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   הסדנא
וך כדי שיחה בעת נסיעה תעלה הקמת מכללה לעיצוב פנים  רעיון
הנסיעה . מירושלים חזרה לתל אביבשלו עופרה חברתי  שלי עם
 "בצלאל"לצורך פגישה עם מזכירות המגמה לעיצוב פנים של  הייתה

מכיוון  ,על מנת לברר באם עופרה תתקבל ללימודים למרות גילה
הפניה עצמה נבעה . ואם לשלושה בנים 38שלעת זו הייתה כבת 

מרצונה לחיות אתי כבעל ואישה ואילו אני סברתי שיש בינינו פחות 
לא עבודה ואפילו לא , לא ילדים: מדי מהמשותף לצעד כזה

את ה היה שיש לברור , לפחות לכאורה, מכל מקום .תחביבים
  .שנוי כיווןלסקרנות הוהנכונות 

 ,שנים רבות ,צעירותה עופרה סיימה סמינר למורות ואף עסקהב
הייתה כמו כן השתלמה בניהול בתי ספר ו. ד-בהוראת כיתות א

  ,שנפגשנוזמן קצר לאחר , בנוסף .לתפקיד בתחום זהמעומדת 
. משרד התיירותל מטעם "מדריכי נסיעות לחובקורס  לה ללמודיחתה

, קורס נוסף, במקבילו האמנותתולדות קצר במבוא  במסגרת זו ניתן 
למה עשתה בטוח איני . אוניברסיטה הפתוחהב, אף הוא על אמנות

אם  ההוראהמ  תפרושבסופו של דבר בידיעה שתצטרך אולי , זאת
עיצוב  התחילה ללמודש הסתבר ,ה מזויתר .ברצון או בלית ברירה

בהתכתבות במסגרת האוניברסיטה , שנים רבות קודם לכן פנים
   .זנחה את הקורס בטרם השלימה אותועם כי  ,ל לונדוןהפתוחה ש

למרות שהביעו ספקות , הסכימו לקבל את עופרה "בצלאל"אנשי 
לא כל שכן אימא לילדים , רבים מניסיונם עם תלמידים מבוגרים

כי במקום ללמוד עיצוב  ,מכאן  ההצעה. אביב-שמגוריה באזור תל
קרוב , להנראה הרעיון , שנפתח מכללה משלנו, אולי, פנים כדאי

קצת מצטייר הדבר   במבט שניאף ש על , כאמירה סתמית ,לודאי
נוך עם ידע לא מועט בניהול הרקע שלה היה חי, ראשית. אחרת

  . דרשילמוד את אשר יגם נכונות ל ,נראהכ, שניתו
יורק -ודי האדריכלות והעיסוק בו בניומלימידעתי על עיצוב פנים 

את הנושא עבור מלונות דן על אף הוצע שארכז  כן סמוך לפני. ובארץ
ודתו לעת זו עיקר עבן שומכיו  - לכאבא פנ - רשתהאדריכל ידי 

למד צע לי להו ,1960'- בשלהי שנות ה ,בנוסף. הייתה במערב אפריקה
אולי על פי המלצת האדריכלים במשרד השיכון שהעסיקו  – בטכניון

את הראשונה בגלל העדר : הצעות שדחיתי; אותי בשנת המיתון
בטכנולוגית  מדוברכי , כאשר התברר, עוזרים מיומנים ואת השנייה

והרבה ביטחון עצמי שאבתי ידע חשוב  במיוחד , לכלל עמ. הבנייה
 "פראת בישראלמכון "שנה רביעית תחת השם קורס ההצעה לרכז מ

   .לא יצא לפועלגם הוא למרות ש
גמלה בלבי בין אם היה או לא היה לנו , ההחלטה בסופו של דבר

ת מאי ידיע ,במידה לא מבוטלת ,נובעה מעשה .המתאיםאת הרקע 
כמו שהאמונה  תמימות  –או אולי התמימות בדרך  הסכנות האורבות

כפי  ,אחלץ ממנה בשלוםאו אצליח שיש סיכוי זו גם ב ברבות אחרות
לחיות "הוצאת כתב העת ולאחרונה  פעם אחר פעם שקרה עד כה 

 .*תשלומיםעיכוב ניכר בתל למרות ותכנון ישיבת הכהשלמת ו "בעיר
הייתי מוכן להתחיל מיד בהכנות לקראת פתיחת בית ספר כאמור 

עד ,  כמעט שנתיים שנמשכואבל לעופרה היו ספקות  ,לעיצוב פנים
  . 1981סמוך לתחילת הלימודים בשנת 

ות התחייב כולל, נפל עליהאחריות מלוא נטל  ,במילים אחרות
אלף  150- היעברו את לא שבכל מקרה ל הגירעונות כבכתב שאשא ב

 את . הפרויקט לרשות תיעמדהשהוא הסכום הנזיל ש ,שקלים
עד ולכהן כושיוכלו על מנת  "הסביבה"חברי עמותת ו שהתחייבות דר

ששימשה  "ללא כוונת רווח"ותה עמותה א; ל של בית הספרמנה
גם  ,לדעתי, ואשר התאימה "לחיות בעיר"העת  בזמנו כמסגרת לכתב

, מול מס הכנסה יםהקשיבגלל למוסד חינוכי הן מבחינה מוסרית והן 
כמו , של חברי הועד חשיבותם מכול מקום .שלא כאן המקום לפרטם

 :לתפקידים ציבוריים מונו רובםינתיים בשכך מגם דרישתם נבעה 

 עוכבו זמנית עד גמר הבוררות תשלומיםה*

את מעט הכסף שהיה , בהפסד רב, נאלצתי לפדותו
כלומר , 1968סכון שצברתי מאז ילי בתוכנית הח
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אגף אוצר להשלישי , מנהל מוזיאון חיפהלהשני , שופט מחוזילהאחד 
בעל טור מצליח בעיתון יומי ומשתתף להרביעי , במוזיאון תל אביב

. עורך עיתון יומי ידוע בחוץ לארץל חמישיה, טלוויזיהקבוע בתוכניות 
כולם מנהלי  :ממכריה של עופרהמבין ארבעה לקבוצה זו הוספנו 

 כמה  קיבלתי את הסכמתם של במקביל .מפעלים וחברות כלכליות
בלטו ביניהם , רף לרשימת צוות המנחיםלהצטבכירים אנשי מקצוע 

  .לדפבלומנ רפי  האדריכל צבי הקר ומעצב הפנים
  

. שהטרידה אותי הייתה כיצד לקרוא למוסד החדששאלות אחת ה
. השכלה כללית םע מזוההה םש -  "בית ספר"ברור היה לי שאין זה 

יותר מכיוון שהמדובר ברמה על מתאים  היה  "מכללה"לכאורה 
לימודים  עםשמיחסים אותו   ,אז כמו היום ,חסרונואבל  . תיכונית

כלומר הרצאות ואילו כאן הכוונה  ,פסיבייםעיוניים והם בעיקרם ש
ת ימילה לועז – "סטודיו"היה ראוי המונח ה. הייתה לעשייה

, בודהע ,אמנות השילוב של :ות שאליה התכוונתישמעמקובלת במה
יש בה דגש חזק " סדנה"הבעיה שתרגומה לעברית . מחקר ולימוד

, "סדנא"העדפתי את הסיומת הארמית לכן  .הצד המעשי מדי על
עד מהרה צריך היה אבל . "סדנא לעיצוב פנים ואדריכלות"כלומר 

, איפוררבים מדי סברו שהמדובר בואחר מלהשמיט את המילה פנים 
את  לעתים  העלה "לעיצוב ואדריכלותסדנא "הקיצור גם על אף  ש

במקביל , 1993בשנת , לבסוף. הספק באם אין מדובר במשרד תכנון
מטרות צמצום נדרש  גבוהה על ידי המועצה להשכלה *להכרה

מכללת " :לכן השם המאוחד, בית הספרבלעדית לקיום  העמותה 
  .)או הסדנא בקיצור סדנא(  "סדנא לעיצוב ואדריכלות"  - הסביבה

  
בחודש יולי נפתחה  ההרשמה .הייתה צנועה הסדנאה של תהתחל

אחת ; משרדקמתי בה את  הימשחדרים  בת שניבדירה קטנה  1981
בבניין  ,כמה חודשים לפני כן, ששכרתי ,זו מול זו ,משתי דירות זהות

הדירה השנייה שימשה לי מגורים (בתל אביב  גארדיה-רב קומות ברחוב לה

כל עבודה ובלית לי שלב זה כבר לא הייתה למעשה ב. )וסדנה לציור
שעדיין העסקתי על מנת להשלים את  שרטטתה ברירה פטרתי את

. בירושלים "תלוישיבת הכ"בנין לסיום  הפרטים האחרונים שנדרשו
גם אני ולבה של עופרה עדיין לא היה שלם עם הרעיון , כאמור, לעת זו

אי לכך . גדולותחששתי לעשות צעד פזיז שיהיה כרוך בהוצאות 
לצמצם את שעות הקבלה ולפרסם מודעות קטנות יחסית  נוהחלט

כמו כן נמנענו מלתת מספר  .צ"אחה 7עד  4משעה ימי ראשון ורביעי ל
מנע מהצורך ילהבמטרה  –מקובל באותם ימים נוהג שהיה  –טלפון 

ההנחה הייתה . דשטרם נול וסדל מעשאלות שתענה למזכירה בשכר ב
את כולם באותם ימים  זמןלכדאי נים יהיה קטן ושמספר המתעניי

 תקופת החופש הגדולהנחה שהתבססה על כך  שהייתה זו  – ושעות
מוגבלת  אבל ,את המתענייניםהייתה פנויה לקבל ולכוון  עופרה על כן

 ,מא לשלושה ילדיםידיש לכך בגין חובותיה כאקבשעות שיכלה לה
  .שהיו עדיין בגיל העשרה

  
לושה כלומר כש ,בנובמבר 1-ל נוקבעשנת הלימודים  פתיחתאת 

כל המוסדות להשכלה תחילת הלימודים בשבועות לאחר ראש השנה ו
 ,שנצליח לקלוט מספר סביר של מועמדים תעל ידי כך קיווי. גבוהה
 "בצלאל"דחו על ידי שירשמו ברגע האחרון מבין אלו שי כמהכולל 

החלטתי שלא כמו כן . יםוהטכניון שהיו היחידים שלימדו עיצוב פנ
כלומר ערב ראש השנה ובמקרה הגרוע , לשכור מקום עד סוף הקיץ

להתחיל את השבועות  ,יותר שמספר המועמדים יהיה קטןב
עד  8-באותה דירת משרד קטנה שהייתה יכולה להספיק ל הראשונים

דומה לזה שאבא לימד בו ציור סטודיו  ,במילים אחרות. תלמידים 10
בת שני נפרדת מדובר בדירה כאן ש  לאא 1930'-השנות שלהי ב

 אכן  ההרשמהכצפוי . ולא בחדר אחד המשולב עם המגוריםחדרים 
לי כדי להחליט  ההספיקאבל  –לבד תלמידים ב 17-כ, קטנה הייתה 

  

 .הכרה שקדמה בזמנו את שלב הענקת תארים*



3 
 

את כל  ,כחודש לפני תחילת הלימודים, ממש ערב ראש השנה ,לשכור
, ברחוב שפע טל ,ומותק 3בבניין בן  ,'מ 300 כלומר, קומה העליונה

