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כל המידות בסנטימטרים: עומק x רוחב x גובה 

املقاييس بالسنتمرت: عمق x عرض x علو

Measurements are given in cm: hight x width x depth



موّديت، كامل 

آيس مشوالم 

الفنون قسم  رئيس 

حيفا  جامعة 

نحن  وها  األقّل(،  عىل  الّسطور،  هذه  كتابة  ساعة  باالضمحالل  )اآلخذة  الكورونا  جائحة  ظّل  يف  ختامه  إىل  آخر  درايّس  عام  وصل  قد  ها 

ا أن ينشأ خلل كهذا نظًرا ألّنّنا قضينا جزًءا كبريًا من  نلتقي ُمجّدًدا يف معرض اختتامّي ال نلحظ فيه أّي خلل، رغم أّنه كان من الّسهل جدًّ

العام يف الّتعّلم عن ُبعد، ومع تقييدات شديدة عىل العمل يف الحرم الجامعّي. كام هي الحال يف كّل عام، أشعر بالزهّو إزاء قدرة اإلنتاج 

ا، ولذلك فإّن املعرض الحايّل  الّنمّو والّتطّور اإلبداعّي. شّكل العامان األخريان تحّدًيا خاصًّ الفّنّي عىل استغالل أّي عقبة وأّي عائق يف سبيل 

كبري. بشكل  الفكرة  يجّسد هذه 

هذه الّلحظة، لحظة تجيّل مثار النشاط يف العاَمني األخريين من خالل املعرض االختتامّي، هي الّلحظة التي ُتهّدئ من روع ضمريي وُتسكت 

األسئلة يف داخيل بخصوص رضورة وجود برامج لقب ثاٍن يف الفنون. إذ من املعروف أّنه يف الكثري من الحاالت، ينضّم الّطاّلب والّطالبات إىل 

الربنامج ألّن الواقع يدفعهم نحو الحصول عىل الختم األكادميّي، إىل جانب إضافة طفيفة، أحياًنا، عىل املدخول املاّدّي. قد ُيطرح الّسؤال: 

املهنّي؟  بدأ مشواره  أن  بعد  إضايّف،  الفّنان فعاًل إلطار درايّس  يحتاج  للعمل؟ هل  فعاًل، عدا عن مساحة شاغرة ووقت  الفّنانة  تحتاج  إالَم 

اإلستوديو؟  يف  الّسيزيفّي،  املستقّل،  العمل  ومن  واملواّد،  األلوان  مع  العمل  من  عليه  الحصول  ميكن  ال  والذي  بعد،  تعّلمه  مُيكن  الذي  ما 

أجد  عام،  كّل  الحال مع ختام  أصاًل من حني آلخر. وهاُكم: كام هي  تحوم يف داخيل  أسئلة  كثرية، وهي  أحيان  ُتطَرح عيّل يف  أسئلة  هذه 

ُمثمرة،  ُمهّمة،  بسريورة  مّروا  فيه  املشاركني  والفّنانات  الفّنانني  أّن  بوضوح  ُيظهر  والذي  االختتامّي،  املعرض  هيئة  األسئلة عىل  لهذه  جواًبا 

املهنّية.  الّسرية  يف  إضايّف  واحد  وسطر  شهادة  من  أهّم  هو  ما  وبحوزتهم  األكادميّية  من  يخرجون  وأّنهم  وباملضامني،  بالّتحّديات  مليئة 

الفنون ليس مجّرد استمرار مبارش للعمل يف اإلستوديو، ال وليس مجّرد عائق بريوقراطّي إضايّف يف حياة  الثاين يف  اللقب  وذلك ألّن برنامج 

الفّنانني/ات الذين يعملون يف سلك الّتعليم. الربنامج عبارة عن ُمخترب بحثّي كامل وُمتكامل، يلعب يف اآلن ذاته دور الّدفيئة للفّنانني/ات، 

ومحادثات  مضامني،  وتطوير  كتابة  وورشات  الّتخّصصات،  ُمتعّددة  لقاءات  ومن  املجاالت  شّتى  يف  محارضات  من  تتغّذى  عمل  كمجموعة 

ميتّد  املضامني،  ثرّي من حيث  إقامة  بربنامج  أشبه  برنامجنا  ذلك.  املجموعة، وغري  والّزمالء يف  الّزميالت  أعامل  إىل  وتعّرف حميمّي  عميقة 

