours, Einat Leader

On behalf of the faculty and administration of the 

Jewelry and Fashion Department
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מעין אורבך
Youth Knows no Pain

חומרים: אריגי צמר, פשתן, כותנה
טכניקה: תפירה, הדפס משי, רקמה

one-" הוא  דגם  כל  המוצגת  הלבוש  בקולקציית 
וחללים,  מאסות  של  מכלול  המהווה   "piece
של  המכבידה  הריקנות  תחושת  את  המשקפים 
השורשים שנמחקו בשואה ותחושת החוסר שמלווה 
את בני הדור השלישי שלאחריה. באמצעות חיבור 
בדימויים  השימוש  גם  כמו  הגיזרה,  מבנה  חלקי 
הדגמים  מבטאים  הצמה,  או  ה'קרושה'  כסריגת 

געגוע ומשאלה למילוי הריק ולהשלמת החסר.

MaaYan orbach
Youth Knows no Pain

Materials: wool, linen, cotton
Technique: sewing, silk screen print, 
embroidery

Every item of clothing in the exhibited 
collection is a “one-piece”, comprising a 
range of masses and spaces that reflect the 
burdening feeling of emptiness of the roots 
eradicated in the Holocaust, and the sense 
of lack accompanying the third generation 
decedents. By connecting the parts forming 
the pattern, as well as the use of images like 
the braid or crochet knitting, the items of 
clothing express a longing and yearning to fill 
the void and complete the lack.

maayanorb@gmail.com
+972-50-6466691
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נועם אפרת
מרחב אישי

חומרים וטכניקה: כותנה, ויסקוזה, ג'רזי, בד לייקרה 
זוהר, בד כותנה ארוג  כפול, בד רשת סינטטי ירוק 
רוכסני  זוהרים,  בצבעים  ביד  וצבוע  מודפס  דליל 

פלסטיק בגווני ניאון.

בגדים  ליצור  המשאלה  עמדה  זה  פרוייקט  בבסיס 
המאפשרים ניתוק מהסביבה במצבי דחק, תוך יצירת 
הלבוש  פרטי  הלובש.  עבור  אינטימי  אישי  מרחב 
עשויים  לגברים,  וחלקם  לנשים  חלקם  בקולקציה, 
מנוגדות,  וטקסטורות  בצבעוניות  טקסטילים  מגוון 
השקט  בין  המתקיים  המתח  את  מדגישות  אשר 

הפנימי להמולה החיצונית.

noaM Efrat
PErsonal sPacE

Materials and technique: cotton, viscose, 
jersey, black cotton with pores, synthetic neon 
green mesh, imprinted and hand-painted 
loosely woven cotton, neon-colored plastic 
zippers. 

At the basis of the project stood the desire to 
create clothes that allow the wearer to detach 
from his surroundings in times of distress, 
while creating an intimate personal space. 
The items of clothing in the collection, some 
for women and some for men, are made of 
a variety of textiles in contrasting colors and 
textures that highlight the tension between 
the inner calm and the external turmoil.

noam.efrat@gmail.com
+972-54-7877818
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פז אקוקה
כיס מכיל כיס

חומרים: דריל, כותנה, עור, פלסטיק

כמיכל  כיס  של  תפקידו  את  בוחנת  הקולקציה 
לחיבור  ניתנים  הכיסים  בבגד.  ואסתטי  פונקציונלי 
על  ומשפיעים  משנים  ובכך  הלבוש  מפרטי  והסרה 
בחירה  חופש  ללובש  ומאפשרים  הבגד  ונפח  צורת 

עיצובי. 

Paz aKuKa
PocKEt contains PocKEt

Materials: drill, cotton, leather, plastic

The collection examines the role of the 
pocket as a functional and aesthetic container 
in an item of clothing. The pockets are 
detachable and can be removed from the 
items of clothing, consequently changing 
and influencing the shape and volume of the 
garment, and allowing the wearer the freedom 
to make design choices. 

pazakuka@walla.com
+972-52-5332358
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יעקב ארנבייב
כוס הדמעות

vero white ,חומרים: פוטופולימר
טכניקה: הדפסת תלת מימד, צביעה בצבע

דו קומפוננטי
מידות: 5.5×7×6 ס"מ 

בעת  משמשת  בפרוייקט  המוצגת  הכוסות  סדרת 
קיום מנהג איסוף הדמעות בתקופה שבין–המצרים, 
ברגעי דחק ורצון עז. על פי האגדה, מקורה של 'כוס 
הדמעות' השמימית באיסוף דמעות האל אשר בכה 
הכוס  תעלה  כאשר  האמונה,  פי  על  עמו.  סבל  על 
על גדותיה תבוא הגאולה לעם היהודי. עיצובן של 
הכוסות מתייחס בצורה, בצבע, בחומר ובטקסטורה 
מנקה  שוטפת,  הפנים;  על  הזולגת  הדמעה  למסלול 
הממשי  בין  הגבול  טשטוש  לכדי  עד  ומחליקה 
למופשט, והופכת להיות מעין סמל ומודל המאפשר 

תחושת זיכוך. 

YaaKov aranbaYEv
cuP of tEars

Materials: photopolymer, vero white
Technique: 3D printing, two component color
Measurements: 6×7×5.5 cm

The series of cups exhibited in the project is 
used for practicing the custom of collecting 
tears in the Three Weeks, in times of distress 
and great desire. Legend has it that the origin 
of the heavenly “Cup of Tears” is in the 
collection of the tears of god, who wept for 
the suffering of his people. It is believed that 
when the cup will overflow, the Jewish people 
will be redeemed. The design of the cups 
refers in shape, color, material and texture to 
the path of the tear running down the face; 
washing, cleaning and smoothing to the point 
of blurring the boundary between the real and 
the abstract, becoming a symbol and a model 
that allows a sense of catharsis.

yani88@walla.com
+972-52-3704462
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חופית ביטון
מקום לדמיון

חומרים: כסף, נחושת
טכניקה: ריפוסה — ריקוע בזפת
מידות: 5×4 ס"מ — 10×8 ס"מ

הריפוסה  בטכניקת  עשויה  המוצגת  הסיכות  סדרת 
תוך  פרטים  הבלטת  המאפשרת  ונחושת,  בכסף 
נובעת  לסדרה  ההשראה  לדמיון.  מקום  השארת 
מהתבוננות בעוברי אורח אנונימיים בעיר הגדולה, 
תוך ניסיון 'לתפוס רגע' בהווייתם, או לדמיין פרטים 

