
חדשדורמעצבים
ברב־שיחהלימודים?שנתאתהיוםשמתחיליםלעיצובסטודנטיםלמאותמחכהמה

הערפלאתלפזרחזותיתלתקשורתהמובילותהמחלקותארבעראשימנסיםמשותף,

סעריובל

אפלבאוםתומרתצלום:

הוא80בןגרפיומעצבגורו,הוא80בןאדריכלבישראל

לעי־המחלקהראששתיאר,טרימסכמתאלהבמליםגוויה״.

צוב

$TS1$לעיצוב$TS1$

$DN2$לעיצוב$DN2$שצ־העיקריתהבעיהאתחיפה,בוויצוחזותיתתקשורת

ריכה

$TS1$שצריכה$TS1$

$DN2$שצריכה$DN2$אתהיוםשמתחיליםלעיצובהסטודנטיםאתלהטריד

להע־לפעולעלינוהמערכת,ראשי״בתורהלימודים.שנת

לאת

$TS1$להעלאת$TS1$

$DN2$להעלאת$DN2$היאשירותים",כנותנירקלהיתפשולאהדיסציפלינה,שלקרנה

חיים״.דרךזומקצוע,רקלא״זהאומרת.

רב־שיח"גלריה״ביוזמתשנערךבמפגששעלוהדבריםרוחזו

לתקשורתבארץהמובילותהמחלקותארבעראשישלראשוןמשותף

במכוןרוסנובעזבבצלאל,שטרןעדיחיפה,בוויצושרויארחזותית:

במפגש:נאמרויפותמליםהרבהבשנקר.רנרטואיציקחולוןטכנולוגי

לזירתייהפךשהמפגשהחששועוד.שליחותערכים,מוטיבציה,חינוך,

שהדמיוןנדמהדברשלבסופוהתבדה.המשתתפיםביןהתגוששות

שלידידותיתשיחה״זורנרט:שסיכםכפיהשוני.עלרבהארבעהבין

למנותמנסהאחרכלטבעיבאופןבתחרות.שנמצאיםאנשיםארבעה

וגדלדקה,כלמשתנהשהמקצועיודעיםכולנואבליתרונותיו,את

עדכיחדשה,מערכתלעשותצריךשנהבכלנשלטת.בלתיבצורה

מעודכן.לאכברשאתהמתבררשנים,לארבעמערכתלתכנןשגמרת

למרי.דומותוהתוצאותבעיה,אותהעםלהתמודדצריכיםכולנו

במקוםנמצאים״אנחנובצלאל:שטרן,עדי

עיצוב.שלדלהמורשתעםחזותיתנזאותג!

אנשיםלשלווזומבדטאחריותחובה,למיש

העיצוב"לקידוםקנאים

שלדבריהאתומחזקרנרטמוסיףשקוף",במקצועעוסקים"אנחנו

כשגי־בבצלאל,ללימודיהראשוןביוםשנרהמתיזוכר״אנישרויאר.

ליתי

$TS1$כשגיליתי$TS1$

$DN2$כשגיליתי$DN2$שישמושגאיןאנשיםלהרבההיוםגםאותיות.שלשוניםסוגים

עושים?״׳אתם׳מהאותי:שואליםשעדייןכאלהישאותיות.סוגי

שרויאר.צוחקתמצליחים״,ולאלהםלענותכשמנסיםגרוע״והכי

כמותאואיכות

המ־שעברוהעצוםלשינויקשורהשנייםמדבריםשעליוהבלבול

חלקות

$TS1$המחלקות$TS1$

$DN2$המחלקות$DN2$הכלשפעםנדמההאחרונות.בשניםחזותיתתקשורתלעיצוב

בתוםיעסקובמהבדיוקידעוגרפילעיצובסטודנטיםיותר.פשוטהיה

מע־בעקבותפניואתשינההמקצועהאחרוןבעשוראבללימודיהם,

בר

$TS1$מעבר$TS1$

$DN2$מעבר$DN2$עיצובכגוןמשיקיםלתחומיםוהתרחבותדיגיטליותלטכנולוגיות

משתמשוחווייתממשקברשת,עיצוב)ברודקאסט(,ובווידיאובתנועה

)אינטראקטיב(.

המחל־ראשיאתמפחידאינוההתמחויותותחומיהמסלוליםריבוי
קות.

$TS1$.המחלקות$TS1$
$DN2$.המחלקות$DN2$,הלימודיםתוכנית״בעברבאיכות.פוגעתאינההכמותלדבריהם
אומרתומלואו״,עולםהיתהאזוכברומהודקת,הדוקהנזירית,היתה

המחלקותאוקיינוס.לממדיהתרחבווהתהוםהתוכנית״מאזשרויאר.