لسنتني؛ إّنه أرض خصبة للّنمّو الفّنّي والّشخيّص الهائل – ال ميّر عام واحد دون أن يثبت كلَّ ذلك املعرُض االختتامّي والّنشاطات امُلختلفة 

يتخّللها.  التي 

نسق  عىل  دراسيًّا  برنامًجا  طّورتا  مًعا،  هوفامن.  طاليا  د.  مع  تاّم  بتعاون  الربنامج،  بولياكني  شارون  الربوفيسور  تدير  سنوات،  بضع  منذ 

برنامج بحثّي من خالل الفّن )Practice Based Research(، فحّولتاه إىل جزء من الواجهة األكادميّية الّريادّية يف مختلف املؤّسسات حول 

)وليس  بحثّية  أداة  بصفته  والفّن  باحًثا،  بصفته  الفّنان  يكمن  الّتوّجه  هذا  صلب  يف  العليا.  الّدراسات  يف  الفنون  تدريس  مجال  يف  العامل، 

إىل هذا  تنضّم دولة إرسائيل  بأن  أمل  كيّل  العامل.  تقّدًما حول  األكادميّية  املؤّسسات  أكرث  يزداد شعبّية يف  توّجه  البحث(، وهو  فقط غرض 

الّتوّجه قريًبا، وال شّك لدّي يف أّنه، لو حصل ذلك، فسوف يكون إىل حّد كبري بفضل مساعي شارون وطاليا امُلهّمة يف تعزيز هذه األفكار. 

أمّيا تقدير مثار هذا العمل. أشكركام عىل العمل الّدؤوب، كام أقّدر 

قبل،  من  اآلخر  البعض  أعرف  كنت  حني  يف  األخريين،  العامني  يف  منكّم/ن  جزء  إىل  أتعّرف  أن  يل  تسّنى  األعّزاء.  والخّريجون  الخّريجات 

لسعادتكم/ّن،  ألسعد  هذا،  بدوري  ملرافقتكم/ّن  ُمِنْحُتها  التي  الفرصة  هذه  ترّسين  قدميني.  كأصدقاء  حّتى  أو  كزمالء  سابقات،  كطالبات 

تتّمة املسرية. الّنجاح يف  وألمتّنى لكم/ّن 

שלכם/ן,
אסי משולם 

ראש החוג לאמנות
אוניברסיטת חיפה 

שנת לימודים נוספת מגיעה לסיומה בצל מגיפת הקורונה )שלפחות בשעת כתיבת שורות אלה, נמצאת בדעיכה(, 
והנה אנחנו שוב נפגשים, עם תערוכת גמר שלא ניכר בה כל פגם, שבקלות יכול היה לנבוע מן העובדה שחלק 
גדול מן השנה עבר בלמידה מרחוק ובמגבלות חמורות על העבודה בקמפוס. כבכל שנה, אני מוצא את עצמי 
נפעם מכוחה של העשייה האמנותית לנצל כל מכשול וכל מהמורה לטובת צמיחה והתפתחות יצירתית. השנתיים 

האחרונות היו מאתגרות במיוחד, ועל כן התערוכה הנוכחית ממחישה את העניין ביתר שאת. 
הרגע הזה, שבו נגלים פירות העמל של השנתיים האחרונות בתערוכת הגמר, הוא גם הרגע שמפיס מחדש את 
מצפוני ואת שאלותיי לגבי הצורך בתכניות לתואר שני באמנות. שהרי ידוע כי בלא מעט מן המקרים, מתגלגלים 
התלמידים והתלמידות אל התוכנית מפני שהמציאות דוחקת בהם להשיג את הגושפנקא האקדמית, שבצידה 
גם, לעתים, תוספת קטנה לשכר. כי לכאורה, מה צריכה האמנית, מלבד מקום פנוי וזמן לעבוד בו? למה נדרש אמן 
למסגרת לימודית נוספת, אחרי שכבר החל בדרכו המקצועית? מה עוד יש ללמוד, שלא ניתן להשיג מן העבודה 
בצבע ובחומר, ומן העמל העצמאי, הסיזיפי בסטודיו? אלה שאלות שאני נשאל לא מעט, וממילא נעורות בקרבי 
מפעם לפעם. והנה, כבכל סוף שנה נענות שאלות אלה בצורת תערוכת גמר, שניכר בה כי האמנים והאמניות 
האקדמיה  מן  החוצה  בדרכם  והם  תוכן,  ומלאת  מאתגרת  פורייה,  משמעותית,  דרך  כברת  עברו  המשתתפים 
כשבאמתחתם הרבה יותר מתעודה ושורה נוספת בקורות החיים. כי התכנית לתואר שני באמנות איננה רק המשך 
ישיר לעבודת הסטודיו, והיא גם לא סתם עוד מהמורה ביורוקרטית בחייהם של אמנים/ות המתפרנסים מהוראה. 
מהרצאות  שניזונה  כקבוצת-פעולה,  אמנים/ות,  כחממת  גם  המתפקדת  ומורכבת,  שלמה  מחקר  מעבדת  זוהי 
בתחומים שונים, מפגשים מולטי-דיסציפלינריים, סדנאות כתיבה ופיתוח תוכן, שיחות עומק והיכרות אינטימית 
עם עבודתם/ן של החברות והחברים בקבוצה, ועוד. זוהי מעין תכנית שהות )רזידנסי( עשירה בתוכן שנפרשת 
לא מוכח באמצעות  זה  אין שנה שבה   – ואישית אדירה  פורה להתפתחות אמנותית  כר  והיא  לאורך שנתיים, 