כאלה ואחרים מסיפור חייהם. 

hofit biton
PlacE for iMagination

Materials: silver, copper
Technique: Repoussé
Measurements: 5×4 cm – 8×10 cm

The series of brooches exhibited here is made 
in a repoussé technique in silver and copper, 
which allows the highlighting of certain details 
while leaving room for the imagination. 
The inspiration for the series comes from 
watching anonymous passersby in the big 
city, while trying to “capture a moment” in 
their being, or imagine these and other details 
of their life story. 

hofa181@walla.com
+972-54-2372287
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רות ביטון
יש מאין

חומרים: פליז, נחושת, זהב
טכניקה: יציקת שעווה נעלמת, אלקטרופורמינג, 

ציפוי
מידות: 12×9 ס"מ — 12×25 ס"מ

העשויה  בפרוייקט,  המוצגת  האובייקטים  סדרת 
פליז ונחושת יצוקים ומעובדים, מבקשת לבחון את 
החללים הנגטיביים והפוזיטיביים הנוצרים כתוצאה 
מסוגי מפגשים בין כפות הידיים. התנוחות שנבחרו 
ודתית  פסיכולוגית  תרבותית,  משמעות  בעלות  הן 
ומציעות התבוננות מחודשת ומופשטת בגוף האדם.

 

ruth biton
out of nothing

Materials: polished brass, copper, gold
Technique: vanishing wax, electroforming, 
coating
Measurements: 12×9 cm – 12×25 cm

The series of objects exhibited in the project is 
made of cast and processed brass and copper 
and seeks to examine the negative and positive 
spaces created by different juxtapositions of 
the hands. The positions that were selected 
have cultural, psychological and religious 
significance, and offer a renewed and abstract 
reflection on the human body.

ruthbiton@gmail.com
+972-54-8079092
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רננה בנית
שיבוש הרמוני

חומרים: צמר, כותנה, שיפון, משי, ג'רזי
טכניקה: תדמיתנות, דיגום חופשי, קפלים, כיווצים, 

צביעת בד, ליבוד

שיבוש  יוצרים  בקולקציה  המוצגים  הלבוש  פרטי 
באמצעים  שימוש  באמצעות  הגוף  של  מכוון  צורני 
פרופורציות  עיוות  אסימטריה,  כגון  פורמליסטיים 
גוונים  על  המתבססת  צבעוניות   — ומטמריזם 
האמצעים  התאורה.  בעוצמת  לשינויים  הרגישים 
והסתירות  הניגודים  את  להדגיש  באים  הללו 
לבין  בינם  הנוצר  והמתח  האדם,  בנפש  הקיימים 

החזות החיצונית. 

rEnana bEnit
inconsistEnt harMonY

Materials: wool, cotton, chiffon, silk, jersey
Technique: pattern making, draping, pleats, 
folds, fabric color, felting

The items of clothing featured in the 
collection create an intentional morphological 
distortion of the body by using formalist 
means such as asymmetry, disproportions 
and metamerism — a color palette that is 
based on photosensitive hues. These means 
are used to highlight the contradictions and 
conflicts in the human psyche and the tension 
created between them and the external façade. 

renza86@gmail.com
+972-54-2511186
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אבישג גולדמן
דברי חפץ

עץ  צמחי,  בעיבוד  עור  ועיזים,  בקר  עור  חומרים: 
חוטי  אלון,  בוק,  ברוש,  זית,  טיק,   — שונים  מסוגים 
חיתוך,  טכניקה:  נחושת.  פוליאסטר,  חוטי  פשתן, 

גילוף ידני, חריטה, תפירה, תפירה ידנית, הלחמה
מידות: 60×40×40 ס"מ — 6×6 ס"מ

סודות  שלושה  ובהם  אגוזים  שלושה  היו  "היה 
ורזים."

סדרת החפצים המוצגת בפרוייקט כוללת אובייקטים, 
קערות ותיקים, שנוצרו בטכניקות ידניות של חיסור 
החומרים  ושכבות.  שלדי–מבנה  פריסות,  וחיבור 
מהשלב  החל  עובדו  ועור,  עץ  בפרוייקט,  ששימשו 
ידניות  שונות,  מלאכה  למסורות  ביחס  הגולמי 
הסקאלה  על  שנעים  חפצים  התוצאה,  ומכניות. 
שבין ה'שימושי' ל'רגשי', מעלה שאלות אודות כוח 
ההשפעה של חומר הגלם ושיטות העבודה עימו על 
הפרשנויות  ועל  לחפץ  האדם  בין  היחסים  מערכת 

הסמליות והתרבותית של הצורות. 

avishag goldMan
PrEcious things

Materials: leather, vegetable tanning leather, 
various types of wood — teak, olive, cypress, 
beech, oak, linen thread, polyester thread, 
copper. Technique: cutting, hand carving, 
wood turning, sewing, hand sewing, soldering. 
Measurements: 60×40×40 cm – 6×6 cm

“This is a tale of three hidden secrets, 
squirreled away in three little nuts.”

The series exhibited in the project includes 
objects, bowls and bags, created in manual 
techniques of subtracting and adding layouts, 
structure frames and layers. The materials 
that were used in the project, leather and 
wood, were processed from their raw stage in 
relation to different manual and mechanical 
craft traditions. The result, objects that move 
on the scale between the “functional” and the 
“sentimental”, raises questions concerning 
the influence of the raw material and the 
methods of working it on the relationship 
between man and object and the symbolic and 
cultural interpretations of the forms. 

avishaggoldman@gmail.com
+972-54-2155449
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ענת גולן
כלי עבודה להגשמת חלומות

חומרים: פוליאוריטן, עדשות אקריליות, סיבי 
ניילון, מגנטים, כסף 925

טכניקה: מידול ידני, יציקה, ציפוי, הדבקה, 
הלחמה, הרכבה

מידות: מחולל השראה: 8×8 ס"מ
מתמצת מחשבות: 11×5 ס"מ 

ממיין רגשות: 5×5 ס"מ
מתאם תדרים: 4×9 ס"מ

מחזק ידיעה: 9×9 ס"מ
מודד הגשמה: 9×7 ס"מ

בין  מקשרת  חוליה  מייצגת  העבודה  כלי  ערכת 
עבודה  "מפעילים"  הכלים  להגשמתם.  חלומות 
חלום  של  מופשטת  אנרגיה  תיעול  ידי  על  פנימית 
הגשמתו  את  שתאפשר  קונקרטית,  אנרגיה  לכדי 
בעלי  בצורתם,  מכניים  אורגניים–  הכלים  בפועל. 
מעטה קטיפתי המוסיף פן טקטילי מושך ומייצג "על–