מגווןעםקטן,ספרביתמנהלמאתנואחדכלמיני־פקולטות.הן

ךבעמ׳המע
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המשן

חדשדורמעצבים

חזותיתלנזקשוד!!במחלקותaimתחילת

מעמיהמשך

משתלביםבוגריםהמוןתחומים,

במשרדיהטלוויזיה,בתעשיית

וכו׳״.באינטרנטפרסום,

תוכניתלבחינתניגש״כשאני

אתבמדויקמגדיראניהלימודים,

מוסיףהאידיאלי״,הבוגרפרופיל

אותומפרקאנימכן״לאחררוסנו.

שהסטודנטולתהליכיםלשלבים

לאותולהגיעכדילעבורצריך

מסלולבוחריםהסטודנטיםשלב.

השנייה.השנהבסוףכברהתמחות

הגרפיהמעצבשהגדרתספקאין

שלהתפקידכמומאור,השתנתה

בתעשייה״.המעצב

איכותעללשמוראפשרהאם

שלכזהמספרעטאידיאליםועל

התע־שלהדרישהסטודנטים?

שייה

$TS1$התעשייה$TS1$

$DN2$התעשייה$DN2$כמות?בזאתמצדיקה

להילחםאפשר"אירנרט:

תקדיםיצרכשבצלאלבמציאות.

סטודנטים100עםמחלקהופתה

המוס־שכלסבירהיהבמחזור,

רות

$TS1$המוסרות$TS1$

$DN2$המוסרות$DN2$בדיעבדקו.יישרוהגדולים

כמעטהצדקה.לכךשישמתברר

המ־אתשסיימוהסטודנטיםכל

חזור

$TS1$המחזור$TS1$

$DN2$המחזור$DN2$שיצאואףעוברים,האחרון

שגםמשעראניבמשבר.לשוק

מסתד־האחריםהמוסרותבוגרי

רים.

$TS1$.מסתדרים$TS1$

$DN2$.מסתדרים$DN2$ברמתירידהמרגישלאאני

הצי־רףאתמעליםהסטודנטים,

פיות

$TS1$הציפיות$TS1$

$DN2$הציפיות$DN2$אפשרשתמידלהםומזכירים

השנהסוףלפניכידידיםלהיפרד

לידמקלשישזמןכלהרביעית.

ייפלטו״.טוביםהפחותהגזר,

שכללהגידאפשרשאי"ודאי

מוסיפהרמה״,באותההסטודנטים

מחל־ראשעם״דיברתישרויאר.

קה

$TS1$מחלקה$TS1$

$DN2$מחלקה$DN2$לאמנויותהספרבביתמקבילה

שם<,svaיורקבניוויזואליות

כברסטודנטיםיותרהרבההיו

שהואאמרהואשנים.10לפני

הסטודנטים20אתבמהירותמזהה

ניצביםוהשארמדברהואשאליהם

אבלאכזרי,עצוב,שלהם.בהצגה

לעשות?״מה

מתלונניםהעיצובבתעשיית

מוציאההאקדמיהכיפעם,לא

יודעיםשאינםבוגריםמשורותיה

כלפיהחציםכוונובעברלעבוד.

״ארטיסטים״שכונובצלאל,בוגרי

בתערוכת״קונצפטואלים".או

ניכרבבצלאלהאחרונההבוגרים

שהשי־אומרשטרןבמגמה.שינוי

נוי

$TS1$שהשינוי$TS1$

$DN2$שהשינוי$DN2$.לשוקלהוציא״אפשרמכוון

העבודהאתשיודעיםמקצועאנשי

דרך,פורצותעבודותיוצריםוגם

הואו׳קונצפט׳״,רוחשארמלאות

להיותצריךהמחלקה״בוגראומר.