תערוכת הגמר, והפעילויות השוטפות שבמהלכה. 
מזה כמה שנים מנהלת את התכנית פרופ' שרון פוליאקין, בשיתוף פעולה מלא עם ד"ר טליה הופמן. יחד מפתחות 
השתיים את מערך הלימודים כתכנית מחקר באמצעות אמנות )Practice Based Research(, ובכך הן הופכות 
אותה לחלק מהחזית האקדמית המובילה בתחומי הוראת האמנות לתארים מתקדמים במוסדות שונים בעולם. 
האמן כחוקר, והאמנות ככלי למחקר )ולא רק כמושא למחקר(, עומדים בבסיס תפישה זו, שמחזקת את אחיזתה 
באקדמיות המתקדמות בעולם. כולי תקווה שמדינת ישראל תשכיל להצטרף למגמה זו בקרוב, ואין לי ספק שאם 
אכן יהיה כך, אזי לעבודתן של שרון וטליה יש תפקיד משמעותי בקידומו של העניין. אני מודה לשתיכן על העבודה 

הקשה, ומעריך אתכן מאד על תוצאותיה.
בוגרות ובוגרים יקרים. את חלקכם/ן יצא לי להכיר יותר בשנתיים האחרונות, ואת חלקכם/ן הכרתי עוד קודם, 
כסטודנטיות לשעבר, כקולגות וגם כידידים ותיקים. אני שמח שניתנה לי ההזדמנות ללוות אתכם/ן במעמד זה, 

לשמוח בשמחתכם/ן, ולאחל לכם/ן בהצלחה בהמשך הדרך.
 



בוגרות.ים יקרות.ים

טקסט סיום וברכת דרך. 

בראיון שקיימה הלית ישורון עם אבות ישורון ביולי 1986 )"השיר הוא גוף עטוף נשמה"( 
היא שואלת אותו מתי הוא יודע שהשיר גמור?

והוא עונה:

"כשאני רואה שהוא יפה.
תמיד  לי  הייתה  גמור.  שהוא  בעולם  שיר  בשום  מאמין  לא  אני  כל  קודם 
הרגשה, שהשיר גומר את עצמו. כשאמרתי שיר גומר את עצמו – אתה מקבל 
אותו לידך, את הציפור הזאת, קודם כל יש לך שיר. נחוץ לי שיהיה לי שיר 
כתיבה  בין  כך  אחר  לכיס.  אותו  לוקח  ואני  גמור,  מכריז שהוא  אני  אז  ביד. 
להדפסה, שום דבר לא נח, הוא אצלי במגירה. אומרים שיר מבשיל במגירה. 
אצלי הוא לא במגירה, הוא בקצה העיפרון, הוא ממשיך. זה שאמרתי שהוא 
גמור, זה כדי שאוכל להמשיך אותו..... פתיל חייו של השיר נגמר עם תאריך 

ההדפסה. וגם אז לא נגמר החשבון אתו. לשיר אין גבול."