כן כבית ספר לנערות קומה ששימשה קודם ל –בשכונת מונטיפיורי 
  .בית דפוס הקומות פעל בשאר בעוד שדתיות 

חדרי  כיתות שני חדרי חמישה  –מדי המקום ששכרתי היה גדול 
וצריך היה סטודנטים  17-כפול מהנדרש לכמעט  –ומחסן משרד 
פגם זה . *על מנת שלא תיווצר תחושה של ריקלק מהשטח חלסגור 

 17עוד והתחילו לימודיהם השני כאשר נרשמו תוקן כבר בסמסטר 
מסלול  –ערב לקורס סטודנטים  10- קבוצה של כף לבנוססטודנטים 

לימודים ציינה כי עצה של אחת ממכרי ששלא המשכנו בו הודות ל
אלה הולכים ודועכים ורצוי היה לא להתחיל בהם ובודאי שלא 

לרשום ולקבל  ,עוד שנים ,שכנומלעומת זאת ה. להמשיך בכך
למרות  .ואפילו לסמסטר קיץ סטר השני סמחדשים ל סטודנטים

הטכניקה  , במסגרת הרגילהסטודנטים אלה לשבץ  ,בהמשך, הקושי
עד לשנת  במקום המתנה ,חיסכון בזמן  כגון, הצליחה מסיבות שונות

לחלק  .זה עתה מהצבא  במיוחד  לאלה שהשתחררוהלימודים הבאה 
הסמסטר שימש  כמבוא קצר על מנת לברר באם התחום מתאים 

  .להם או לחילופין לקידום סיכוייהם להתקבל  למוסדות אחרים
 את שכר  למי ששילםשנתנו ה הנחהות חשובה הייתה א פחל

נוהג שהמשכנו בו עוד מספר  –לפני תום השנה כלומר , מראש לימודה
 ;ת להימנע מגירעונות בפועלשנים על מנת לאזן את התקציב או לפחו

אני . ונהמשכורת בשנה הראשלא לקחנו  ,אניו עופרהש אותה סיבה
ואילו עופרה פדתה את הכספים שעמדו חייתי מכספים שצברתי 

למרות המאמץ , אבל .לרשותה בקרן הפיצויים של ארגון המורים
לעמוד במסגרת ההכנסות המכללה הייתה באופן קבוע בגירעון שנגרר 

 כעבור  אבל רק, הפך לעודףנה על אף שזה הלך וקטן עד שלשמשנה 
 ,ספריםב, ההשקעה בציודהייתה  אחת הסיבות לכך. שניםמספר 

  .ביותרים היו צנועכל אלה על אף ש ,מזכירהמשכורות המנחים והב
                                                  *  

 ניסיון  – שהיה ליהניסיון מעט  התבסס על תחילתה של הסדנא
תלמידיו שהרצה להסטודיו של אבא , האחד, נבע משלושה מקורותש

על נושא זה או אחר לעתים תוך כדי התייחסות לדוגמאות מספרים 
הנחיה עם הרצאה היה של לימים התברר לי שהשילוב  .או גלויות

לציור ופיסול של האמנים שלימדו עד לאחר  דנאות מקובל ברוב הס
ה ובמקרים לא מעטים עוד שנים רבות לאחר ימלחמת העולם השני

  . איני יודע מתי בדיוק מופיעה לראשונה ההפרדה בין השניים. מכן
, 19-במחצית המאה ה" זאר-בו"מכללת בהתופעה החלה אפשר ש
דוק -לה-ין ויולה'האדריכל יוגכך למשל . נו מרצים מבחוץכאשר הוזמ

נושא ההוגה היפוליט טן בעיקר על ובפני הסטודנטים לאדריכלות 
עם זאת אין  .ניתנו עוד זמן רב לפניהםהרצאות שיתכן   אבל .ציורה

במילים  .נהג לדבר או להרצות לתלמידיוכל מנחה  קביל מלי ספק שב
, מעין מכללה קטנה בפני עצמהה יתשל כל מנחה היהסדנה , אחרות

היה  כל בוגר, יתר על כן. שבה עשה הסטודנט את כל מסלול לימודיו
כאשר אני נרשמתי שעדיין התקיים   *נוהג - תלמידו של מנחה מסוים

על אף שנאמר לי שיש הרצאות , 1953ם בפאריז בשנת ללימודי
רוב הניתנות בבניין המרכזי בעוד ש ,הנדסהתיאוריה וכגון , מסוימות

  . הסדנאות היו מפוזרות ברחבי העיר
מקצה  לכאורה הייתה שונה" פראתמכון " של מערכת הלימודים 

את השנה הראשונה . אבל בפועל ההבדל לא היה רב כל כך ,לקצה
. ביחד עם אחד מעוזריו, הנחה מי שעמד בראש המגמה לאדריכלות

בימים הראשונים כל סטודנט נשאר צמוד למקומו עד שהמנחה הגיע 
המנחים ישבו ומכאן ואילך  עם חלוף השבועות השתנה הסדר. יואל

 ךהופ מפגשאשר הבמקום קבוע והתלמידים הצטופפו סביבם כ
 ה יהשנילשנה . למעשה למעין הרצאה על הפרויקט ונושאים אחרים

 ."אורחים מנחים "גם כמה  ,צוות הקבועבנוסף למנחה מה, הוזמנו
את  .עם אחד מעוזריושוב , ראש המגמה ללמד בשנה השלישית חזר

השנה עצמה בתחילת  על שחזרה תופעהה*

רחוב בר "מ 1000לשטה של הרביעית כאשר עברנו 
-לבאותו בנין נחלת יצחק ושוב מנורת המאור בשכונת 

מעמד קיבלה  "הסדנא"כאשר  1993ר בשנת "מ 2000
  . של מוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

 

מהפכת בעקבות ה השתנהנוהג  *
מערכת  הוקמה כאשר 1968הסטודנטים בשנת 

ויב ח סטודנט נפרדת ללמודי אדריכלות וכל 
  .להחליף מנחה לאחר שנתיים
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מנחה ותיק ואדם יוצא ; *ץ"סידני כ' פרופרק ניהל שנה הרביעית ה
 אורבאנייוחד לפרויקט סמסטר הראשון של השנה החמישית ה .דופן

, בעוד שהסמסטר השני יוחד לעבודת גמרשהשתתפו כל הסטודנטים 
  . בדרך כלל עם מנחה אורח

                                                  
שלי במבנה המדויק של  הידע, כך אני משער, כמו כל תלמיד
זכור לי התייחס הרובו ככל . למדי םמצומצ המערכת השעות הי

  :ורושיפש מונח  -" נקודת צבירה"או  "ת זכותנקוד"למונח 
 15בסמסטר שאורכו , דקות 50 א"כ) ש"ש( שבועיות שלוש שעות.1

שעתיים של שעורי עוד וש "ש 1 =הרצאה . שבועות כולל מבחנים
 של 1.5ד ועוש ''ש 1.5=   ...)עיצוב, ציור, אדריכלות(קורסים מונחים ; בית

שעורי עבודה עצמאית או שעה של עוד ש ו"ש 2= מעבדות . שעורי בית
, ההרגשהבגלל  ,לכאורה(מדד חשיבותו של כל קורס גם , לכאורה .בית

; א האדריכלות לעומת משקלו בנקודותבין כמות העבודה שנדרשה לנוש פערשקיים 
  . )היתופעה שהיא כנראה אופיינית בשנה הראשונה ולעתים גם בשני

נקודות  12כסטונדט מין המניין יחשב מי שלומד לפחות .2
  .)ש''ש54(נקודות זכות18שר אבל לא יותר מא )ש''ש36(זכות
) ז''נ5בדרך כלל (זכות  הסטודנטים בפרויקט העיצוב והאדריכלות .3

מעבר  לחייב נוכחותזאת מבלי , דקות לשבוע 30-להנחיה אישית של כ
  ). ש''ש7.5(לזמן הקבוע  לפי נקודות הזכות

במקביל רצוי . יחסית מכאן הצורך במנחה עוזר לקבוצות גדולות
על מנת למנוע משך המתנה ארוך , לפצל את המפגש השבועי לשניים

כאשר התבקשתי למצוא רמז ראשון על זכויות הסטודנט עלה . מדי
מכיוון שהמדובר  "מכון פראת ישראל"לפרויקט עוזר  מנחה  לעצמי

גדולה במקצת , כך נאמר, שהייתה, ודנטיםסט 18-בקבוצה של כ
נקודות  5-סטודנטים למנחה בקורס של כ 12-מהיחס המקובל של כ

  . זכות
 ,ב"בארה גם במוסדות אחרים אומצה' נקודות הזכות'שיטת 

 ותדימר במיוחד לאחר, מינון סבירו תכנים הקפדה עלכולל 
במילים אחרות למנוע  .1968שהחלו בפאריז בשנת  הסטודנטים

על להטיל עומס יתר להעביר הרצאות ובחינות סרק או מהמורים 
שעות  לעבוד לפחות מספר ים נאלצהאלה במיוחד  – דיםילמתה

ב  חויבו להביא ''שאינם אזרחי ארה םיתר  על כן תלמידי. לקיומם
עם  .ש''ש45-אישור  שסך עומס הלימודים  והעבודה אינו עולה על כ

הבדלים , כך למשל .י אפילו מכווןזאת עדיין יש בשיטה ערפול  אול
ניכרים בין מוסדות  לגבי מספר נקודות הזכות הנדרשות להשלמת 

 120עד  ז''נ90-מהחל   –ב ''לימודי האדריכלות לתואר ראשון בארה
על אף שבכולם הכוונה לאותו מספר , לא כולל השכלה כללית,  ז''נ

ידוע לי על ארצות שאימצו את  שיטת נקודות  .שבועיות של שעות 
במילים אחרות . ז ללא השכלה כללית''נ250הזכות שבהן הגיעו עד 

  .לא כולם  מקפידים על היחס של שלוש שעות שבועיות לנקודת זכות
   

  
השתכללה לאין שיעור בתום השנה בסדנא תוכנית הלימודים 

הלימודים  חוברת שבה, בדרך מקרה, השלישית כאשר נפלה לידי
, במעבדה, בהרצאהכלומר ,בלבד שבועיות פרוט של שעותים במופיע

לכאורה טרחנות . עבודה עצמית בכיתה ובבית, ביקורת בכיתה
אבל  .ותהרגיל" נקודות הזכות"שיטת סך השעות זהה ל כי, מיותרת

בראש ובראשונה ניצול   עם זאת גיליתי כמה הבדלים משמעותיים
תוך שמירה על אותו , גמישות במערכת ויותר טוב יותר של הזמן

עם עומס , בעיקר בספרות, הרצאות קצרות, ך למשלכ. עומס לימודים
, מלוות בדיון, ארוכות יחסית הרצאותאו  עבודה עצמית גדול יחסית
 ,כמעט תמיד, םכרשעורי ציור שאוכך גם  .עם מעט עבודה עצמית

בציון  השעות  מעלה נוספת . שלוש שעות עם מעט מאוד שעורי בית
, מבחינתו של הסטודנט, פירושו של דבר. שקיפותה היא  השבועיות

  . עות במערכתושניתן לבחון באם מקיימים את  השעות הקבהוא  

  
נבחר לעמוד בראש המחלקה  ץ"סידני כ' פרופ *

ת המנחים מרבישגרם לסילוק בעת מרד הסטודנטים 
פרויקט  עתיד להציע לי לרכז אתאותו איש . האחרים