מעורבאתי,ביקורתי,הושב,סקרן,

עשיררקעעםוחברתית,תרבותית

אלה,לצדותיאוריה.היסטוריהשל

צריךמקצוע.אישלהיותעליו

לאבטכנולוגיהשמצויארםלהיות

תוכנות״.הפעלתשלבמובןרק

רנאנשי

המ־שלהבוגריםבתערוכת

חלקה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$בראשותובשנקר,לעיצוב

ירושליםועיצוב,לאמנותאקדנזיהבצלאל

1935המחלקה:הקמתשנת

400סטודנטים:מספר

בתנועהעיצובטיפונרפי,גרפיעיצובהתמחות:מסלולי

ברשת,עיצובלפרסום,עיצובאיור,)ברודקאסט(,ובווידיאו

)אינטראקטיב(משתמשוחווייתממשק

שנהבתפקידמכהן43בןשטרן,עדיהמחלקה:יאט

ובעיצובלהנדסהגבוהספרביתשנקר

2000המחלקה:הקמתשנת

לתקשורתחדשבמסלולמהם520120סטודנטים:מספר

בטלוויזיה(,התמחות)כוללגרפיעיצובהתמחות:מסלולי

באנימציה(התמחות)כוללאיוראינטראקטיבי,למדיהעיצוב

שנתייםבתפקידמכהן50בןרנרט,איציקהמחלקה:ראש

חיפהויזנו

1974המחלקה:הקמתשנת

240סטודנטים:מספר

איור,מודפסת,למדיהגרפיעיצובהתמחות:מסלולי

מסךלסביבתעיצובאנימציה,

שניםבתפקידמכהנת51בתשרויאר,טריהמחלקה:ראש

חולוןטגנולונימכון

1993המחלקה:הקמתשנת

300סטודנטים:מספר

וטלוויזיה(,)וידיאומדיהפרינט,התמחות:מסלולי
אינטראקטיב

חודשבתפקידמכהן42בןתמנו,בעזהמחלקה:ראש

עלדגשהקיץהושםרנרט,של

חברתיתמעורבותשלפרויקטים

אותימעניין"לאמיתוג.עלולא

לשרתלמתג,סטודנטיםללמד

ולמ־הוןבעלישלאינטרסים

כור״,

$TS1$,ולמכור״$TS1$

$DN2$,ולמכור״$DN2$חלקאמנם״זהרנרט.מסביר

אולימאמין,אניאבלמהמקצוע,

שאריששבעיצובבתמימות,

להכיןמנסהאניוהתרגשות.רוח

לאתגריםלהיענותסטודנטים

להרגשתשותפיםכולנומשתנים.

הסטודנטיםכלפירקלאשליחות,

רוצהאניישראל.כלפיגםאלא

אנשיייצאושליהספרשמבית

במקוםהשוקאתשישנורנסנס,

עצמם״.אתאליולהתאים

ומכ־רנרטעםמסכיםשטרן

וון

$TS1$ומכוון$TS1$

$DN2$ומכוון$DN2$הוויזואליתלתרבותדבריואת

לילשליחות,״מעברהמקומית.

הפרו־בעיני,אחריות.תחושתיש

פיל

$TS1$הפרופיל$TS1$

$DN2$הפרופיל$DN2$ארםשלהואבוגרשלהרצוי

אנחנוולשנות.להשפיעשמעוניין

עםחזותיתמאותגרבמקוםנמצאים

חו־לנוישעיצוב.שלדלהמורשת

בה,

$TS1$,חובה$TS1$

$DN2$,חובה$DN2$אנשיםולשלוחומנדטאחריות

העיצוב.לקידוםקנאיםשיהיו

כזהדברשישחושב״אני

מרציםפעםלאישראלי׳.׳עיצוב

שמב־בעולםנחשבותמאקדמיות

קרים

$TS1$שמבקרים$TS1$

$DN2$שמבקרים$DN2$נפע־אליהןחוזריםאצלנו

מים,

$TS1$,נפעמים$TS1$

$DN2$,נפעמים$DN2$עצוםידעעםהשראה,מלאי

רגיליםאנחנוהעיצוב.הוראתעל

בפרובינציה,עצמנועללחשוב

כנראהאנחנומובניםבהרבהאבל

מעצמה״.רי

לק־מחליטרוסנוזהבשלב

לקל

$TS1$לקלקל$TS1$

$DN2$לקלקל$DN2$רואהלא״אניהחגיגה.את

אתמחנכים׳אנחנובמסרייחור

אני״להיפר.אומר.הואישראל׳״,

משתלביםשלנוהבוגריםאתרואה

שאיןבעולםגלובלית,בתעשייה

שעושיםמההפרדה.קוויכברבו

ומיוצרהבריתבארצותמשווקפה

התחומיםהזה,התפרקובסין.