והנה עברו שנתיים והגיעה תערוכת הגמר שלכן.ם ו״לא נגמר החשבון״ ו״שום דבר לא נח״.
חברתי,  וריחוק  בידוד  כן.  לפני  הכרנו  שלא  אילוצים  איתן  הביאו  האחרונות  השנתיים 
אתגרים חדשים וצורך לערוך התאמות ושינויים. ברגעים אופטימיים נראה היה שנפתחו 
אפשרויות חדשות שלא חשבנו עליהן קודם. אבל כשהקורונה התבססה והפכה לשגרה, 
ברור היה ששום דבר לא יכול להחליף את המפגש האמיתי. את הגוף. את החומר. את 

הצליל והריח והשתיקה האותנטיים. 
בשנה זו באופן מיוחד התחושה ש״לא נגמר״ ו״לא נח״ נוכחת אבל היא גם זו שמחוללת 
ואני,  טליה  שהצלחנו,  מקווה  אני  יצירה.  המצאות,  רעיונות,  מחוללת  והתנועה  תנועה. 
בתוך הזום ומחוצה לו ליצור תנאים טובים לחוסר-מנוחה וסביבה בטוחה לחשוף אותו, 

להתמודד איתו ולדון בו.

מאחלת לכן.ם הצלחה בהמשך ושימרו על קשר כי לא נגמר.

שלכן/ם
 פרופ׳ שרון פוליאקין

ראשת התכנית 

العزيزات/األعّزاء، الّخريجات/ون 

الّطريق. الختام ودعاء  نّص 

ُمغّلف  جسد  هي  )"القصيدة   1986 العام  مّتوز  يف  يشورون  أفوت  مع  يشورون  هليت  أجرتها  مقابلة  يف 

اكتملْت؟ أّن قصيدًة ما قد  بروح"(، سألته متى يعلم 

فأجابها:

قصيدة جميلة. أّنها  أرى  "عندما 

التي  هي  القصيدة  بأّن  شعور  دامًئا  الزمني  تكتمل.  قد  العامل  يف  قصيدة  أّي  أّن  أصّدق  ال  أنا  أّواًل، 

الّطري،  تلك  يدك،  يف  تستقبلها  أّنك   – ذاتها  تستكمل  القصيدة  إّن  بقويل  وأقصد  ذاتها.  تستكمل 

وأضعها  ُمكتملة،  القصيدة  أّن  أعلن  وعندها  قصيدة.  يدي  يف  تكون  أن  يجب  أّواًل.  قصيدة  ولديك 

ُيقال  رج.  الدُّ يف  القصيدة  وتبقى  يشء،  أّي  يستكني  ال  والّطباعة،  الكتابة  بني  وبعدئٍذ،  جيبي.  يف 

القصيدة   – القلم  طرف  يف  بل  رج،  الدُّ يف  ليست  القصيدة  عندي،  رج.  الدُّ يف  تختمر  القصيدة  إّن 

القصيدة  حياة  فتيلة  مواصلتها...  يل  تتسّنى  ليك  إاّل  ذلك  فليس  ُمكتملة،  إّنها  قلت  إن  مستمّرة. 

للقصيدة." الحساب معها. ال حدود  ينتهي  الّطباعة. وحّتى عندئٍذ، ال  تاريخ  تنتهي عند 

ها قد مّر عامان، ووصلنا إىل معرضكّن/م االختتامّي و"مل ينته الحساب بعد"، و"ال يستكني أّي يشء." 

الجديدة،  الّتحّديات  االجتامعّي،  والّتباعد  االنعزال  قبل.  نعهدها من  مل  تقييدات  األخريان  العامان  لقد جلب 

والحاجة إىل الّتكّيف والّتغرّي. يف لحظات الّتفاؤل، الحت أمامنا إمكانّيات جديدة مل ُنفّكر فيها من قبل. لكن 

للّصوت  للامّدة.  الحقيقّي. للجسد.  لّلقاء  أّن ال بديل  الواضح  الكورونا وتحّولها إىل روتني، بات من  مع تجّذر 

بقّوة،  االستكانة" حارض  االنتهاء" و"عدم  "عدم  بالّتحديد، شعور  العام  الحقيقّيني. يف هذا  والّصمت  والّرائحة 

من  وأنا،  طاليا  نجحنا،  أّننا  آمل  إبداعات.  ابتكارات،  أفكاًرا،  توّلد  والحركة  أيًضا.  الحركة  يوّلد  شعور  لكّنه 

الزوم، أن نخلق ظروًفا جّيدة لألرق وبيئة آمنة للكشف عنه، والّتعامل معه، ومناقشته. الزوم وخارج  خالل 