על אף , אבל זה סיפור אחר ,''פראת בישראלמכון ''
  .שיש לו בכל זאת נגיעה לנושא שלפנינו
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ין אחר שהייתי אמור לדעת הוא הנהלים המקובלים בקורסי יענ
. שהרי אני עצמי השתתפתי בקורס כזה בסוף השנה הרביעית, הקיץ

ימודים הראשונה צריך הייתי לקבוע עבור כבר בשנת הללמעשה 
הסדנא נהלים בהקשר לקורסים אלה על מנת לאפשר את שילובם 

או ) קבוצה אחת בלבד(שהחלו בלימודי ערב  אלהבמערכת הרגילה 
יחס להגדרת הפתרון שמצאתי מתי). שלוש קבוצות(בסמסטר השני 

שבועות כולל  15עיות בסמסטר של נקודת הזכות כשלוש שעת שבו
. שבועות 30אורכה  –כלומר שני סמסטרים  –לפיכך שנה . מבחנים

חר ניכוי גם לא. שבועות 52אורכה " רגילה"אזרחית לעומת זאת שנה 
  15-במילים אחרות עודף של כ. שבועות 45-כל החגים נותרים כ

מתן אפשרות כגון , ועות אותם ניתן לנצל לכמה מטרותשב
להוריד את עומס  או לסטודנטים לקצר את משך לימודיהם

מקצת אפשרויות . למי שבמקביל עובד לקיומו השבועי  הלימודים
בעיקר עבור תלמידי , שולבו במהלך שנות קיומה של הסדנא, אלו

מת התואר באנגליה או להחטיבה העליונה שהכינו עצמם להש
בנוסף אין לזלזל במשמעות הכלכלית למוסד עצמו המשלם . ב"בארה

  .פעיל או מושבתשכר דירה בין אם הוא 
כאשר אני מעיין כיום בחוברות הסדנא שערכתי בשתי להפתעתי 

שלמרות הידע המועט שהיה לי בעריכת מגלה השנים הראשונות אני 
לשמור על עומס לימודים תוכניות לימודים הצלחתי באינטואיציה 

. עם זאת היו באותה תכנית לימודים כמה היבטים של תמימות. סביר
קודם  , "אירופה הקלאסית"סיור בבחשיבות  האמונהכך למשל 

יו מסעות כי לעת זו כבר ה, התבררה כשגויהתחילת  הלימודים 
כותרת שלא היה להם כמעט ולא אותה קצרים של כמה ימים תחת 

הניסיון והחוויות שהיו לי בעת נסיעתי ולא , הערגה לתרבות כלום עם
תי צהמלתמימות דומה הייתה   .כל שכן הדורות שקדמו לי

במסגרת ת לסטודנטים להקדיש זמן ללימודי השכלה כללי
במידה רבה בגלל העדר , דבר שכמובן לא קרה, וניברסיטאיתא

נושאים אלה מהרה שילבתי בבלית ברירה . קורסים מתאימים
  .כפי שאפרט מהמשך, במערכת הלימודים של הסדנא

  
אבל גם הייתה שונה ) 1982-3(ג "ה תשמישנת הלימודים השני

ההרשמה עדיין התנהלה בעצלתיים וכמעט כולה . קודמתהלדומה 
. התרכזה במחצית אוגוסט כלומר בשבועות האחרונים של הקיץ

למזלנו קבענו גם הפעם את תחילת הלימודים שבועיים לאחר כל 
נוהג שהמשכנו בו לאורך  –המוסדות האחרים להשכלה על תיכונית 

שיצטרפו אלינו כמה בתקווה  שנות קיומה של הסדנא כל
בפועל מספרם של . מהסטודנטים שלא התקבלו במקומות אחרים

ראוי , עם זאת, אולי שניים שלושה, אלה היה בדרך כלל מזערי
שבכמה מקרים היו ביניהם כמה העתידים להצטיין במהלך , להוסיף

  . הלימודים
לנטייה  מצאנו הסבר מניח את הדעתרק בחלק מהמקרים 

ב סגירת הסדנא לחופשת לעתים ער, בשלהי הקיץלהירשם מאוחר 
ו לפני מתן חלק ניכר מהנרשמים הגיעו אלינ, כך למשל.  ראש השנה
בהנחה שאולי , הממלכתיים להשכלה גבוההמוסדות ההתשובות מ
לרבים אחרים לא היה כמעט כל סיכוי להתקבל אבל  . לא יתקבלו

י שמחייבים כפ ,העדר בחינה פסיכומטרית, מסיבות שונות בין אלה
. לקבלת תעודת בגרות ,בחינה או שתייםב החוסרמוסדות רבים או 

פסיכומטרית קיימנו בעצמנו בגין הצורך להתמקד הדומה לבחינה 
תן היה ילתחום החזותי ואילו את הבגרות נ בנושאים המיוחדים

יוצא דופן . להשלים תוך שנתיים ובכל מקרה לפני קבלת תעודת הגמר
יוצאי הקיבוצים שנתקבלו ללא בגרות הן אצלנו  לעניין הבגרות היו

  .והן במוסדות רבים אחרים
" הרשמה מאוחרת"העולה על הדעת ביחס לאותה חלקי  הסבר 
שך אליו וכפועל יוצא גם משל הסדנא עצמה חוץ ממסדי ה הוא האופי

 ,בוגרים יחסיתמבתחילה היו ביניהם מספר רב של . ציבור לא שגרתי
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. מהם נשואים ולעתים הורים לילדים, 30-ותחילת ה 20-בסוף שנות ה
מעין תחילתו של  – סדנאלימים עתידים כמה מאותם ילדים ללמוד ב

בוגרי הנדסאים ומספר לא מבוטל של  היההשאר בין . דור שני
אפשר  .ספרות ומוסיקה, וסופיהכגון פיל, מסלולים אקדמאים שונים

לימודים קודמים שנתנו לזיכוי נבעה מה סדנאבכמובן שהבחירה 
מבחינה זו אימצנו את המסורת האמריקאית  .אקדמיים ואחרים

. שלא לחייב סטודנטים לחזור על נושאים שלמדו במוסדות אחרים
יחסית של היה מספרם הרב  'מיוחדים'קבוצה אחרת של סטודנטים 

לאורך כל שנות קיומה של הסדנא ומעצבים  אמנים, ילדי אדריכלים
סיום הלימודים של המחזור האחרון כעבור  מהמחזור הראשון ועד
  .עשרים ושתיים שנים

  
 ההשכלה" לימודיבזכות הסדנא  ה שלדוחיי את  כבר הזכרתי

שלושה לשל הסטודנטים  נגישותנועדו להרחיב את האלה . "*תהכללי
, הרעיון נלקח מהמערכת האמריקאית. מדע וחברה, רוח: תחומים

. רבע מכלל הלימודים לתואר כלשהו מוקדשים לקורסים אלהשבה 
 –נראה שבתחילה החלוקה הייתה כמעט שווה בין שלושת התחומים 

שבמכללות רבות  למרות שהיה ידוע לי סדנאטכניקה שאימצתי גם ב
צומצמו לעתים שא המדע בפקולטות לאמנות ועיצוב ב נו"בארה

כמעט , ים אחריםפך במגמות להנדסה ומדעלקורס אחד בלבד ולה
. דעתי טעותצמצומים שהם ל –וויתרו על קורסי הספרות והאמנות 

בנושא המדע ולהחליף  את נושאי הרצאות אוי שלא לוותר היה ר
לפיכך ניתנו  .שהיא אולי מועילה יותר בעשייה יצירתית בפועלהרוח 

   .סדנאלסטודנטים שעורי ציור לאורך כל לימודיהם ב
לגוון ככל האפשר את ההשכלה ולכלול בה גם מצאתי לנכון בנוסף 

קורס מיוחד חלקם ב  –מימי הביניים ועד ימינו הרצאות על מוסיקה
עשרות קלטות על כל נושא  הצגנוו שב ,"העשרה"תחת הכותרת 

בדרך כלל עם כמה מילות  ,תרבות אפשרי מסרטי קולנוע ועד מחול
מרצים חלפת הנושאים והמקצת הגיוון התאפשר על ידי ה .הסבר

שיטה שאפשרה . במחזוריות של כשלוש עד ארבע שנים, משנה לשנה
ו להתחייב לנוכחות רב או יכלמחד את הבאתם של מרצים שלא רצו 

מעבר  לעתים –שנתית ומאידך עודדה יתר נוכחות של סטודנטים 
  .לנדרש למילוי חובותיהם במסגרת מסלול הלימודים
כך למשל סיפורה . גם לנושאים היותר שגרתיים היה גוון מיוחד

כללית ההיסטוריה ה הוצג על רקע ,האדריכלותושל האמנות 
ה ביסודה חלק מקורס הספרות היית. ישראליתהיהודית וה ובמקביל 

האנגלית עם מקראה מגוונת שכללה גם מאמרים על נושאים שונים 
שאים עמדה ושל שילוב נ שיטהאותה . *דריכלותמפנומנולוגיה ועד לא

כפי שניתן ללמוד מהשם המקורי , כולהלמעשה ביסודה של המערכת 
שני קורסים שניתנו בו זמנית לכל  – "עיצוב פנים ואדריכלות"

עיצוב " לשמגמה  ,לפי בקשת הסטודנטים, הסטודנטים עד שנוספה
 במקביל שולבה .שהיא מטבעה תשלובת רב תחומית "כללי
  . אורבאניעיצוב עם אדריכלות ה

אפשר לנקב בו למשל . ניתן לדמות לדף נייר ' הנושאים ילובש'את 
פעמים ואז לנקב בו חור אחד  4חורים אבל אפשר גם לקפל אותו  16

התיאור אינו שלי ואיני זוכר מהיכן . חורים 16בלבד שייצור למעשה 
מכל מקום . כנראה ממאמר על דרכי חשיבה או פעולה. שאבתי אותו

עם . הוא מתאים לאותה תפיסה רב תחומית שעליה דברתי עד כה
בעיקר בהעדר , זאת עלי להודות בקושי הרב שהיה ביישומו בפועל

במיוחד אלה שאני , למעט בוגרי הסדנא עצמה –מנחים מתאימים 
החל הסיבה לכך נבעה מניסיוני האישי . לימדתי בשנים הראשונות

פעולה עם השיתוף ועד לאדריכלות ועיצוב פנים פרות עבור דרך מס
מאז ההכרות בינינו כאשר היינו עדיין  ,ידידי המעצב אהרון גלס

   .רקבניו יו "פראת כוןמ"בתלמידים 
  

*Liberal Arts & Sciences  

חיברתי  על מנת לקיים את המסלולים המשולבים*
באנגלית שכללה , כנראה, כמה חוברות עזר האחת
ששימשה " ערכים"השנייה , כאמור מגוון נושאים

כלומר , כמבחן מעבר מהשנה השלישית לרביעית
כרונולוגיה של "כ, השלישית. לחטיבה העליונה

החלה כחוברת צנועה והלכה והתפתחה  ..."האמנות
ים במהלך השנים במקביל להרצאות שנתתי על נושא

שעבורו הקלטתי " העשרה"ואחרון חביב קורס . אלה
מדע , כארבעת אלפים שעות וידאו על כל נושא תרבות