חומר" המטשטש את הגבולות בין הממשי לחלומי. 
על  ענידתם  ידי  על  נעשה  העבודה  בכלי  השימוש 
הצוואר. לכל כלי יש איכות מובהקת המשפיעה על 

הרגש, התדר והגשמת החלום.

anat golan
drEaM fulfillMEnt 
tools
Materials: polyurethane, acrylic lenses, nylon 
fibers, magnets, sterling silver
Technique: hand-made modeling, casting, 
coating, attaching, soldering, construction
Measurements: Inspiration Generator: 8×8 cm
Thought Condenser: 5×11 cm
Emotion Sorter: 5×5 cm
Frequency Coordinator: 4×9 cm
Certainty Intensifier: 9×9 cm
Fulfillment Indicator: 7×9 cm

The tools kit represents a connecting link 
between dreams and their realization. The 
tools “generate” internal work by channeling 
abstract dream energy into concrete energy, 
which will facilitate its actual realization. The 
tools are organic-mechanical in their shape, 
with a velvety cover that adds an attractive 
tactile aspect and represents “super-material”, 
which blurs the boundaries between reality 
and dream. 
The tools are used by wearing around the 
neck. Each tool has a distinct quality which 
affects the emotion, frequency and realization 
of the Dream.

tatigolan@gmail.com +972-54-4702115
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יעל גורן
הרגש האוקייני

חומרים: כותנה, חוטי כותנה, חבלי סיזל, משי
טכניקה: קשרים, תדמיתנות ודיגום חופשי

צורתם של פרטי הלבוש המוצגים בפרוייקט נובעת 
גזרה  של  לתבנית  בהתייחסות  קשרים  מיצירת 
חלקיה.  ובין  הגזרה  של  הכולל  במבנה  בסיסית, 
החיבור  את  סימבולי  באופן  מבטאים  אלה  קשרים 
ועוטפת  ומייצגים משאלה להתמזגות עמוקה  לאם, 
את  מייצג  זה  במקרה  הים  הים.  דימוי  באמצעות 
או  החיים",  כ"מקור  עוצמתו,  במלוא  התת–מודע 

"האם המקורית".

YaEl gorEn
ocEanic fEEling

Materials: cotton, cotton thread, sisal rope, silk
Technique: ties, pattern making and draping

The shape of the items of clothing featured in 
the project comes from creating associations 
in relation to the form of a basic pattern, the 
overall structure of the pattern and its parts. 
These associations symbolically express the 
connection to the mother, and represent a 
desire for a deep and all-encompassing merger 
through the image of the ocean. The ocean in 
this case represents the subconscious in all 
its force as the “origin of life” or “the original 
mother”. 

yaelgoren1@gmail.com
+972-54-5869144
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אלאונורה גנדלר
מעמקים

חומרים: אורגנזה משי, שיפון משי, עור דגים, עור 
סיבים  ויניל,  סיליקון,  זוהרת,  צבע  אבקת  כבשים, 

אופטיים, פרפקס, קויו
טכניקה: דיגום חופשי, יציקה, ציור על עור, צביעה 

ידנית, חיתוך לייזר

את  לבחון  מבקשת  המוצגת  הלבוש  קולקציית 
הטקסטילים  מוכרים.  לא  במרחבים  הגוף  תפישת 
פנטסטי,  תת–ימי  עולם  בהשראת  נבחרו  והעורות 
קונסטרוקציות  עבורם  ונבנו  תוכננו  כשבהמשך 
במיוחד  ש'נרקחה'  זוהרת  פולימר  אבקת  להכלת 
לקולקציה. לכל דגם שני מצבי נראּות שונים — באור 
ובחושך — המשנים ומבליטים באופן שונה בכל פעם 

את הצללית ופרופורציות הגוף. 

ElEonora gEndlEr
dEEP light

Materials: silk crepe chiffon, silk organza, 
sheep leather, fish skin, luminescent paste, 
silicone, vinyl, optical fibers, Plexiglas, cuoio
Technique: modeling on stand, molding, 
hand painting on leather, hand dyeing, laser

The displayed clothes collection seeks to 
examine the perception of the body in 
unknown realms. The choice of textiles 
and leathers was inspired by a fantastic 
underwater world; then, constructions for 
containing luminescent polymer powder 
“concocted” especially for the collection were 
designed for these materials. Every garment 
has two different states of visibility — in light 
and in darkness — which alter and highlight 
the silhouette and body proportions in a 
different way. 

eleonoragendler@gmail.com
+972-52-6771510
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נעמה הנמן
א – חיים

חומרים: אבני גיר, כסף, מגנטים, פלדה קפיצית
טכניקה: סיתות אבני גיר, שיבוץ, אינליי

מידות: 2×1 ס"מ — 5×5 ס"מ

לדמות  מבקשים  בפרוייקט  המוצגים  התכשיטים 
אחים  בין  קשרים  סוגי  ופירוקם  ענידתם  בפעולת 
בינם  הן  המשפחה,  בתוך  מובחנת  כיחידה  הן 
התכשיטים  עשויים  החומרית,  ברמה  עצמם.  לבין 
הם  אך  וכסף,  גיר  אבני   — החומרים  מאותם  כולם 
זה  את  זה  ומחזקים  מכילים  מתקרבים,  מתפרקים, 
האחת  השפה  מגוונות.  וטכניקות  מינונים  בצורות, 
של  הכוללת  מהתמונה  שוב  נוצרת  המשותפת 
הסדרה, לאור הדמיון במשקל, במגע, בקנה המידה, 

ובסקאלה הצבעוניות המשותפת. 

naaMa hanEMan
sibling lifE

Materials: limestone, silver, magnets, 
stainless steel
Technique: chiseling in stone, inlaid, setting
Measurements: 5×5 cm – 2×1 cm