الّتواصل معنا، ألّن اليشء مل يكتمل بعد. امُلستقبل، والحفاظ عىل  الّنجاح يف  لكّن  نتمّنى 

 مع فائق االحرتام،

بولياكني شارون   الربوفيسور 

الربنامج  رئيسة 



רות אור
روت أور

Ruth Orr

רות אור, פרט מתוך המיצב ״ְפרּוָמה״, סופר 7, נירוסטה, גודל משתנה, 2021

روت أور، جزئّية من إنشائّية ״فروما״، سوبر 7، نريوستا، مقاييس متفاوتة، 2021

Ruth Orr, Detail from the installation ״Fruma״, Hybrifix super 7, Stainless Steel Pillar 2021

רות אור, פרט מתוך המיצב ״ְפרּוָמה״, סיליקון, גודל משתנה, 2021

روت أور، جزئّية من إنشائّية ״فروما״، سيليكون، مقاييس متفاوتة، 2021

Ruth Orr, Detail from the installation ״Fruma״, Silicon, 2021

ְפרּוָמה
فروما

Fruma



רות אור, פרט מתוך המיצב ״ְפרּוָמה״, מגבות ישנות, גודל משתנה, 2021

روت أور، جزئّية من إنشائّية ״فروما״، مناشف قدمية، مقاييس متفاوتة، 2021

Ruth Orr, Detail from the installation ״Fruma״, old towels, 2021

רות אור, פרט מתוך המיצב ״ְפרּוָמה״, נייר קופי, פורמייקה, 2021

روت أور، جزئّية من إنشائّية ״فروما״، ورقة كربون، فورميكا، 2021

Ruth Orr, Detail from the installation Fruma, Blue Carbon paper on Formica, 2021

244X300



שרית אכטנברג
رسيت أخطنبريغ

Sarit Achtenberg

שרית אכטנברג, ללא כותרת, שמן על נייר, 2021

رسيت أخطنبريغ، بدون عنوان، زيت عىل ورق، 2021

Sarit Achtenberg, Untitled, Oil on paper, 2021

19X15



שרית אכטנברג, ללא כותרת, שמן על בד, 2021

رسيت أخطنبريغ، بدون عنوان، زيت عىل قامش، 2021

Sarit Achtenberg, Untitled, Oil on canvas, 2021

שרית אכטנברג, ללא כותרת, שמן על בד, 2021

رسيت أخطنبريغ، بدون عنوان، زيت عىل قامش، 2021

Sarit Achtenberg, Untitled, Oil on canvas, 2021

70X10070X100



מיכל בלייר
ميخال بالير

Michal Blayer

הורמון גדילה
هرمون النمّو

Growth Hormone

מיכל בלייר, תשעה חודשים, כל יום שני ציורים, סביב המחזוריות ההורמונלית שלי, 2020-21

ميخال بالير, تسعه شهور, كل يوم رسمتان حول الدوره الهرمونيه االنثويه, 2020-21

Michal Blayer, Nine Months, Every day, two paintings, following my hormonal changes, 2020-21