 .וחברה שהזדמן לי
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עדיין נשמרה מידה לא מבוטלת של  ,למרות הפיצול למגמות
המספר הרב של קורסים , ראשית: השפעה הדדית בזכות שני גורמים

, 300- פחות מ בשיאו מספר התלמידים שהיה אפילו, ושנית, משותפים
המבנה הפיזי של , אולי, גורם נוסף היה. כך שכולם הכירו את כולם

ריכוז  –ריכוז כל הפעילויות בשטח סביר אבל מצומצם : הסדנא
על  ופיקוח  שנעשה גם לצורך יצירת גיבוש חברתי וגם לצורך שליטה

  .מוסד שפעל בלב אזור תעשייתימעשיהם של הסטודנטים ב
, צוב פניםעי, מאותם אדריכלים ששילבו בניהאני עצמי הושפעתי 

אלוואר  ,רמרסל ברוי , פרנק לויד רייטכגון , רהיטים ואביזרים
תפיסה זו משום מה . ועוד רבים  ארנה יעקובסון ,ןנארו סארי, אלטו

, רובם ותיקים, כמה חריגים אצל   למעט, אינה מקובלת בארץ
קושי מכאן ה. רק אחד שהתמיד בדרך זו, ככל הידוע לי, ביניהם

לשוב  בלית ברירה נאלצתי . יםהמשולב קורסים למצוא מנחים ל
פרויקטים להסתפק ב, או לחלופין תרגיליםוה לפצל את  הנושאיםו

וגם  מעצבי הפנים גם שאתם יכלו להתמודד  ,ופשוטים קטנים
  .האדריכלים

שילוב של ה, 1940'-השנות  שלהילפחות עד  ,בארץ היה מקובל
ללא הכשרה חלקם במהנדסי בניין  המדובר. ואדריכלותהנדסה 

 –לימודים הבן שנה בתום  אדריכלותהשלימו קורס ש מתאימה או
טכנית של -במכללה הפולי 19-מאה התחילת הב ,שמקורו מסלול 
את בשרות המדינה להקנות למהנדסים הייתה  מטרה ה שם .פאריז

 ,רובם צבאיים ,מתקניםו בנינים ההכשרה הבסיסית כנדרש לעיצוב
תחנות רכבת וחולים  בתי, קסרקטינים, תחנות משמר, כגון גשרים

, שהמסלול בוטל בצרפת השיטה אומצה בארצות רבותעל אף . קטנות
אמנותית של במקביל למכללות שקיבלו את התפיסה ה, בדרך כלל

     . " זאר-בו"מכללת 
ת מהחלט, כנראה ,על ידי הטכניון נבעההנדסית תפיסה האימוץ 

רסתו החלטה שהייתה מושפעת מג; ההנהלה הציונית בברלין
כמו גם תפיסת עולמם של רוב המורים שהיו בוגרי אותו , הגרמנית
 –עד כדי כך שביקשו בתחילה ללמד שם בשפה הגרמנית , מסלול

לפי .שמהם לימדו כתובים רוב רובם של ספרי העזרהשפה שבה היו 
-לפחות עד שלהי שנות ה, בוגרי האדריכלות בטכניון, אותה שיטה 

היו אמורים להשלים את לימודי הנדסת הבניין עד תום השנה , 1950'
השלישית ולהקדיש את רוב השנה הרביעית ועבודת הגמר 

ניר דיפלום י'נגא(כפי שמעיד התואר שהוענק להם , לאדריכלות
לימודי הנטייה הייתה להקל על  ,ככל הידוע לי, אמנם ).ארכיטקט
של  "ההנדסית"ספק שלאווירה לי עם זאת אין  .גמהמההנדסה ב
  . על כל הסטודנטים השפעה לא מבוטלתאז והיום הייתה  הטכניון

  
כיצד נעשית הערכת  עבור תלמידי הסדנה בשעתו בררתי

תופעה שהגיעה לממדים  –הלימודים בעת המעבר ממדינה למדינה 
ב מימנה את "כאשר ממשלת ארה 2ע"משמעותיים אחרי מלחמ

דים של חייליה המשוחררים לא רק באמריקה אלא גם הלימו
כמו למשל  –" הלימודים המוכרים"שכל  הפתרון היה .באירופה
יהיו  –כמוסד ללימודי אמנות על ידי משרד החינוך  סדנאההכרה ב

הוא ב "פירושם בארהאקדמיים  תאריםלבאשר . ב"מוכרים בארה
בהיקף של רבע מסך  )Liberal Arts   & Sciences(השכלה כללית ומדעים 

משנה וחצי של מסלול האדריכלות מורכב  כך למשל .הלימודים
לתואר שני . שלוש וחצי שנים של לימודים מקצועייםהשכלה כללית ו

)M.Arch( השכלה מהם רבע של לימודי מקצוע  נדרשים עוד שנתיים
ב "זה היו בארה לצורך. )PhD(אותו הדין לגבי תואר שלישי  –כללית 

: מהן המשלבות השכלה ומקצוע ומהן המפרידות, ונותמערכות ש
אני עצמי בחרתי בראשונה  .תחילה ההשכלה ולאחר מכן המקצוע

  .''קולומביה' ''ולא באונ'' פראת''ולפיכך למדתי במכון 

                                                    *  
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, בקש להכין מערכת לימודיםיש אומרים שכאשר אדריכל מ
מעין ראי של . היא לאמץ את אותו המסלול שבו התנסהשלו הנטייה 

במידה רבה נקטתי גם אני באותה דרך אבל עם . החוויה האישית
הראשון שבהם היה . כמה שינויים שהיו לדעתי משמעותיים

ההנחה בזמנו הייתה . לצרכיו של אדריכלהמדע של לימודי התאמתם 
חישובים  –ל להיות בקי בחישובים ההנדסיים שעל האדריכ

, כפי שגיליתי, במציאות. המחייבים רמה גבוהה למדי של מתמטיקה
ספק אם יש  ,כל מקוםמ. התועלת שצמחה מכך הייתה מועטה ביותר

. אדריכל המשתמש באותם חישובים שהוקדשו להם שעות כה רבות
משל אין כך ל: לעניין זה ניתן להביא דוגמאות מתחומים אחרים

כנות מחשבים על מנת להפעיל אותם או לצייר יצורך למעצב ללמוד ת
ידע  כן יתר על  .ובחומר ללמוד כימיה על מנת להשתמש בצבעופסל 

שרובם  מועט  עשוי להגביל את הדמיון  מחשש  לקשים  הנדסיים
  .יםבלתי מוצדק ,קרוב לודאי, היו

שלי במכון כבר בשנה הרביעית ללימודים  יחלה לנקר בהתופעה ה
היות . המבנהלשלד  יטויב תתשבה היינו אמורים לנסות ל'' פראת''

, ישראליםבנין  צרה הכרות ביני לבין שני מהנדסיובאותה שנה נו
 פתרונות נעזרתי בהם לפיתוח פרויקט שכלל, שעבדו בניו יורק

   למרות – םוכנראה לא מוכרים לצוות המנחי הנדסיים לא שגרתיים
, התגובה מכל מקום  .שכבר נעשה בהם שימוש בהקשרים שונים

מאותה התחלה ולאחר מכן עם מהנדסים אחרים  .הייתה נסערת
נתונים של  "מילון"פיתחתי לעצמי בהדרגה מעין , שאתם עבדתי

אבל יותר מכל בהנחיית סטודנטים . הנדסיים שסייעו לי כאדריכל
  . סדנאסים שלימדו בויצירת הקשר בינם לבין המהנד

לצורות חישובים הנדסיים   מתרגוםנובעת  "מילון"אותו יעילות 
החל מגודלם של עמודים וקורות עבור דרך לצרכים אדריכליים ו

יחסי גובה רוחב ואורך של בניינים רבי קומות ועד פתרונות , רצפות
המאפשרים ביטול מרבית ואפילו , שכבר נעשה בהם שימוש, מיוחדים

העריך עודד את הסטודנטים לגם ה ז" מילון". את כל העמודים
הניצבת את ממדיה של הבעיה , אמנם באופן גס ביותר, בעצמם
במהלך השנה הרביעית , כתוצאה מכך יכלו הסטודנטים. בפניהם

להמריא על , השנים שקראנו להן בשם החטיבה העליונה, והחמישית
פונקציה ועיר או אדריכלות , כנפי הדמיון בשילוב המשולש של צורה

  . ותאורבאניו
ל נשמע אולי פשוט אבל בפועל גיבוש התהליך ובמבט לאחור הכ

 סדנאללמד ב כאשר התחלנו, ראשית. מדי מכמה סיבותנהיה ארוך ל
פירושו של דבר הרצאות . במסלול הרגיל, כפי שכבר ציינתי, בחרתי

של מהנדסים שלא היו שונות מאלו שאני עצמי שמעתי בשנות 
: רק כעבור מספר שנים החלטתי לנסות ולפרוץ כיוון חדש. לימודי

אחר מכן מעבר ים בסיסיים ולצמצום מספר ההרצאות לכמה נושא
עוץ שמקבל האדריכל יה על ידי מהנדס בתהליך הדומה לילהנחי

עם זאת התברר מהר מאוד שבדיונים . מהמהנדס איתו הוא עובד
, אלה חייב להיות נוכח אדריכל בעל ניסיון ורצוי מנחה הפרויקט

על מנת לכוון את הדיון עם כל תלמיד , ראשית: וזאת מכמה סיבות
את כוונתו של המהנדס  "יותר מובנת"ר בשפה להסבי, ותלמיד ושנית

  .ולעתים את האלטרנטיבות הנובעות מכך
  

במקביל לדגש על אמנות והשכלה כללית בחרתי גם לשמור על 
רמה גבוהה של לימוד טכניקות הבניה ולא רק זו המקובלת בארץ 

עם דבר שהתאפשר הודות לקשר  –ל "אלא במידת האפשר גם בחו
לכאורה הסטודנט אמור לרכוש . ובריטניהב "מכללות בעיקר ארה

אבל מניסיוני ידעתי שקשה . את הידע הנדרש במהלך שנות התמחותו
במילים אחרות . עד בלתי אפשרי להתקבל לעבודה למי שאינו מיומן

לתוכו ראוי להגיע לרמה סבירה כבר מעין מעגל סגור ועל מנת לפרוץ 
הדמיה שרטוט וכללו בהמשך גם שלימודים . יםבשלב סיום הלימוד

  . במחשב
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, נושאים המבוססים על יכולת סבירה –בקשר לשרטוט ולהדמיה 
פער  לגלות   הופתעתי –של ראיה מרחבית מופשטת , מולדת אבל

. משמעותי לא רק בין תלמיד לתלמיד אלא גם בין נשים לגברים
בשלוש השנים הראשונות התייחסתי לתופעה כגורם המפריד בין מי 

למעשה בחרתי . שיכול או אינו יכול להיות ארכיטקט או מעצב
כמו , בהנחה שבמאמץ מסוים ניתן להתגבר על חולשה מכך להתעלם

 –ו אחרת של עיוורון צבעים למשל ציירים הלוקים במידה זו א
ידעתי מזמן  כבריתר על כן . תופעה שכמעט אינה קיימת אצל נשים

שיש לא מעט אדריכלים ידועי שם הלוקים בחסר בראיה המרחבית 
עם מנהל אחד המכונים  על מנת למצוא פיתרון התייעצתי. המופשטת