The jewelry pieces featured in the project 
seek to simulate with the acts of wearing and 
disassembling them different types of sibling 
relationships, both as a distinct unit within the 
family and among themselves. On the tactile 
level, the jewels are all made of the same 
materials — limestone and silver, yet they 
disassemble, connect, contain and strengthen 
each other in diverse forms, dosages and 
techniques. The particular common language 
emerges once more from the complete image 
of the series, in light of the similarities in 
weight, touch, scale and the common color 
palette. 

hanaama@gmail.com
+972-52-5742288
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פלורי ויטל
טרנספורמציה עירונית

חומרים: עור, גומי
טכניקה: תפירה, הדבקה

מידה: 39

מתייחסת  בפרוייקט  המוצגת  הנעליים  סדרת 
לשלב  עד  העור  יריעת  שעוברת  לטרנספורמציה 
את  המחלק  הפשטה  בתהליך  נעל,  של  ייצורה 
במבנה  הנחוצים  הפונקציונליים  האלמנטים 
הרגל(  של  האנטומי  )המבנה  לביומורפיים  שלה 
עצמה(.  הרגל  לכף  שמעבר  מה  )כל  וגיאומטריים 
לכדי  'מתחברים'  אינם  הביומורפיים  האלמנטים 
היריעה  ואילו  הנעילה,  בעת  אלא  הנעל  צורת 
'לאספם'  מסייעת  המדוקק  מהעור  הגיאומטרית 

ולרכסם יחדיו לכדי השלמת המבנה. 

flori vital
urban transforMation

Materials: leather, rubber
Technique: stitching, gluing
Size: 39

The series of shoes featured in the project 
addresses the idea of the transformation the 
leather sheet undergoes in the production 
of a shoe, as a process of abstraction that 
divides the essential functional elements in 
its structure to biomorphic (the anatomic 
structure of the foot) and geometric (anything 
beyond the food itself). The biomorphic 
elements are “joined” to create the shape 
of the shoe only when it is worn, while the 
geometric shape of the flattened leather helps 
to gather and bond them together for the 
completion of the structure. 

flori.vital@gmail.com
+972-50-4655575
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דקלה חן סער
 i – dEfinition

חומרים: צמר, כותנה, משי, עור, שעם, סיליקון
טכניקה: פיתוח גזרות ודיגום חופשי, גזירה, צביעה, 

תפירה, הדבקה, ציפוי

פרטי הלבוש המוצגים במסגרת פרוייקט זה ממזגים 
בתוכם מקורות ומנהגי לבוש מגוונים בהיקף גלובלי, 
ועד  וגזרה,  דגם  כל  של  המרכיבים  מרמת  החל 
לתפיסת המכלול ובחירת סוגי החומרים, המרקמים 
זה  מורכב  מכלול  לביצועו.  ששמשו  והטכנולוגיות 
הלובש  עצמו  מגדיר  בו  האופן  את  לבחון  מבקש 
בסביבה דינאמית ולא יציבה, המעודדת התחדשות 

מתמדת.

diKla chEn saar
i – dEfinition

Materials: wool, cotton, silk, leather, cork, 
silicone
Technique: pattern development, draping, 
cutting, dying, gluing, sewing, coating

The items of clothing displayed in this project 
incorporate diverse origins and costumes on 
a global scale, starting from the elements 
composing each garment and pattern to the 
perception of the whole and selection of types 
of material, textures and technologies used for 
its execution. This elaborate assembly seeks to 
examine the way the wearer defines himself 
in a dynamic and unstable environment that 
encourages constant regeneration. 

diklasaar@gmail.com 
+972-52-6954226
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אריאל לאביאן
אתנחתא 

חומרים: כותנה, פשתן, ויסקוזה, שקיות ניילון
טכניקה: עיבוד בחום — ואקום פורמינג, גיהוץ

ברחוב  הלבוש  תפיסת  את  לדיון  מעלה  הקולקציה 
העירוני. 

בחירת הגזרות, החומרים והצבעים המוצגים בלבוש, 
בנעליים ובתיקים, נבעה מהרצון להעביר חוויות של 
מתוך  בחיים.  ה"קטנים"  מהרגעים  ושמחה  הנאה 
רצון זה נוצרו מערכות לבוש יומיומיות, בקווי מתאר 
זורמים ומעוגלים ובצבעוניות רוויה–משמחת השונה 
מהצבעוניות האפורה והקווים "הקשים" המקובלים 
כל כך בסביבה המקומית. הפריטים עשויים מבדים 
בחום  מעובדות  ניילון  שקיות  עם  בשילוב  טבעיים 

בטכניקות שונות.

ariEl lavian
PausE

Materials: cotton, linen, viscose, plastic bags
Technique: heat processing — vacuum 
forming, ironing

The collection addresses the perception of 
clothing on the urban street.
The selection of patterns, materials and 
colors featured in the clothes, shoes and 
bags, stemmed from the desire to convey 
experiences of joy and enjoyment in the “little” 
moments in life. With this desire in mind 
I created casual outfits with flowing, curvy 
outlines and saturated bright colors, different 
from the grey color palette and “hard” lines 
so prevalent in the local scene. The items are 
made of natural fabrics combined with plastic 
bags that were heat processed in different 
techniques. 

34ariel@gmail.com 
+972-52-8310301
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אפרת לוי
עלות השחר 

חומרים: צמר, משי

הקולקציה נוצרה מתוך חיפוש ובחינה של אסתטיקה 
לקו,  מתחבר  קו  בסיס;  צורות  על  מחזרה  הנובעת 
יוצר  טקסטורה;  יוצר  צורה;  יוצר  לקו;  מתחבר 
מבנה; יוצר שפה. פרטי הלבוש, עשויים צמר ומשי, 
מבליט  העוקב,  'גריד',  במערך  מרצועות  מורכבים 
ומדגיש את היחסים הפורמליסטים שבין הגוף לבגד.