מיכל בלייר, ואני הייתי הנחש, יום 13 א', אקוורל על נייר, 2020

ميخال بالير، وأنا كنت األفعى، اليوم 13 أ، ألوان مائّية عىل ورق، 2020

Michal Blayer, And I was the snake, Day No. 13 A, Aquarelle on paper, 2020

מיכל בלייר, יום 33 א', אקוורל ועט על נייר, 2020

ميخال بالير, يوم 33أ  قلم حرب والوان ماء عىل ورق, 2020

Michal Blayer, Day No. 33 a, Pen and Aquarelle on paper, 2020

26X1821X14.8



צייר צבע
رّسام دّهان

Painter Painter

רובי בקל
رويب باكل

Rubi Bakal

רובי בקל, "יד ראשונה", שמן על בד, 2021

رويب باقل، "أول يد"، زيت عىل قامش، 2021

Rubi Bakal, "First Hand", Oil on canvas, 2021

רובי בקל, "חלון מס׳ 2", שמן על בד, 2021

رويب باقل، "نافذة رقم 2"، زيت عىل قامش، 2021

Rubi Bakal, "Window no' 2", Oil on canvas, 2021

140X185 140X185



רובי בקל, "עוד נגיעה", שמן על בד, 2021

رويب باقل، "ملسة أخرى"، زيت عىل قامش، 2021

Rubi Bakal, "Another Touch," Oil on Canvas, 2021

רובי בקל, "הר געש", שמן על בד, 2021

رويب باكل, "بركان" زيت عىل قامش ، 2021

Rubi Bakal, "Volcano", Oil on Canvas, 2021

185X140

150X195



אריק יודקוביץ'
يودكوفيتش أريك 

Eric Yudkovitch

Betty

אריק יודקוביץ', ללא שם, צילום, פרט מתוך ״Betty״ מיצב וידאו, 2021

أريك يودكوفيتش، بدون عنوان، ״Betty״ إنشائّية الفيدي, 2021

Eric Yudkovitch, Detail from ״Betty״ Video Installation, 2021

אריק יודקוביץ׳, ״Betty״, מיצב וידאו, 2021

أريك يودكوفيتش، ״Betty״ إنشائّية الفيدي, 2021

Eric Yudkovitch, ״Betty״, Video Installation, 2021



אריק יודקוביץ׳, Betty, מיצב וידאו, 2021

أريك يودكوفيتش، Betty إنشائّية الفيدي, 2021

Eric Yudkovitch, Betty, Video Installation, 2021

אריק יודקוביץ', השד, צילום מטופל, פרט מתוך ״Betty״ מיצב וידאו, 2021

أريك يودكوفيتش، ״Betty״ العفريت، صورة معالَجة، جزئّية من إنشائّية الفيديو 

Eric Yudkovitch, The Demon, Detail from ״Betty״ Video Installation, 2021



יארא מחאג׳נה, מקרר, מיצב, 2021

يارا محاجنة، ثالجة, إنشائّية، 2021

Yara Mahajena, Refrigerator, Installation view, 2021

יארא מחאג׳נה, זהבה ושלשת הדובים, וידאו, 2021

يارا محاجنة، ذات الشهر الذهبي والثالث دببة، فيديو، 2021 

Yara Mahajena, Goldilocks and the Three Bears, Video, 2021

יארא מחאג׳נה 
يارا محاجنة

Yara Mahajena



יארא מחאג׳נה, כרטיס מזון של חמדאן, צילום, 2021

يارا محاجنة، كرت مونة حمدان، تصوير، 2021 

Yara Mahajena, Hamdan’s Ration Card, Photography, 2020

יארא מחאג'נה, מזון 1, פסל, 2021

يارا محاجنة، مونة 1، متثال، 2021

Yara Mahajena, Food 1, Sculpture, 2021
67X1336X6X3



215X360
אלינה ספשילוב, טריפטיך, שמן ופחם על בד, 2021

ألينا سباشيلوف، لوحة ثالثّية، زيت وفحم عىل قامش، 2021

Alina Speshilov, Triptych, Oil and coal on canvas, 2021

אלינה ספשילוב
سبيشيلوف ألينا 

Alina Speshilov



170X110 190X107
אלינה ספשילוב, שמן על בד, 2020

ألينا سبيشيلوف، زيت علىقامش، 2020

Alina Speshilov, Oil on canvas, 2020

אלינה ספשילוב, שמן על בד, 2020

ألينا سبيشيلوف، زيت علىقامش، 2020

Alina Speshilov, Oil on canvas, 2020



חיימי פניכל
فينيكل حاميي 

Haimi Fenichel

 Reverse
Engineering

חיימי פניכל, Reverse Engineering, פרט מתוך מיצב, פיסול בגריעה )שבבית(, מידות טבעיות, 2021

حاميي فنيكل، Reverse Engineering، جزئّية من إنشائّية، نحت باالقتطاع )ُرقاقة(، مقاييس طبيعّية، 2021

Haimi Fenichel, Reverse Engineering, Detail from the installation, Carving in particleboard, Natural dimensions, 2021



חיימי פניכל, Reverse Engineering, מראה הצבה, מידות טבעיות, 2021

حاميي فنيكل، Reverse Engineering، منظر َموضعة، مقاييس طبيعّية، 2021

Haimi Fenichel, Reverse Engineering, Installation view, Natural dimensions, 2021
330X244X100

חיימי פניכל, Reverse Engineering, פרט מתוך מיצב, פיסול בגריעה )שבבית(, יציקות שבבית ובניה בשבבית, מידות טבעיות, 2021