האיש אשרר . בדיקות פסיכומטריות ופסיכוטכניות שבהם נערכות 
לעניין הצבע , מכל מקום. ההבחנה על קיומו של הבדל בין המיניםאת 

; אין פיתרון ואילו לראיה מופשטת הפיתרון הוא עבודה עם דגמים
פיתרון שאומץ בסדנא בנוסף לאמצעי ההדמיה הממוחשבים 

  .זהה בין המיניםכמעט שהשליטה בהם 
                                                           

מהתחלה , את דרכי בהוראה לפרט ,אולי ,במקום הכללות ראוי
בין אלה . תי בהם בעצמי כסטודנטישהייתה חיקוי התרגילים שהתנס

ורה אין קל ממנו לכאש ',קיוסק', ראשוןה. אחזור רק על כמה מהם
. טחון שבין הסטודנטיםיאת חסרי הבאפילו , ולכן אינו מרתיע

 ,בודקים אותה פונקציונליתלמעשה המדובר במשימה קשה למדי אם 
יציבות ובעיקר הקושי של מתן צורה , אחסנה, נוחות, כלומר אקלים

שוב , תרגילים אחרים. לגוף שהוא יותר חפץ גדול מאשר בנין קטן
מושבים , היו סככה לחניית אופניים, משנת הלימודים הראשונה שלי

צוי ר, דהו- מקבץ כיתות של בית ספר על שם מאן, למגרש ספורט קטן
על מנת לנסות ולבחון ולו במקצת , אישיות ידועה מתחום התרבות

 תרגילי השנה השנייהגם  .באדריכלותוהסמליות  את בעיית הזיהוי 
כלומר  עירוב של  ,היו עדיין כפי שאני עצמי למדתי,  והשלישית
שנה ב. בעיקר מגוריםאבל , גן ילדים, כגון ביתן על החוף, נושאים
הדגש היה על עיצוב  ,ןשל המחזור הראשו הרונכלומר האח, הרביעית

סדנא לעיצוב ''את המחויבות העולה משהשם על מנת למלא  ,פנים
  . ''פנים ואדריכלות

 יותר  תרגיליםלההתחלה  כיוון  את  שיניתי  במחזורים הבאים
גופים תלת ממדים העולים מכתם מקרי  גם בין אלה, מופשטים

תרגיל שהיה  –שבחר לפתח  הוציור כלששצייר הסטודנט בעצמו או 
ורק . ממד-ואת המעבר מדו לתלתאת הדמיון היוצר  הפעיל אמור ל
להציב בעיות בעלות משמעות מוחשית  ,היבשנה השני, בהמשך

 "מופשטות"אותו כיוון של התחלות . בדומה לאלו שציינתי קודם
והמעבר לתרגילים מוחשיים נמשך הלאה שנים רבות לאחר 
שהפסקתי ללמד את שלושת השנים האחרונות והתמקדתי רק 

כמטרה . בחטיבה העליונה כלומר ארבעת הסמסטרים האחרונים
והצורה   את הזיקה שבין האדריכלות סטודנטים לחקור ביחד עם ה

   .מאידך ותכנון שכונה או עירהחופשית מחד 
התכנון העירוני עם וראת האדריכלות לחקר הגבול המעבר מה

ספק . הסדנאהוא גם שלב של ספקות ראשונים ביחס למשמעותה של 
זה עלה על רקע המקריות הבלתי מובנת שממנה עולים ומתבלטים 

 אפילו, מפורסמיםלא בהכרח ממוסדות  - שרוןיהאדריכלים בעלי הכ
אלה מהו סוד השמכאן . זכור בעיקר בזכות המורים" באוהאוס"ה

ם הראשונים ידור המודרני יתר על כן? ההתפתחות של בעלי כישרון
כרון היה לי גם סיפורו של אבא שבהיותו בן יבז. כמעט כולם לא למדו

מנו יצאו כתריסר מאמני ארץ אביב שמ-קיים סטודיו בתל 24-28
מהסטודיו של השנים , עשר שנים לאחר מכן כלומר, אבל. ישראל

כמעט היות והיה שם נער אחד  –כמעט ולא יצא אמן אחד , 1936-41
כל השאר נעלמו , שנה30-לה מהעתיד להתבלט כעבור למע, 14כבן 

השאלה . רבים מהם המשיכו לצייר כל חייהםעל אף ש, כלא היו
ההוראה  שניקרה בליבי הייתה האם יש קשר כלשהו בין איכות
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-בנוסף גם הופעתם הבו. יות מוחלטתוהתוצאה או אולי מדובר במקר
  .כבודדיםלעתים  כקבוצה אבל  בדרך כלל ,יוצריםזמנית של כמה 

בין . יש הסוברים שעיקרה של האדריכלות הוא העיסוק בצורה
קורבוזיה שנודע בזכות האמרה שהמדובר בצורות -אלה היה לה
אינו , בניגוד לדעה שרווחה ביחס אליובמילים אחרות ו. נפלאות באור

ן ימושיות הבנייאותה תפיסה המעמידה את ש –דוגל בפונקציונליזם 
בניין , קורבוזיה-הוסיף לה, אבל בו זמנית. בראש סולם העדיפויות

דעה דומה . עודו ולא אין הוא אלא זבליחייב לתפקד ולמלא את י
מי שנחשב לכהן , וןונס'ואפילו קיצונית יותר נשמעה מפיו של פיליפ ג

לדבריו תפקידו של האדריכל הוא  .ב''הגדול של המודרניזים בארה
, ןישלד הבניעבור דרך  ,יעיל תפקודמ החל , באשר לשאר. רהומתן צ
עזר ילהניתן  ,פרטי הבניהשינוע ועד ל ,סניטציה ,מזוג אויר, חשמל

ביועצים מומחים שהידע שלהם בכל תחום ותחום גדול לאין שעור 
  . משלו

איני חולק על תפיסת האדריכלות כמתן צורה אבל ראוי לזכור 
. לא לימדו בפועל ,ונסון'קורבוזיה ופיליפ ג-כלומר לה ,ששניהם
 כמה  שלצורה, עד מהרה, לו היו עושים זאת היו מגלים, לדעתי
כל היתר כאילו , ובע מפנימיותו של היוצרנ, אחדמהם רק , מקורות
מושג  – רוח הזמןחלקם באותם תחומי מומחיות וחלקם ב  –חבויים 

מקורות , לרוע המזל. מעורפל אבל בעל השפעה מכרעת על כל מעשינו
עם זאת ניתן לפתח אותם בעקיפין על . הם מחוץ לטווח ההוראהאלה 

תי תכונות שאינן ש –ידי תרגול אלא שדבר זה דורש זמן וסבלנות 
  .שכיחות אצל אנשים צעירים

                                               *  

הראשון היה אישור . לקשר בין הסדנא לממסד היו כמה שלבים
של משרד החינוך שהלימודים בסדנא ייחשבו לצורך גמול השתלמות 

היה שנים  4שוב עם משרד החינוך אבל כעבור , השני. לעובדי הוראה
כאשר ועדה מיוחדת הגיעה לביקור בסדנא , בלתי צפוי לחלוטין

כנראה המשך  –ולאחר מכן אישרה את מעמדה כבית ספר לאמנות 
מבחינתם של . לאישור הראשון אבל לכאורה ברמה גבוהה יותר

פשר להם להמשך לימודיהם ברוב בתי יהסטודנטים אישור זה א
  . ב''ה גם בארהועד מהר הספר לעיצוב ואדריכלות באירופה

ערכנו עופרה ואני ביקור , 1983כלומר בסוף קיץ , שנתיים לפני כן
במכללה האחד . ב"לאדריכלות באירופה וארהמכללות  בכמה 

ידידי מקום בו  ,צרפתצפון ב ,לילעיר בהממלכתית לאדריכלות 
ריקרדו . האדריכל ריקרדו פורו נמנה על צוות המנחים הבכירים

מביקורו בארץ כאשר הנחה כאן קבוצת עצמו הכיר את הסדנא 
כתוצאה ממפגש זה נקבע שבוגרי . תלמידים מספר חודשים לפני כן

לא רק בליל הסדנא יתקבלו לשלב הסופי של לימודי האדריכלות 
בסופו הבוגרים אבל , כשנתייםאמנם שלב שאורכו  –צרפת אלא בכל 

ון שפירושה גם רישי, המקבילה לתואר שניזכאים לקבל דיפלומה 
רישיון שהיה עתיד לחול תוך מספר שנים בכל  –עבודה בצרפת 

  . ארצות השוק המשותף
כאן קיבלנו אישורים דומים לבוגרי . המשכנו ללונדוןמצרפת 

מהמכללה המלכותית , הן במסלול הפנים והן באדריכלות, הסדנא
מכאן המשכנו . גלזגו-בהמוסדות המקבילים לאמנות בלונדון ומ

ב לביקור אצל ידידים בוושינגטון הבירה וגם כאן קיבלנו "לארה
גם  כמו  של מדינת מרילנד  ''מורגן''אישור מאוניברסיטת 

אדריכל נוף  הפעם באמצעות,  קנזאסהאוניברסיטה של מדינת 
  .מבוגרי אותו מוסד ובנו של אחד ממכרי, ישראלי

הסדנא שנסעו  עם השנים הלך וגדל מספר הסטודנטים של
במקביל גם התרבו המוסדות שאליהם . ל"להשלים לימודיהם בחו

בהכרה מלאה של , בדרך כלל, ב"התקבלו הן באירופה והן בארה
. בניו יורק שבה אני למדתי" פראת וןמכ"בין אלה . לימודיהם בסדנא

היות ובחרו לעזוב  לא השלימו אצלנו את המסלול רובם אבל לצערי 
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בדרך זו חסכו לכאורה . עית ולעתים אף לפני כןבמהלך השנה הרבי
היו לתופעה השלכות חמורות לדעתי אבל . שנת לימודים מלאה

בין במרבית המוסדות בעולם קיימת הפרדה כמעט מלאה : למדי
פירושו של דבר . אדריכלות ותכנון העיר, פניםלימודי עיצוב 

במהלך השנה בסוף השלישית או שלסטודנט שעזב את הסדנא 
שלושת שילוב לביעית החסיר את סוף המסלול שהוקדש הר

  .כפי שקורה לא פעם בפועל, התחומים
בראש . של שנה היו גם משמעויות נוספות" חסכון"לאותו 

ובראשונה האפשרות להשלים את הלימודים בצרפת ירדה לחלוטין 
את הבנת השפה ברמה ומהפרק מכיוון שחייבה השלמה של שנתיים 

 הצרפתית  לא עזר הניסיון ללמד את השפה לעניין זה. בסיסית
זאת בנוסף , רובדה שהלימודים שם אינם עולים דבבסדנא וגם לא הע

כמו כן היה כל סטודנט . לעלות הנמוכה יחסית של הוצאות המחייה
על מנת הן לקיומו והן רשאי לעבוד במשרה חלקית באדריכלות 

ון עבודה שיירלקראת קבלת לרכוש ניסיון מעשי כחלק מלימודיו 
  . גם בארץ, באירופה וכפועל יוצא

עלתה השאלה , ב"אנגליה וארה, בהמשך להכרה שקיבלנו בצרפת
) ג"מל(מהמועצה להשכלה גבוהה באם לא ניתן אולי לקבל הכרה 