ישראל,ששירטטההגיאוגרפיים

רלוונטיים״.פחותהיוםלינראים

עמו.מסכימהאינהשרויאר

אבליפה,מלההיא״גלובליזציה

אנח־בעייתי,מקוםהיאישראל

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$ולהיטמעלהתנעריכוליםלא

אניוקריר.מנומסנינוה,בעולם

לתערוכה,להיכנסאוהבתלא

באיזולדעתולאעיניים,לעצום

אומרת.היאנמצאת״,אניארץ

רועדתביד

הגיאוגרפיהמיקוםעלהדיון

מסוגויכוחמעוררהמוסדותשל

״לפניופריפריה.מרכזעלאחר,

בוויצולימדתיבשנקרשלימדתי

״באתירנרט.אומרובבצלאל״,

בצלאליתהתנשאותעםלוויצו

גםליקרהזהלטובה.והופתעתי

ה׳מ־אתלתרבתלשנקרכשבאתי

קומיים׳,

$TS1$,ה׳מקומיים׳$TS1$

$DN2$,ה׳מקומיים׳$DN2$זקוקיםלאשהםוהתברר

מיקום,מבחינתשכן,מהלזה.

ולשנקרחולוןהטכנולוגילמכון

במרכז,להיותנוחיותריתרון.יש

לגלריות״.קרוב

ערךרואהלעומתו,שטרן,

יש״לניתוקדן.מגושבמרחק

אתממקד״הואטוען.הואערך",

עושיםשהםמהכלהסטודנטים,

בבצלאל".קשור

אתלהפררוסנובוחרזהבשלב

מסכים.לא״אנישנית:ההרמוניה

מירוש־סבלתיבבצלאלכסטודנט

לים״,

$TS1$,מירושלים״$TS1$

$DN2$,מירושלים״$DN2$אל.שכוחחור״זהנזכר.הוא

אליההמסעותשלהיחידהיתרון

בידשיצרתימענייניםאיוריםהיה

באוטובוס״.רועדת

בבצלאל״,ללמוד״נהניתי

״מע־מאופק.בטוןשטרןמגיב

בר

$TS1$״מעבר$TS1$

$DN2$״מעבר$DN2$סצינהישבעירשלי,לחוויה

עםבערכה,שממעיטיםתרבותית

שאיןומרתקיםחתרנייםמרכיבים

אביב״.בתל

בצ־בוגרשלבעיניים׳׳דווקא

לאל

$TS1$בצלאל$TS1$

$DN2$בצלאל$DN2$רואהאנישם,שלימדוכמי

ממוקדים,אנשיםבצלאלבבוגרי

אומרוחדים״,קשיםמצליחנים,

הט־המכוןשלבוגרי״נדמהרוסנו.

כנולוגי

$TS1$הטכנולוגי$TS1$

$DN2$הטכנולוגי$DN2$יותר.רךאופיישבחולון

פינותעםעגולים,יותרטיפההם

אגרסיבים,פחותהםמשולשות.

בועטת".אמירהמחפשיםפחות

במצוינות,מאמין״אנישטרן:

הקלפיםאחדזהלאיכות.בחתירה

אנח־הזה.המקוםשלהחזקים

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$משתנה,לעולםלחנךמנסים

לעבודאנשיםלהכשירידוע,לא

להשפיעשירצועתירי,בשוק

הוויזואליתהתרבותאתולשנות

ליחשובפטריוט,אניהמקומית.

פה".שקורהמהעללהשפיע

ההגדרהרק״לאמסכם:רנרט

מהגםאלאחשובה,המקצועשל

גרפיעיצובבעיני,אתו.עושים

מנ־שלאחברתית,מעורבותללא

סה

$TS1$מנסה$TS1$

$DN2$מנסה$DN2$רקהואהעולם,עללהסתכל

מקוםליצורמנסיםאנחנומקצוע.

מאזוחיפוש.סקרנותשיעודד

הרבהליישהמחלקה,ראששאני

בעבר.לימשהיותשובותפחות

פחותנחרצות,פחותשליהדעות

אנח־לא.ומהנכוןמהליברור

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$האחרשבצדוצירעל-נמצאים

פרנ־תעשייה,השניובצדואמנות

סה

$TS1$פרנסה$TS1$

$DN2$פרנסה$DN2$.לאלאנשיםמבחינתיומלחמה

סקר־לאיצירתיים,לאמקוריים,

נים,

$TS1$,סקרנים$TS1$

$DN2$,סקרנים$DN2$העו־אתלשנותרוציםשלא

לם

$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$עיצוב״.ללמודסיכהאין

אותימעניין׳'לאשנקר:רנרט,איציק

אינטרסיםלשרתלמתג,סטודנטיםללמד

אולמאמין,אניולמכור.הוןבעלישל

רות"שאריששבעיצובבתמימות,
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