حاميي فنيكل، Reverse Engineering، جزئّية من إنشائّية، نحت باالقتطاع )ُرقاقة(، مسبوكات ُرقاقة مقاييس متفاوتة, وبناء بُرقاقة، 2021

Haimi Fenichel, Reverse Engineering, Detail from the installation, Carving in particleboard, Casting and Building in particleboard, Natural dimensions, 2021



ספא קדח
صفا قدح

Safa Kadah

ספא קדח, כאפיה, וידאו )פרט(, 6.44 דק׳, 2021

صفا قدح، كوفيه، فيديو)مقطع(، 6.44 دقيقه، 2021

Safa Kadah, Untitled, video(detail), 6.44 min, 2021

ספא קדח, זעתר, וידאו )פרט(, 6.44 דק׳, 2021

صفا قدح، زعرت، فيديو)مقطع(، 6.44 دقيقه، 2021

Safa Kadah, untitled, video (detail), 6.44 min, 2021



   ספא קדח, מלוחיה, וידאו )פרט(, 5.00 דק׳, 2021

صفا قدح، ملوخيه، فيديو)مقطع(، 5.00 دقيقه, 2021

Safa Kadah, Molokheya, video (detail, 5.00 min, 2021

ספא קדח, טכניקה מעורבת, חוטי פלסטיק, חוטי תפירה, 2021

صفا قدح، تقنيه مختلطه ، خيطان  بالستيك, خيطان خياطه، 2021  

Safa Kadah, mixed media, 2021



ענת רגב גיסיס
عنات ريغف غيسيس

 Anat Regev Gisis

ענת רגב גיסיס, ללא כותרת, אקריליק ושמן על בד 2021

عنات   ريغف   غيسيس, بدون عنوان، أكريليك وزيت عىل قامش، 2021

Anat Regev Gisis, Untitled, acrylic and oil on canvas 2021

ענת רגב גיסיס, ללא כותרת, אקריליק ושמן על בד 2021

عنات   ريغف   غيسيس, بدون عنوان، أكريليك وزيت عىل قامش، 2021

Anat Regev Gisis, Untitled, acrylic and oil on canvas 2021

80X11090X110



ענת רגב גיסיס, ללא כותרת, אקריליק ושמן על בד 2021

عنات   ريغف   غيسيس, بدون عنوان، أكريليك وزيت عىل قامش، 2021

Anat Regev Gisis, Untitled, acrylic and oil on canvas 2021

ענת רגב גיסיס, ללא כותרת, אקריליק על בד 2021

عنات   ريغف   غيسيس, بدون عنوان، أكريليك عىل قامش، 2021

Anat Regev Gisis, Untitled, acrylic on canvas 2021

80X110 50X70



עמיר רוזנברג
عمري روزنبريغ

Amir Rosenberg

עמיר רוזנברג, "קו שבר"- מיצב רצפה, מידות משתנות, גבס, נייר, עץ, פיברגלס, 2021

عمري   روزنبريغ, "خّط الكرس"- إنشائّية أرضّية، مقاييس متفاوتة، جبس، ورق، خشب، فيربغالس, 2021

Amir Rosenberg, "fraction line"- floor installation, various sizes, plaster, paper, wood, fiberglass, 2021



עמיר רוזנברג, "שוקת"- מיצב רצפה, גבס, דיו, פיגמנט, אקריל, עץ, פיברגלס, 2021

عمري   روزنبريغ, "حوض"- إنشائّية أرضّية، سم، جبس، حرب، صبغة، أكريليك، خشب، فيربغالس, 2021

Amir Rosenberg, "Water trough"- floor installation, Plaster, ink, pigment, acrylic, wood, fiberglass, 2021