שפירושה הזכות להענקת תארים למי שאינם יכולים להשלים 
אוב נושא כ( רישיון עבודההכרה שפרושה היה  גם  –ל "לימודיהם בחו

עלי למהר  .)רושו מונופול של הממסד האקדמי בתחומים מקצועיים רביםישפ
על מנת להסיר . ולומר שאני הייתי מסופק ביותר ביחס לאפשרות זו
ראש , לעת זו, כל ספק פניתי למכר שלי שהיה מקורב ליצחק שמיר

באמצעותו קיבלנו הזמנה לשיחה עם מזכיר . הממשלה מטעם הליכוד
הציע להימנע , האיש שהיה מנומס וגלוי לב. גבוהההמועצה להשכלה 
כפי , ציין לעומת זאת .כי אין סיכוי שנקבל הכרה, מהגשת הבקשה

עורר את המועצה לפעולה בהנחה תהפנייה ש, שגם אני חשבתי
לדעתו . שכנראה יש צורך וביקוש למכללה נוספת במקביל לטכניון

 –מוסד אחר מוסד יהיה הראשון שיקבל הכרה ובהמשך " בצלאל"
 נוספיםבהעדר מועמדים  תיסגר עד שהסדנא  –אפילו בניגוד לרצונם 

   .ואכן כך היה
בסופו של דבר הסכמתי להגיש את הבקשה בתקווה שהדבר אכן 

בשינויים קטנים יגרום לפתיחת כל אותן מכללות כפי שקרה אבל 
" אריאל"ניתנה הכרה למכללת " אביב-תל"ו" בצלאל"לאחר : יחסית

התהליך התנהל עצמה באשר לבקשה ."ויצו חיפה"ולבסוף למכללת 
שכללה שני אדריכלים מנחים מהטכניון  תחילה מונתה ועדה: כצפוי

ספק עם יכול היה להיות . בחיפה ומרצה אחד על נושאים אורבאניים
לפנינו הוכנסו נציגי . דבר מעליב יותר מאשר הפגישה עם אותה ועדה

לשיחה ממושכת כך שעופרה ואני נאלצנו לשבת שעה " בצלאל"
  . ארוכה במסדרון

כאשר נכנסנו התברר שהמרצה מהאוניברסיטה העברית כלל לא 
האחד מנחה מהצוות הקבוע של : באשר לשני האחרים. הגיע

שלא השמיע הגה כל השיחה ובחר לעלעל במופגן בקטלוג , הטכניון
, השני. כאילו לצורך השוואה עם הקטלוג של הסדנא – .M.I.T *של 

ניראה ספק נבוך ספק , אדריכל שהפגישה התקיימה במשרדו
האם : אני עניתי בשאלה. שאל אותי דבר מה על רוסו, משועשע

התגובה הייתה שאין ספק שמי שיודע ? הכוונה לפילוסוף או לצייר
. סתיימה הפגישהבכך נ. את ההבדל יודע דבר מה על שני התחומים

כאשר בקשנו . כעבור מספר ימים קיבלנו הודעה שבקשתנו נדחתה
לערער בפני השר הוסבר לנו שערעור זה לא רק שידחה אלא שלאחר 

אם נפנה פעם וה במשך שנתיים ישאים לפנות פעם שנירמכן לא נהיה 
ההחלטה תהיה סופית ולא נהיה רשאים להגיש אף , ה ונדחהישני

אי לכך מכתב הערעור לשר הוחזר לנו מבלי  .פעם בקשה נוספת
  .מבחינתי בזאת נגמרה הפרשה. שיפתח
, טכניות-המכללות הפולי לציין את ההבדל ביןהמקום  ,אולי,כאן

האמנותיות הקרויות לעתים מחד ו ,והטכניון .M.I.Tדוגמת 

*Massachusetts Institute of Technology  
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שבכולן הנושאים  דע לענייננו יספיק אם נ. מאידך "אקדמיה"
אבל שונים מבחינה , הנלמדים במסלול האדריכלות כמעט זהים

טכניים דורשים -כך למשל הפולי. לעתים בצורה קיצונית, כמותית
מנה גדושה של מדעים ברמת לימודי התיכון והמשכם בשנה או 

מסיבה זו לא ניתן היה לסטודנט מהסדנא . השנתיים הראשונות
טכני אלא אם כן היה מוכן לעבור -ד פולימוסשום להשלים לימודיו ב

בחיפה לתלמידי " הטכניון" עשה כפי ש, מסלול הסבה מיוחד
ההבדלים בלימודי  .ובהמשך גם לכמה מתלמידי הסדנא" בצלאל"

. נובעים ממסורות ומטרות שונות אדריכלות בין ארצות ומוסדות
 ללמד הנדסת בנין עד לרמת תכנון מגדל מים, בזמנו, נהגו בצרפת
כלומר פרטי בנין למדו בעבודה מעשית , אבל את הידע הטכני. מבטון

, לדוגמה, יורק-בניו. לכל מדינה דרישות משלה ב "בארה. במשרדים
ן בנין מגורים קטן בן שתי קומות בפרוט טכני ותכנבדקו את הידע ב

כגון תחנת דלק , שימושיות ויעילות פתרון בעיות של מקביל לב ,מלא
 קורות ארוכותעמודים וגם חישובי ובנוסף  ההמשמשת גם כמסעד

צנועות  הדרישות היו הרבה יותר ,לעומת זאת , בריטניהב. יחסית
  .יועציםבמהנדסים שאדריכל נעזר  , בין השאר, בהנחה

כשנתיים שלוש לאחר הפגישה עם הועדה המיוחדת של המועצה 
 – לדיון בועדת החינוך של הכנסת ,עופרה ואני, להשכלה הוזמנו

התחושה מכל . ככל הנראה כדי לצאת ידי חובהשקוימה סרק גישת פ
מקום הייתה לא רק שאיש אינו מקשיב לנאמר אלא שכמעט כולם 

בקיצור חזרנו כשם שבאנו למעט שני . היו עסוקים בשיחות צדדיות
חברי ועדה אחד מהם אמנון רובינשטיין שיצאו אחרינו מהחדר וניסו 

עכשיו דברים "מכיוון שלטענתם  לשכנע אותנו שנגיש בקשה נוספת
אבל נדמה לי שעופרה נטתה . תשובתי הייתה שלילית". השתנו

 ,אני לעומת זאת חששתי". הכרה"להאמין שאולי יקרה נס ונקבל 
אם נתמיד בפניות יפתחו עוד ועוד מחלקות  ,לנו גם נאמרכפי ש

אבל לכשעצמו לא דבר רע  – שארו מועמדיםילאדריכלות עד שלא י
 ,לכאורה תמימים ,סדרת צעדים: ה בפועל היה גרוע יותרמה שקר

אפשר כמובן שאין זו . לגרום לסגירת הסדנאהכוונה   שמאחוריהם
 .אויביםלו יש , דגם פארנואישאמר  נ בראבל כ, רנויה שליאאלא הפ

  .הפרשה ה גמרנקיוויתי שבזאת על כל פנים מצדי 
כעשר שנים לאחר יסוד הסדנא הלכו ותכפו השאלות מדוע איני 

. ונה למועצה להשכלה גבוהה בבקשה לקבלת אישור להענקת תוארפ
האווירה הייתה בסימן הקמתן של . הפנייה הראשונה כאילו נשכחה

הדברים הגיעו לידי משבר . מכללות לכאורה אזוריות בישובים שונים
הגיע  ,חינוךהשר כ שנים מונהשלאחר  ,כאשר אמנון רובינשטיין

שאני הייתה השמועה . לסדנא על מנת לדבר עם הסטודנטים ואתי
. כמובן שלא כך היה הדבר. למתן תארים לבוגריםעקרונית מתנגד 

רתי אז וגם היום שראוי בראשית ס. האמת הייתה קצת יותר מורכבת
רצוי במרכזי , שהבוגרים יעשו לפחות שנה באחת מארצות המערב

לדבר ולראות אדריכלות : ות ולו רק לצורך החוויה עצמההתרב
אותה   - בשפה ובממדים תרבותיים שונים מאלה המוכרים להם

תפיסה שעמדה  מאחורי עשרות תוכניות שנועדו לעודד את 
שנית חששתי .  הסטודנטים האמריקאים ללמוד באירופה ולהיפך

ל שסופה של הבקשה למרות ההבטחות יהיה דומה לקודמתה אב
כי דחייה בשלב זה תתפרש , הפעם התוצאה תהיה גרועה יותר

 .כהערכה לכאורה אובייקטיבית אבל שלילית של הלומדים בסדנא
, יותר נזק מתועלת, בדרך זו או אחרת, תביא הפנייה, במילים אחרות

המוסד שנאמנותם , כי הועדה תאויש ברובה על ידי אנשי טכניון
בה שלישית שאולי איש לא שם לב סי. נתונה לו ולא לשר זה או אחר

אליה הייתה שמרבית המכללות החדשות הוקמו בגלוי או בסמוי על 
בדרך כלל בשיתוף עם צוותי פרופסורים , ידי המדינה

נושא שאחזור אליו  –מהאוניברסיטאות בתחומי המשפט והמינהל 
  .בהמשך
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כאן . לירושלים, עופרה ואני, מנוולצורך הקמתה של הועדה ז
אדם חביב שהבטיח . ת אחד מעובדי המועצה להשכלה גבוההפגשנו א

כל שעלינו לעשות הוא . מדובר בתהליך קצרכי , באופטימיות רבה
כאשר . עדהולו, על פי המלצתנו, שיצורף לציין אישיות מתאימה

-ססנו הציע את שמו של פרופסור למוסיקה באוניברסיטת תליה
מפני שהמוסיקה  ראשית. הבחירה נשמעה מתקבלת על הדעת. אביב

, לות הם מתחומי האמנות הבודדים הנלמדים עדייןריככמו האד
, שנית. קהרקטיפתיאוריה ו, כלומר שילוב של מקצועיות ויצירה

קטיבי ומצוי בתהליכי ישהאיש אובי, נאמר לנווגם  , סביר להניח
אבל עד מהרה נודע לנו שהמוסיקאי סירב לקבל . קבלת ההחלטות

נפסל דווקא בגין אותן תכונות שנראו לי את המינוי או אולי 
מכל מקום כאשר הצענו לנקוב בשם נוסף נאמר לנו . כמתאימות

ועדה שכללה  –כי הועדה מונתה והחלה בעבודתה , שכבר מאוחר מדי
  .כצפוי שלושה אדריכלים מנחים בטכניון

על מנת , שבחירת אנשי הועדה נעשתה בקפידה רבהאין לי ספק 
שניים משלושת חברי : קטיביותין של אובילשוות לה מראית עי

כלומר בעלי משרדים עצמאיים ולכן , הועדה היו מנחי חוץ בטכניון
מכיוון יזהר ל צריך היה להוהרי ככלות הכ". קטיבייםיאובי"לכאורה 

ר המועצה "שההחלטה על מנויה נתקבלה בלשכת השר שהוא יו
כל השלושה היו יוצאי ארצות דוברות  ,בנוסף. להשכלה גבוהה

לכאורה מודעים לפיכך . אנגלית שהשלימו שם את לימודיהם
בדיעבד . לתוכנית הלימודים של המוסדות שהיו בקשר עם הסדנא