Efrat lEvi
cracK of dawn

Materials: silk, wool

The collection is based on a search and 
examination of aesthetics that emerges from 
the repetition of basic shapes; a line joins a 
line, joins a line; Creates a shape; Creates 
a texture; Creates a structure; Creates a 
language. The silk and wool items of clothing 
are composed of ribbons in a grid alignment, 
which follows, highlights and enhances the 
formalist relationship between the garment 
and the body. 

efratlevi1@gmail.com 
+972-52-4713926
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הדר סולטנה לחייני
מזרחיות 

רקמה.  חוטי  פוליאסטר,  סרטי  כותנה,  חומרים: 
טכניקה: תפירה, חיבורים ידניים, דיגום חופשי

ומגלה,  מסתירה  המוצגת  הנשית  הלבוש  קולקציית 
מגבילה ומשחררת את הגוף בו–זמנית. כך, הקולקציה 
הגוף  דימויי  שעברו  התהליך  על  לעמוד  מבקשת 
של  החמישים  משנות  החל  המזרחית  האישה  של 
התרחש  אלה  בשנים  היום.  ועד  העשרים  המאה 
בפועל  אולם  ועצמאות,  שחרור  של  תהליך  כביכול 
יש נשים שחיו ועדיין חיות בדיכוי, הדרה והשתקה, 
בין  המתח  הפרטי.  במרחב  הן  הציבורי  במרחב  הן 
והסתרה של  ידי חשיפה  על  מודגש  דיכוי לשחרור 
נפחים  וקפלים,  בשכבות  הבגד  בניית  בגוף,  חלקים 
וטקסטורות — ולעומתם אזורים בבד הנותרים חלקים 
מגזרת  שאובה  לקולקציה  הבסיס  גזרת  וחשופים. 
את  ומשחררת  המגבילה  )قفطان(  המרוקאי  הכפתן 
תנועת הגוף בו–זמנית, תוך הדגשת אזור הכתפיים, 
הנושאות את הבגד ויוצרות לגוף מקום נוסף במרחב.

hadarlh86@gmail.com
+972-54-7325722

hadar sultana laYani
Mizrachiot

Materials: cotton, polyester straps, embroidery 
thread. Technique: sewing, stitching by hand, 
draping

The collection of women’s clothes simulta-
neously conceals and reveals, restricts and 
liberates the body. Thus, the collection asks 
to examine the transformation that took place 
in the body image of the Mizrahi women 
from the 1950s to today. Those years brought 
about a supposed process of liberation 
and independence, yet in reality there are 
women who experienced and still experience 
oppression, exclusion and silencing, both 
in the public sphere and in the private 
sphere. The tension between oppression and 
liberation is underscored by the exposure and 
concealment of body parts, the construction 
of the garment in layers and folds, volumes 
and textures — contrasted with areas that 
remain plain and bare. The basic pattern for 
the collection is drawn from the Moroccan 
caftan (قفطان), which simultaneously restricts 
and frees the movement of the body, while 
highlighting the area of the shoulders that 
carry the garment and give the body more 
presence in the space. 
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איילת השחר מידובסקי
עקבות של תהליך 

חומרים: כסף, נחושת, פליז, לטקס
טכניקה: ניסור, הלחמה, חריטה, צריבה פוטוכימית 

וצביעה כימית

המוצגת,  התכשיטים  סדרת  על  העבודה  במסגרת 
הכוללת ענקים וסיכות מכסף, נחושת ופליז, פותחה 
באמצעות  'ניסויים'  בוצעו  בה  חומרית'  'מעבדה 
תהליכים צורניים וחומריים. התהליכים התבססו על 
דימויים  וחלקי  דימויים  של  ושכפול  פיתוח  יצירה, 
בחומר  למימוש  שהועברו  מופשטים,  יומיומיים 
כימית.  וצביעה  פוטוכימית  צריבה  של  בטכניקות 
מתקפל  אחד  כל  תכשיט,  לכל  שתוכננו  בפריסות 
הידוע  בין  ודיאלוג  זמן  מרחב  מתהווה  בדרכו, 

והמתוכנן לבין האקראי והמשתנה.

aYElEt MidovsKi
tracEs of ProcEss

Materials: silver, copper, brass, latex
Technique: sawing, welding, engraving, 
photochemical etching and chemical dyeing

A materials laboratory in which “experiments” 
were conducted through formal and material 
processes was developed in the course of 
working on the exhibited series of jewelry, 
comprised of silver, copper and brass 
necklaces and brooches. The processes 
conducted in the laboratory were based on 
the creation, development and duplication 
of abstract everyday images and fragments 
of images, which were materialized using 
techniques of photochemical etching and 
chemical dyeing. The layout designed for 
every jewel, each folds in its own way, forms a 
time space and a dialogue between the known 
and planned and the accidental and changing. 

ayeletmia@gmail.com 
+972-52-5533365
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הד מיינר
ספרא וסייפא 

חומרים: צמר, משי, קטיפה, עור

תיקי–יד  לבוש,  פרטי  הכוללת  המוצגת,  הקולקציה 
כסותו  מול  אל  הגוף  את  לבחון  מבקשת  ונעליים, 
חשיבה  מתודות  ננקטו  לכך,  בהתייחס  וחפציו. 
ופעולה מתוך מסורות הלבוש, החל מרמת הטיפול 
ביריעה אל מול הגוף, ועד לתפישת עיצוב הגזרה, 
מידת המשקל של הבד בכל חלק ומחבר, סוג ואיכות 
קווי המתאר, יצירת הנפח, אפשרויות המגע וצורות 

האחיזה.

hEd MaYnEr
safra vEsaYfa

Materials: cotton, silk, velvet, leather

The featured collection, comprising items 
of clothing, hand bags and shoes, seeks to 
examine the body in relation to its cover 
and objects. With this in mind I have taken 
methods of thought and practice from costume 
traditions, starting from the treatment of the 
sheet in relation to the body, to the perception 
of the pattern design, the weight of the fabric 
in each part and connection, the type and 
quality of the outlines, the creation of volume 
and the tactile and clasping possibilities. 

hedmayner@gmail.com 
+972-54-4778386





המחלקה 
לצורפות ואופנה

 department of
jewelry and

fashion
2012

בצלאל
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים
 Bezalel

Academy of
Arts and Design

Jerusalem

מרים סאקס־קושיצקי
בית 

חומרים: אלפקה, עץ, חוטי כותנה, קרמיקה, צינור 
פלסטיק, מחטי תפירה

טכניקה: אריגה, הלחמה, הדפס, יציקת קרמיקה, 
דיגום חופשי

מידות: 6×4 — 30×24 ס"מ

וסיכות  ענקים  הכוללת  המוצגת,  סדרת התכשיטים 
עם דימויי בית — שלמים או חלקיים — עוסקת בנקודות 
השבר המתקיימות במשמעות הרחבה של מושג זה 
כיום, על כל היבטיו הפיזיים והמטאפיזיים — צורה, 

חומר, מקום, סמל, זהות ושייכות. 