310x40x27
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רות אור
روت أور

Ruth Orr

שרית אכטנברג
رسيت أخطنبريغ

Sarit Achtenberg

מיכל בלייר
ميخال بالير

Michal Blayer

רובי בקל
رويب باكل

Rubi Bakal

אריק יודקוביץ'
يودكوفيتش أريك 

Eric Yudkovitch

יארא מחאגנה 
يارا محاجنة

Yara Mahajena

אלינה ספשילוב
سبيشيلوف ألينا 

Alina Speshilov

חיימי פניכל
فينيكل حاميي 

Haimi Fenichel

ספא קדח
صفا قدح

Safa Kadah

ענת רגב גיסיס
عنات ريغف غيسيس

 Anat Regev Gisis

עמיר רוזנברג
عمري روزنبريغ

Amir Rosenberg



MFA בוגרים של תכנית התואר השני

אבי איפרגן, שי עיד אלוני, ליטל בראון, שרון גלזברג, אנדריאה מנדרסקו

אפרת גל-נור, טל חת, מנאל מחמיד, ניצן סט, שחר סריג

ענת ברמן, יורי כץ, נואל נפאע, מרב סודאי, קרן ענבי, טל פרנק, 

אנג’לה קליין, טליה רז 

ליאור אפל, רותי בן-יעקב, דביר כהן-קידר, תומר כץ, רויטל לסיק, 

הילה נבו, אלעד ערמון, אמיר פולק ואלונה פרידברג

ורד אהרונוביץ, דורון איליה, אבנר איתן, ויקטור אללוף, מיקה בצר, סיגלית בקר, 

מיכאל חלאק, ויק יעקובסון-פריד, נטע ליבר-שפר, דינה שנהב

טל אמיתי, טל דולב, איריס חסיד סגל, דינה לוי, שלומית ליוור, תמרין מקרוב

מקס אפשטיין, מירי בויום, מתן בן כנען, אורנה בן שטרית, טליה הופמן, 

תמר ויזל, דנה זונשיין, דניאל יצחקי, ג’אבר עבאס, אסנת שחם, תמר שפר

קובי גופר, דורון וולף, עדי ויצמן, אמירה זיאן, יבגניה נוביקוב, שירה סגול, 

עביר עטאללה, יעל עמית, עאהד פאעור, נועה תבורי

ליאלי אגאבריה, יפעת בר-לב, לירון גולן וסרמן, ניר דבוראי, מעין חיו, בועז כץ, 

שקד מימרן, הילה סלעי, יעל עומר, יובל פייגלין, רונית קאהן, מיכל קלסובסקי

מהא אבו חוסין, פואד אגבאריה, דודיק אופנהיים, מנאר זועבי, ריטה כץ, 

ודים נמירובסקי, אליסף קובנר

עינת אמיר, איילת השחר דבירי, אבי כוכבי, ענבל מנדס-פלור, מורן פישר, 

מחמוד קייס, סמאח שחאדה, שלי שמורק, יובל שפירא, יעל תורן

אורית טוכמן דואר, גוני חרל”פ, יערה כליפי, דנה לאוֿר, רותם מנור, ניר מצליח

שולמית עציון, אלכס קרמר, ענת רוזנסון בן חור

אמי ספרד, אסתר אברמסון, ורד נסים, חנאן ארמלי חדד, עולא זיתון, 

תומר גרינברג, תיה )תחיה( דולינסקי

הדיל אבו ג׳והר, מורג׳אן אבו דיבה, ג׳פרא אבו זולוף, 

שיר לייזר, סאהר מיעארי, רון עמיר, ינאי קלנר, נטעלי רון-רז

ציקי אייזנברג, אפרת בואנה, דריה דוידוב, אלה כהן ונסובר, 

איריס סינטרה, נורה פורת, אמילי קופר, אמיר שהם

דועאא בדראן, עידו דגן, מרינה דיגילוב, אסאלה חסן,

ילנה קווטני, מריה קול יעקב, סומא קעדאן 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

רות אור / שרית אכטנברג / מיכל בלייר /  רובי בקל 
אריק יודקוביץ' / יארא מחאג'נה / אלינה ספשילוב 

חיימי פניכל / ספא קדח / ענת רגב גיסיס /  עמיר רוזנברג

2021

روت أور / رسيت أخطنبريغ / ميخال بالير / رويب باكل 
أريك يودكوفيتش / يارا محاجنة / ألينا سبيشيلوف / حاميي فينيكل 

صفا قدح / عنات ريغف غيسيس / عمري روزنبريغ 



תערוכה

אוצרות התערוכה: פרופ׳ שרון פוליאקין וד״ר טליה הופמן

אחראית הפקה: ורד לוינסון

הקמה: יואב זילברג, שי דוידי, איציק כהן

קטלוג

קונספט ועיצוב: לירון גולן וסרמן

צילום: ורהפטיג ונציאן בע״מ

תרגום: רואא תרגומים

כל הזכויות שמורות, יוני 2021

החוג לאמנות, אוניברסיטת חיפה

המשכן לאמנויות, ע״ש ד״ר ראובן הכט