, מאודשונה  בהם המסלול ש, טכניים -פוליבמוסדות  שלמדוהסתבר 
: השוני קיבל את ביטויו גם בתחומי התמחותם. כפי שכבר ציינתי

היסטוריון מצידו של המבני תעשייה והשלישי , השני, שיכונים, אחדה
האדריכלות המתועשת של וולטר גרופיוס את , בין השאר, שחקר
  ". באוהאוס" מכללת  מייסד

קטיביות זו התנפצה כבר יממנו למידה של אובי יאם ציפית
 אולי גם את דעת כל  -ו בפגישה הראשונה כאשר השמיע את דעת

מטרת הפנייה להכרה על ידי המועצה  לפיה   -עדה שאר חברי הו
שיון ממשרד יג עבור הבוגרים רילהשבלעדית  להשכלה גבוהה נועדה 

במילים אחרות ניסיון לעקוף את . באדריכלותהעבודה לעסוק 
ולכן יש לפסול את הבקשה על הסף המונופול של הטכניון ברישוי 

ים גם בגלל החשש שדרישה דומה תעלה לגבי מהנדס –
  .ג"ומקצועות אחרים שבהם שולט המל

בפגישתנו הראשונה עם  מזכיר המועצה להשכלה גבוהה , כזכור
נאמר לנו שאם נפנה בבקשה להכרה יפתחו עוד ועוד מכללות עד שלא 

אדרבא חל , בפועל לא כך התפתחו הדברים. יישארו תלמידים בסדנא
מסלול גידול מתמיד במספר התלמידים בסדנא למרות שכבר נפתח ה

- רסיטת תלבמסלול באוניההושלמו ההכנות לפתיחת ו ''בצלאל''ב
במילים אחרות הריבוי לא גרם ". אריאל"אביב ובמקביל גם במכללת 
בגין אולי  –מספרם עלה  ,אלא להפך, לירידה במספר הפונים

התופעה . שגדלו הסיכויים להתקבל למוסד זה או אחר, ההרגשה
כאשר הגידול ממריץ אחרים , יםראוי לציין אופיינית לכמה תחומ

סיבה נוספת לגידול היה כנראה עצם מנויה של . להצטרף למגמה
הועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה והסיכוי לקבלת תואר או 

  . סדנאהלפחות הכרה רשמית בלימודי 
של " הערה"מתחת לאותה , לדעתי, נושא אחר הסתתר

הגדרת רבת  –" השכלה גבוהה"ההיסטוריון היא הגדרת המושג 
; חשיבות לא רק לכשעצמה אלא גם מסיבות כלכליות מובהקות

אלף  34- העלות לקופת הציבור של כל תלמיד אדריכלות הייתה כ
בסך שכר הלימוד לזאת , במבניםההשקעה ערך את כולל לא , שקלים

לעומת זאת עלות סטודנט . עשרת אלפי שקלים שמשלם הסטודנט
הצורך . אפילו למחצית סכום זהלסדנא לא הגיע באותו פרק זמן 

פער מסביר חלק לא מבוטל מהמסקנות של אותה ועדה את הלתרץ 
וזו שבאה אחריה ועד להחלטת המועצה להשכלה גבוהה לא להכיר 
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אבל להעניק תואר בוגר בלימודי  ,בסדנא כמוסד להשכלה גבוהה
החלטה שגרמה בסופו של  –כמעט לכל הסטודנטים  ).B.A(אדריכלות 
שנמצאנו בלתי ראויים " השמועה"כנראה בגלל , גירת הסדנאדבר לס

  ".שומר נפשו ירחק מאיתנו"או במילים אחרות 
ג לרכוש את הסדנא על "במהלך דיונים אלה הוצע על ידי המל

בתמורה היינו אמורים לקבל את ". שנקר"מנת לצרף אותה למכללת 
ג "אלף שקלים הניתנים על ידי המל 34מלוא שכר הלימוד כלומר 

ואילו מנהלת שנקר תקבל את עשרת אלפי השקלים מהסכום 
לכאורה הצעה מפתה שהייתה מכניס לנו כמה . שמשלם הסטודנט

תהליך דומה שנקבע לצורך צרופה של מכללת  –מיליוני שקלים 
האחת : את ההצעה דחינו משתי סיבות עיקריות. לשנקר" ויטל"

בתירוץ זה או ג העשוי לשנות את התנאים "חוסר אמון גמור במל
, שינוי שבעקבותיו אנו עלולים למצוא את עצמנו בויכוחים –אחר 

הסיבה . בוררויות או בהליכים משפטיים אין סופיים מול הממסד
לא : המסלול שהוצע לתלמידים, שהיא אולי חשובה יותר, השנייה

  .אדריכלות אלא משהו מעורפל שלא הייתי מעוניין לעמוד בראשו
  

ובכן לא . ן היא מאין ידועים לי הדבריםהשאלה המתבקשת כא
לצערי לא הבחנתי בהם אלא עתה . מפני שמישהו לחש אותם באוזני

ידעתי את העלות על פי ההוצאה בפועל , ראשית. במבט לאחור
בעת שהוצע לי , כעבור כשש שנים, נאמרו במפורשדברים ש – בסדנא

באותו רמז ברור . להצטרף למוסד מוכר, ולמנהלי בתי ספר אחרים
כיוון הופיע כבר במסקנות הועדה הראשונה שכללו את הצורך 

ארבעה בעלי תארים מתקדמים -להוסיף לצוות הקבוע שלושה
לו ידעתי אז את אשר אני יודע היום הייתי מגלה . במשרה מלאה

שמישהו עשה את החישוב שהפער בין העלות לסטודנט לשכר הלימוד 
יתרה מכן ". תואר מתקדם"זהה לחלוטין למשכורתם של אותם בעלי 

. ח גם צוין הקושי למצוא אנשים מתאימים כאלה בארץ"באותו דו
אני בתמימותי התחלתי מיד בחיפוש אחר מועמדים מתאימים אבל 

. כי פשוט אין כאלה בנמצא, אוכי המאמץ הוא לשו, עד מהרה התברר
, כמתחייב, לחלק יש משרד ולא היו מוכנים להפוך את ההוראה

יש ביניהם שהיו בעלי משרות במוסדות אחרים , עיקרילעיסוקם ה
היו שניים שהסכימו . ולא רצו לעזוב אלא בתמורה לסכום גבוה מדי

ועם זאת על אף כל הקשיים . לבוא אבל על מנת להחליף אותי
  .הצלחתי במשימה אלא שאז התברר שכלל לא הבנתי במה מדובר

  
או שווה ערך  האנשים שצירפתי לסדנא היו אמנם בעלי תואר שני

אבל בשיחה עם אחד מהורי הסטודנטים . כמקובל במוסדות אחרים
שהסדנא תשחרר את  הסמויההתגלה שהבחירה לא ענתה על הכוונה 

תקציב המועצה להשכלה גבוהה מנטל המשכורות המשולמים 
במפורש  ,לאחר מכן, לעניין זה כפי שגם נאמר. לותיקים או לגמלאים

כלים אפשר היה גם להעסיק בעלי תארים אין צורך שאלו יהיו אדרי
משעשע ועצוב גם יחד היה גורל מסקנות . מתקדמים בתחום נלווה

ה שקבעה שהסדנא ממלאת את כל הנדרש ויש לתת לה יהועדה השני
כנראה . בעל תואר שלישי, תוך שנתיים, ובלבד שנוסיף לצוות, הכרה

נחקר אותה ועדה  ר"יו. שמסקנה זו העלתה את חמתה של המועצה
לאחר מכן הוזמנתי אני לחדר ונשאלתי למספר בעלי . ארוכות

בהמשך התבקשנו שנינו לעזוב את . התארים המתקדמים בסדנא
לאט לאט הלך וקטן מספר . הדיון נמשך בלעדנו זמן רב מאוד. החדר

להעניק תואר : הנוכחים בישיבה ולבסוף הגיעו להחלטה כפי שציינתי
לענייני " מומחים"ים התברר לי מפי לימ. לסטודנטים אבל לא לסדנא

המועצה שהדיון עשוי להמשיך זמן רב לעתים לתוך הלילה עד 
  .שמובטח רוב מכריע לנציגי האוניברסיטאות

לכאורה ההחלטה של המועצה להשכלה גבוהה תם ונשלם סיפור 
ראשית על פי אותה החלטה ניתן היה . הסדנא אבל לא לגמרי

שלים לימודים לתואר ומסיבות לסטודנטים שהחלו לימודיהם לה



15 
 

במילים אחרות עוד . משפטיות גם למחזור שנחשב בשנה שלאחריה
כמו כן צוינה האפשרות שהסדנא תשתלב במוסד . ארבע שנות פעילות

עם מספר רב של תלמידים ועל ידי , אחר חוץ תקציבי כלומר עצמאי
כך להתגבר על הקושי שהיה לסדנא כמוסד קטן יחסית להחזיק על 

הניסיון למצוא מוסד . בונו צוות של פרופסורים ובעלי תאריםחש
מתאים לא עלה יפה כי כולם התמקדו במינהל ומשפטים למעט אחד 
. שהייתה לו מחלקה לעיצוב פנים אלא שכאן לא היו מעוניינים בדבר

לפיכך הבאתי בפני המועצה הצעה לאגד מספר בתי ספר לאמנות 
ליצור גוף גדול דיו למילוי התנאים  אביב ועל ידי כך-ועיצוב באזור תל

  .הנדרשים לבעלי דרגות ותארים
במאמץ גדול הצלחתי לעניין ולרכז את כל ראשי המוסדות 

, "ויטל", "אסקולה"(עבור דרך עיצוב ) "אבני"(שהכרתי החל מציור 
ועד ) רינה שנפלד(מחול ) "קמרה אובסקורה"(צילום ) "מימד"-ו

אשונה בירושלים באולם המועצה בפגישה הר). "ןרימו"(למוסיקה 
. להשכלה גבוהה קיבלנו את ברכת הדרך על נכונותנו להתאחד

בשיחה מפורטת יותר נאמר שנוכל להתחיל כל אחד במקומו ובדרכו 
במטרה להגיע תוך זמן מסוים שלא נקבע לקמפוס עם מינהלה 

במקרה זה שלא , שמע כפל הלשוןיאבל בנקודה זו החל לה. מאוחדת
משימה , ג עד שנתאחד כלכלית ופיזית"מלהמטעם יעשה דבר 

  . שכוונתה הייתה דחייה כמעט אין סופית
ה לקבל תכבר ניס" קמרה אובסקורה" בנוסף התברר שהנהלת

הכרה אבל למרות ההוצאות הגדולות שהיו כרוכות בכך קיבל תשובה 
הוצאות שנגרמו בגין גיוס צוות של אמנים יוצרים מהתחום  – שלילית

לא תאם את תפיסת המועצה לגבי בעלי תארים שלכאורה החזותי 
" בצלאל"לעניין זה ראוי לציין שכאשר הוחלט על הפיכת . ודרגות

דרגת פרופסור לאמנים שרק ו מבית ספר לאמנות לאקדמיה העניק
כפי שנעשה גם במדרשה למורים , מקצתם היו בעלי תואר כלשהו

לים אחרות כאשר במי". בית ברל"לציור כשצורפה למכללה לחינוך 
יש רצון יש דרך אבל כנראה שלאותה מועצה לא היה כל עניין להעניק 
לא תואר ולא השכלה לאותם אלפי סטודנטים שהצעתי לרכז על פי 