MiriaM sacKs-
KoschitzKY
hoME
Materials: alpaca, wood, cotton thread, 
ceramics, plastic, sewing needles
Technique: weaving, welding, printmaking, 
ceramic casting, draping
Measurements: 4×6 cm – 24×30 cm 

The series of jewelry pieces, comprising 
necklaces and brooches that feature complete 
or partial images of the home, addresses the 
crisis that is currently afflicting the broad 
meaning of this concept, in all its physical and 
metaphysical aspects — form, material, place, 
symbol, identity and belonging.

miriamsacks@gmail.com 
+972-54-7866717
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נועה סלובו
בעצם 

חומרים: פליז, כסף, פולימר קשיח, מלח, חול ים
ופלסטיק,  פליז  יציקת  ופליז,  כסף  הלחמת  טכניקה: 

ציפוי זהב 18 קראט
מידות: 3×2 — 32×18 ס"מ

בעקבות  נוצרו  בפרוייקט  המוצגים  התכשיטים 
לאורך  שהתרחשו  הטבעיות  בתופעות  התבוננות 
הים וקו החוף שלו, לצד השפעתם של הזמן והאדם 
עליהם. בחינה מעמיקה של שינוי מתמשך ואינסופי, 
את  משכו  והרוח,  הגלים  חול,  שכבות  של  גילוי 
תשומת ליבי וסיפקו השראה לעבודתי. התכשיטים 
עשויים פליז וכסף, מולחמים לכדי מבנים דינמיים. 
הם הופכים למאובנים באמצעות יציקה של תערובת 
חול, מלח ופלסטיק. התוצאה היא תכשיטים המציגים 
כמו  והתאבנו  התקשו  בתנועה,  שהוקפאו  שרידים 

אורגניזם בטבע. 

noa slowo
fossilizEd

Materials: brass, silver, plastic, salt, sea sand
Technique: brass and plastic casting, brass and 
silver soldering, 18k gold plated
Measurements: 2×3 cm – 18×32 cm

The jewelry I created was made after observing 
natural occurrences that take place along 
the sea and its shoreline, as well as time and 
human influence on them. A closer look at 
continuous and endless change, discovery of 
sand layers, the waves and the wind, caught my 
attention and inspired my work. The jewelry 
is made out of brass and silver, soldered into 
dynamic structures. I turn them into fossils 
by casting sand, salt and plastic together. The 
outcome is jewelry revealing remains that were 
frozen in motion. They have been hardened 
and fossilized like an organism in nature. 

noaslowo@gmail.com 
+972-54-5902668





המחלקה 
לצורפות ואופנה

 department of
jewelry and

fashion
2012

בצלאל
אקדמיה

לאמנות ועיצוב
ירושלים
 Bezalel

Academy of
Arts and Design

Jerusalem

דיקלה עינת
 control c

חומרים: לייקרה, כותנה, אריג סינתטי, ניילון 
מצופה, פליז

טכניקה: תדמיתנות, הדפס דיגיטלי, חריטה בפליז

מחלקו  השראתם  נוטלים  בקולקציה  הלבוש  פרטי 
של הגזרן במערך הייצור, העוסק ביצירה רפטטיבית 
עשויים  הפריטים  לקולקציה.  גולמיות  יחידות  של 
משכפול שכבות רבות של טקסטיל, ללא תפרים וללא 
פליז.  מחברי  באמצעות  לזו  זו  המחוברות  גימורים, 
בקולקציה נעשה שימוש בכחמש מאות מטר טקסטיל 

ומשקל הפריטים הכולל הוא מעל ארבעים ק"ג. 

diKla Einat
control c

Materials: Lycra, cotton, synthetic fabric, 
coated nylon, sheep leather, brass
Technique: pattern making, digital print, 
brass engraving

The items of clothing in the collection are 
inspired by the role of the cutter in the 
production line, who engages in repetitive 
production of basic units for the collection. 
The garments are made of the duplication 
of several layers of textile, unfinished and 
unstitched, attached to one another by brass 
connectors. The collection made used of some 
500 meters of textile and the total weight of 
the garments is over 40 kg. 

diklaeinat@gmail.com 
+972-50-2931678
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הלה פיינברג
 onE of

חומרים: צמר, עור, כותנה, משי
טכניקה: דיגום חופשי ,צביעה ועיבוד ידני של 

טקסטילים ועור

פרטי הלבוש והנעליים שבקולקציה מבקשים לבחון 
של  היטמעות  לבין  היבדלות  שבין  המתח  את 
בבגדים,  נפחים  של  שינוי  באמצעות  בחברה.  פרט 
פרופורציות, טקסטורות וחומרים שונים, כולם בצבע 
המוכרים  המתאר  קווי  ומשתבשים  חורגים  שחור, 
של גוף–בגד ובכך יוצרים ללובש פרופיל שונה בכל 
דגם. גם בנעליים, העשויית מנעלי צבא ישנות אשר 
הוסרו מהן הסוליות, הפכה הגזרה עם החוץ כלפי 
את  המציגים  וקיפולים  חתכים  בהן  ובוצעו  פנים, 

צלליתן באופן המשתנה בכל פעם. 

hila fEinbErg
onE of

Materials: leather, cotton, wool, silk
Technique: draping, painting and manual 
processing of textiles and leather

The items of clothing and shoes in the 
collection seek to examine the tension 
between an individual’s separation and 
assimilation in society. By changing clothes’ 
volumes, proportions, textures and different 
materials, all black, the familiar outlines of the 
body-clothes are transgressed and distorted, 
consequently shaping the wearer a different 
profile in each garment. Similarly, in the 
shoes which are made of old military shoes 
whose soles have been removed, the pattern 
was also inverted, and they were incised and 
folded in a way that alters their silhouette each 
time. 

yanivandhila@gmail.com 
+972-54-9001824
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ענת פנחסי
ִמד־רך 

זוג 1 — חומרים: עץ בוק, עור צמחי )קוויו(; טכניקה: 
עיבוד שבבי, קליעה

זוג 2 — חומרים: ABS, פליז, גומי; טכניקה: הדפסת 
תלת מימד, יציקת גומי

מידה: 38

שני זוגות הנעליים המוצגים מבקשים לבחון חווית 
אשר  גמישים  מדרכים  באמצעות  שונה  הליכה 
מתאימים עצמם לכף רגל הנועל/ת. כל זוג נעליים 
החומרית  מהבחינה  שונה  באופן  הרעיון  את  בודק 
אורגניים  מחומרים  עשוי  אחד  זוג  והטכנית; 
בטכניקה של עבודת יד מסורתית ובו המדרך קלוע 
פלסטי  מחומר  עשוי  שני  וזוג  )קוויו(,  צמחי  מעור 
 ,)STL( בטכנולוגיה של הדפסה בתלת מימד )ABS(

כשהמדרך יצוק מגומי.
 

anat Pinhassi
soft-solE

Pair no. 1 — Materials: beech, kwoyo leather; 
Technique: CNC, weaving
Pair no. 2 — Materials: ABS, brass, rubber; 
Technique: 3D printing, rubber casting
Size: 38

The two pairs of shoes displayed in the project 
seek to examine a different walking experience 
using flexible soles that adapt to the wearer’s 
foot. Each pair of shoes explores the idea 
through different materials and techniques; 
one pair is made of organic materials in the 
technique of traditional craft, as the sole is 
weaved of vegetable leather (kwoyo) and the 
other pair is made of a plastic material (ABS) 
in a technology of three-dimensional printing 
(STL), as the sole is cast in rubber.

anat.pinhassi@gmail.com 
+972-50-3161175
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אושרת צדוק
קיימות 

חומרים: נחושת, אמייל, זכוכית, טקסטיל, פלדה 
קפיצית

טכניקה: אמייל בשריפות שונות )תנור, אש 
חיצונית(, פרימת טקסטיל

מידות: 1×9 — 40×10 ס"מ

סדרת התכשיטים המוצגת עשויה בטכניקת אמייל 
ושל  שריפות  של  שלבים  מספר  הכוללת  מורכבת, 
על  המופשטים  הדימויים  הזיגוג.  וחיתוך  שבירות 
המצעים העגולים מתייחסים לעדשות מיקרוסקופיות 
הרצון  את  ומייצגים  השמיים,  ולגרמי  וטלסקופיות 
הפרומים  הטקסטיל  סיבי  מאיתנו.  במופלא  לדרוש 
והכליה  הסוף  את  מייצגים  באמייל  והשברים 

הידועים מראש. 

oshrat tzadoK
sustainabilitY

Materials: copper, enamel, glass, textile 
stainless steel
Technique: braking and firing (oven, torch) 
enamel, unraveled textiles
Measurements: 9×1 cm – 10×40 cm

The series of jewelry is made in an elaborate 
enamel technique, which includes several 
stages of firing, and of fracturing and cutting 
the glaze. The abstract images on the round 
surfaces refer to microscopic and telescopic 
lenses and to heavenly bodies, and represent 
the desire to query that which eludes our grasp. 
The unraveled textile fibers and the fractures 
in the enamel represent the unavoidable end 
and demise. 

oshrattt@gmail.com
+972-52-2747496
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שלי צ'רני
זיכרון צילומי 

חומרים: לבד, כותנה, לייקרה, שיפון, עצמות, 
צבעי בד

טכניקה: הדפסה דיגיטלית, הדפסת שבלונות ידנית

"רכושו האמיתי של האדם הוא זכרונו; בשום דבר 
אחר אינו כה עשיר או כה עני." 

)אלכסנדר סמית(  

ולתקף  להגדיר  זו עמדה השאיפה  קולקציה  בבסיס 
נוצרת  אני  שבו  האופן  את  וחומרית  ויזואלית 
הלבוש  בפרטי  זיכרונותיי.  את  עצמי  על  ו'עוטה' 
האלבום  מתוך  וסילואטות  דימויים  משולבים 
וחסרות,  מלאות  שכבות  היוצרים  המשפחתי, 
מסתירות  השנייה,  את  אחת  והעוטפות  הנחתכות 

וחושפות רבדים וחללים שונים. 
 

shEli chErnEY
PhotograPhic MEMoriEs

Materials: felt, cotton, Lycra, chiffon, 
polyester boning, fabric paints
Technique: digital prints, stencil painting

“A man’s real possession is his memory. 
In nothing else is he rich, in nothing else is 
he poor.” (Alexander Smith)

At the basis of this collection was the desire to 
define and affirm visually and materially the 
way that I treasure and “don” my memories. 
The items of clothing incorporate images and 
silhouettes from the family album, creating 
complete and incomplete layers, which 
intersect and envelop one another, concealing 
and revealing different layers and spaces.

shelili@hotmail.com 
+972-50-7700656
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שולי קס
wanna taKE this 

outsidE?
חומרים: עור, לטקס, ענפים, עלים, צמחים, דבק, 

אבק עור
טכניקה: תפירה, הדבקה, יציקה

מידות: 43-37

בזיכרונות  עוסקות  בפרוייקט  המוצגות  הנעליים 
לחותם  הקרקע,  פני  על  לשיטוט  בגעגוע  ילדות, 
נוצרו  הנעליים  לאדמה.  הרגל  בין  שנוצר  האקראי 
שכבות  בין  מהצומח  אלמנטים  של  שתילה  ידי  על 
ומגע  תחושה  הנועל  אצל  לעורר  ונועדו  העור 
אורגניים בסביבה המנותקת מהטבע. בזמן השימוש 
ומתגלים רבדיה הפנימיים המהווים  הנעל משתנה 

עדות לחומר שנעטף, ולזיכרון שטבוע בחומר ובנו. 

shuli Kass
wanna taKE this 
outsidE?
Materials: leather, latex, leather dust, 
branches, leaves, plants, glue
Technique: sewing, sticking, casting
Size: 37–43

The shoes displayed in the project engage 
with childhood memories, and the longing 
for roaming the earth, the accidental imprint 
created between the foot and the ground. The 
shoes were created by planting elements of 
vegetation between the layers of leather, and 
are meant to evoke in the wearer an organic 
feeling and touch in an environment that is 
detached from nature. In the course of its 
usage, the shoe changes, revealing its inner 
layers that testify to the enfolded material, 
and to the memory imprinted in the material 
and in us. 

kass.shuli@gmail.com 
+972-54-3191673
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גוני קריס
"אמרו שפעם היה כאן 

חלום נהדר"
חומרים: כותנה, פשתן, סדקית מאוסף משפחתי פרטי

טכניקה: צביעה טבעית מצבען אקולוגי, חול חמרה 
דשא  ממשחת  טבעי  רשת  הדפס  וקלמנטינות, 
ותבלינים, סריגה במסרגה אחת, חיתוך לייזר, רקמה, 

הדפס חלודה

הקולקציה הגברית העומדת במרכזו של הפרוייקט, 
מימי  נוצרה בהשראת אלבום התמונות המשפחתי 
שנות השלושים  )אביחיל,  גדלתי  בו  הקמת המושב 
טומנים  הלבוש  פרטי  העשרים(.  המאה  של 
האדמה  לעבודת  נוסטלגי  וגעגוע  זיכרון  בחובם 
התקופה.  אותה  של  והפשטות  ולפונקציונליזם 
הבגדים עשויים כותנה ופשתן בשילוב פרטי סדקית 

ו'קרושה' מהאוסף המשפחתי.

goni Kriss
"thEY saY it usEd to bE  
wondErful hErE"
Materials: cotton, linen, haberdashery from a 
private family collection
Technique: natural dyeing with ecologic dye, 
red loam and tangerines, natural silk screen 
print with pastes made of grass and spices, 
crochet, laser cut, embroidery and rust print

The men’s collection at the center of the 
project was inspired by the family photo 
album from the foundation of the village I 
grew up in (Avihayil, the 1930s). The items of 
clothing hold memories and nostalgic longing 
for working the land and the functionality and 
simplicity of that era. The clothes are made of 
cotton and linen mixed with haberdashery and 
crochet from the family’s private collection. 

kriss.goni@gmail.com
+972-54-3042101
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נגה רבין
חברףים

חומרים: סקאי, פוטר, צמר, חוטי כותנה, חוטי 
שעווה, חוטי פוליאסטר

טכניקה: אריגה, תפירה, שיבורי, פרימה
מידות: 29×20 — 38×24 ס"מ

במסגרת הפרוייקט נוצרה סדרת בובות המשנות את 
צורתן תוך תהליך הבלאי שלהן, כך שהוא עומד להן 
השימוש  זה,  באופן  לחולשה.  הופך  ולא  למשענת 
פורייה  וקרקע  מחזקת  תכונה  להוות  יכולים  והזמן 
להתחדשות; ה"חברףים" מייצגים את הגבול בין יפה 
למכוער, בין הרוס לחדש, בין ילדות לבגרות, בין סוף 

לנצחיות. 

noga ravin
friEnfs

Materials: vinyl, wool, cotton yarn, waxed 
thread, polyester yarns
Technique: weaving, sewing, shiburi, 
unstitching
Measurements: 20×29 cm – 24×38 cm

In the framework of the project I created a 
series of dolls that change their shape in the 
course of their ware, so that it becomes their 
strength rather than weakness. Thus, the 
usage and time can be a supporting quality 
and a fertile ground for regeneration; the 
“Frienfs” represent the line between beautiful 
and ugly, ruined and new, childhood and 
adulthood, end and eternity. 

nogaravin@gmail.com 
+972-54-4336239
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דורון רון
מין ערבוב

חומרים: כותנה, צמר, משי, פוליאסטר
טכניקה: סריגה במכונה, תדמיתנות, תפירה, פרימה

שינויים  על  מבוססת  המוצגת  הלבוש  קולקציית 
שבוצעו בגזרות בסיס שנועדו לגבר, על מנת לשבש 
את ההנחות המוקדמות בתפישת החלוקה המגדרית 
בין ה'גברי' וה'נשי'. השינויים מבוססים על ניגודים 
של חומר, צורה וצבע — בין אריג לסריג, בין גזרה 
ובין צבעים  יד  בעבודת  רך הנסרג  לחומר  מחויטת 

אפורים וסולידיים לבין צבעים רוויים. 

doron ron
gEndEr blEndEr

Materials: cotton, wool, silk, polyester
Technique: machine knitting, pattern making, 
sewing, unraveling

The clothes collection is based on changes 
performed in basic patterns of men’s clothing, 
in order to undermine the preconception 
of the gender divisions into “masculine” 
and “feminine”. The changes are based on 
contrasts in material, shape and color — 
between fabric and knit, between a tailored 
pattern and soft hand knitted material and 
between grey and muted colors to saturated 
colors.

doroniron@gmail.com 
+972-52-4480181
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ענר שבח
נדודים בהקיץ

חומרים: משי, כותנה, פשתן, קשמיר, עור בקר
טכניקות: דפוס משי, דפוס שעווה, צביעת בד

מגבעות — מתיחת לבד על אימום עץ

הפרוייקט הוא אלגוריה לחיפוש האדם אחר שורשיו 
בעתיד.  דרכו  את  לסמן  במטרה  ובתרבות,  בחברה 
הפרוייקט מגולם על ידי משפחה נודדת של יהודים, 
פרטי  האוטופית.  לירושלים  דרכה  את  המחפשת 
לבושם מעידים הן על נקודת המוצא, הן על הדרך; 
נקודת המוצא נוטלת אלמנטים מתוך הלבוש היהודי 
המסורתי — כהפרדת גוף עליון מגוף תחתון, כיסוי 
מחויטת  ואסתטיקה  שמיים  יראת  על  המעיד  ראש 
המצטרפים  שבטיים–נומאדיים  סממנים  בשילוב   —

לאפיון מסעם הנצחי. 

anEr shEvach
on thE road

Materials: silk, cotton, linen, cashmere, 
leather
Techniques: silk print, wax print, fabric dye
Hats — felt molding on a wooden last

The project is an allegory for man’s search 
for his cultural and social roots, as a way of 
delineating his future paths. The project 
is embodied by a nomadic Jewish family, 
searching its way to the utopia of Jerusalem. 
Their garments testify to both their point of 
departure and the road; the point of departure 
draws on elements from traditional Jewish 
clothes — like the separation of upper 
and lower body, head cover that indicates 
devoutness and tailored aesthetics — 
combined with nomadic tribal attributes that 
join into a characterization of their eternal 
journey.

 oopchik@gmail.com 
+972-54-7834226