מסלול  –תוכנית הלימודים של ההשכלה הכללית של הסדנא 
לס ובודאי גם 'לוס אנג, נעשה בניו יורק, ככל הידוע לי, שדוגמתו

לצורך קבלת , ב ואפילו באנגליה שחייבה"ארהמקומות אחרים ב
  . ר מוסדות קטנים לאמנותספריכוז מ, תקציב ממשלתי

המלצת הועדה הראשונה הייתה לאפשר לסדנא להעניק את 
קרוב . בלימודי אדריכלות במסלול של שלוש שנים) .B.A(התואר בוגר 

לודאי שהחלטה שהביאה לאנחת רווחה הן בטכניון בחיפה והן 
כפי . המתוקצבים האחרים שהיו בשלבים שונים של הכרה במוסדות

התחרות היא שהדאיגה אלא האפשרות שניתן רק שכבר ציינתי לא 
לקיים לימודי אדריכלות במחצית העלות אפשרות שהטילה סימן 

פירושה של ההחלטה היה גם קבלת . שאלה על כל מערכת התקצוב
ל דומה המחייב רעיון שהועלה בטכניון לאפשר לשאר המוסדות מסלו

במילים אחרות שמירת המונופול . השלמה של שנתיים בטכניון
כאשר ציינתי בפני השר . 1925שהורגל אליו מאז היווסדו בשנת 

אמנון רובינשטיין בדיון במליאת המועצה להשכלה גבוהה שהמסלול 
תואם את זה של הטכניון וההחלטה פירושה למעשה  בסדנא אינו

במסלול יקר , ל"להשלים לימודיהם בחו שהבוגרים יאלצו להמשיך
התשובה לדברים אלה הייתה . הפתוח למעשה רק בפני בעלי היכולת

האם : סוג של הצבעה על ידי חברי המליאה לשאלה של רובינשטיין
מכיוון שאיש לא . ל"יש מי המתנגד לכך שהסטודנטים ישתלמו בחו

  .ובהצביע נגד המסקנה לכאורה שהמליאה רואה את הנסיעה בחי
. כמעט שום משמעות מעשית" בוגר"בפועל לא היה לאותו תואר 

ות דיוניים או במוסעתואר זה נדרש בעיקר לצורך המשך לימודים 
- חלקם פולי: M.ARCHשבהם האדריכלות ניתן כתואר שני כלומר 

 ,ב"שממילא לא התאימו לתלמידי הסדנא ורובם בארה, טכניים
שעלות הלימודים בהם מגיע  '',קולומביה''ו ''הרווארד''ביניהם 
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התואר נתן לכאורה גם . לעשרות אלפי דולרים במסלול תלת שנתי
בבצלאל ובאוניברסיטת , אפשרות להשלמת לימודים בארץ בטכניון

אבל כאמור ננקטה מדיניות של אי קבלתם של תלמידי , אביב-תל
הסדנא למעט אלה שהיו מקושרים בדרך זו או אחרת לממסד ובנוסף 

אולי להרתיע את , ושנועד, כולל השלמות, שנתיים למוד עודמוכנים ל
  . האחרים

במקביל התברר שרשם האדריכלים והמהנדסים היה מוסמך להנפיק 
אבל בשלב . ל"רישיונות לבוגרי הסדנא שהשלימו את לימודיהם בחו

הוקמה ועדה שכל תפקידה היה למצוא , ג והטכניון"בלחץ המל, זה
למען האובייקטיביות  . ידי הסדנהפגמים שונים ומשונים בתלמ

לכאורה אותה ועדה עיכבה למספר שנים את רישוי בוגרי המוסדות 
לכאורה מאחר והועברה  –ג "שהוקמו על ידי המל" החדשים"

הסדנא נסגרה בלית ברירה בראש . השמועה שהמדובר בעיכוב  זמני
שומר נפשו "מאחר וכל המעומדים קלטו את המסר לפיו  2001השנה 
, באשר לבוגרי המוסדות האחרים הרישוי ניתן להם". ק מאיתנוירח

בשלב שבו התברר סופית שהסדנא , כעבור מספר שנים, כפי שהובטח
 .אינה מתכננת לחדש את פעילותה
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  :רשימת מרצים, 1982-83, 2מחזור 
  
  הוד בצלאל  :אדריכלים

  הקר צבי  
  פ עמירם"חרל  
  כהן נחום  
  סיון יוסף  
  אליעזרפרנקל   
  קרליץ אברהם  
  שחורי אהוד  

  
  בלומנפלד רפאל  :אדריכלי פנים

  וינר ברני
  כרמי כרמלה 
  פראן נעמי

  
  פירט אילן  :אדריכלי סביבה

  
  צפתי מרגלית    :מעצבים

  
  עשת פנחס    :אמנים

  
  מיזוג אוויר  -  גולדשטיין יעקב  :מהנדסים

  סניטציה  -  דוד אלכסנדר  
  חשמל  -    טמיר עוזי  
  מעליות  -  .לוסטיג ש  
  אקוסטיקה  -ר שטרומפף מיכאל"ד

  
  תולדות האמנות  -  כבירי אילן  :לימודים עיוניים

  אמנות  -  שטרן לביאה  
  

  שלו עפרה    :מנהלת
 

  :רשימת מרצים, 1983-84, 3מחזור 
  
  הקר צבי  :אדריכלים

  כהן נחום  
  פרנקל אליעזר  
  קרליץ אברהם  
  שחורי אהוד  

  
  בלומנפלד רפאל  :אדריכלי פנים

  דוד ציפורה  
  ויינר ברני  
  כרמי כרמלה  
  לוכסנבורג יצחק  
  פארן נעמי  
    

  פירט אילן  :אדריכלי סביבה
  
  אלרואי יורם    :מעצבים

  אליעזר דליה-בן  
        ולרשטיין ורה  

  
  עשת פנחס    :אמנים

  
  סניטריה  -  דוד אלכסנדר  :מהנדסים

  מעליות  -  .לוסטיג ש  
  קונסטרוקציה  -  קנאור חיים  
  חשמל  -  יצחק   קליינפלץ  
  אקוסטיקה  -ר שטרומפף מיכאל"ד  

  
  דינאמיקה קבוצתית-  גולדשטיין יפה  :לימודים עיוניים

  נגליתשירה א  -  רובין ריבה  
  תולדות האמנות  -  שטרן לביאה  
  מדעי המחשב  -  שטרן הלמן' פרופ  

  
  מהנדס  -  אכברט יעקב  :מרצים אורחים

  אמן  -  ברמן ראובן  
  אדריכל  -  פ עמירם"חרל  
  אדריכל  -  קין שמואל'מיסטצ  

  פסיכולוגית חברתית-  צמח מינה' פרופ
    
  שלו עפרה    :מנהלת

 

  :מרצים אורחים/  רשימת מרצים, 1981-82, 1מחזור 
  
 דורי מאירה  :אדריכלים

 הקר צבי
 פ עמי"חרל

 כהן נחום
 מנדלסון צבי
 פרנקל אליעזר
 שחורי אהוד

  
  בלומנפלד רפאל  :אדריכלי פנים

  וינר ברני  
  כרמי כרמלה

  
  צפתי מרגלית    :מעצבים

  
  עשת פנחס    :אמנים

  
  קונסטרוקציה  -  אכברט יעקב  :מהנדסים

 חשמל  -  אשכנזי נתן
 מיזוג אוויר  -  גולדשטיין יעקב

  סניטציה  -  דוד אלכסנדר  
  מעליות  -  .לוסטיג ש  
  אקוסטיקה  -ר שטרומפף מיכאל"ד

  
    שלו עפרה    :מנהלת

  
  שפילברג עדינה    :מזכירות
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  :רשימת מרצים, 1984-85, 4מחזור 
  
  איתן עמרי  :אדריכלים

  אלכסנדרוני אמנון  
  הקר צבי  
  הרשמן סלו  
  זקס שוקי  
  כהן נחום  

        כרמי רם
  קין שמואל'מיסטצ  
  נדלר שולמית  
  גל ריטה- עין  
  פרנקל אליעזר  
  קרליץ אברהם  
  סטולר ליאורה- רוד  
  שחורי אהוד  
  שלוש אהרן   

  שפירא רות
  

  בלומנפלד רפאל  :אדריכלי פנים
  כרמי כרמלה  

  
  אלפר יונתן  :אדריכלי סביבה

  גיל גיל-הר  
  פירט אילן  

  
  עמי- אלפרוביץ בת    :מעצבים

  אליעזר דליה-בן  
  ולרשטיין ורה  
  רי'מליץ ג  
  צפתי מרגלית  
  פארן נעמי  

  
  ברמן ראובן    :אמנים

  
  בנין  -  פרוכטמן יהושע  :מהנדסים

  מים וחימום  -  קיציס פייר  
  חשמל  -  קליינפלץ יצחק  
  אקוסטיקה  -ר שטרומפף מיכאל"ד  
  מיזוג אוויר  -    שריג רוני  

  
  קבוצתיתדינאמיקה   -  גולדשטיין יפה  :לימודים עיוניים

  תולדות האמנות  -    הרפז נתן  
  היסטוריה  -ר זיידנברג אהרן"ד  
  מקראה חברתית  -ר מוסטאיזר טובי"ד

  אמנות  -  שטרן לביאה
  

  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ  :מרצים אורחים
  )ב"ארה(אדריכל   -  טננבאום רוברט    
  )בריטניה(אדריכל   -  ון'מילר ג' פרופ    
  )ב"ארה(אדריכלית   -  מרי-ר פולוי אנה"ד    
  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ    
  תקשורת  -אליעזר יריב- בן' פרופ    
  מהנדס כימיה  -  אמוץ ישי-בן    
  פילוסוף  -  וילר גרשון' פרופ    
  מחשבים  -  שטרן הלמן' פרופ    

  
    שלו עפרה    :מנהלת

  
  פוליצר אילנה    :מזכירות

 

  :רשימת מרצים, 1985-86, 5מחזור 
  

  איתן עמרי  :אדריכלים
  אלכסנדרוני אמנון  
  הקר צבי  
  הרשמן סלו  
  זקס שוקי  
  כהן נחום  

  כרמי רם
  קין שמואל'מיסטצ    

  נדלר שולמית  
  גל ריטה- עין  
  פרנקל אליעזר  
  קרליץ אברהם  
  סטולר ליאורה- רוד  

  שחורי אהוד     
  שלוש אהרן

  שפירא רות  
  

  בלומנפלד רפאל  :אדריכלי פנים
  כרמי כרמלה  

  
  אלפר יונתן  :אדריכלי סביבה

  גיל גיל-הר  
  פירט אילן  

  
  עמי- אלפרוביץ בת    :מעצבים

  אליעזר דליה-בן  
  ולרשטיין ורה  
  מנוסי צילה  

  צפתי מרגלית
  פארן נעמי  

  
  ברמן ראובן    :אמנים

  
  בנין  -  פרוכטמן יהושע  :מהנדסים

  מים וחימום  -  קיציס פייר  
  חשמל  -  קליינפלץ יצחק  
  אקוסטיקה  -מיכאלר שטרומפף "ד  
  מיזוג אוויר  -    שריג רוני  

  
  דינאמיקה קבוצתית  -ר גולדשטיין יפה"ד  :לימודים עיוניים

  תולדות האמנות  -    הרפז נתן  
  היסטוריה  -  ר זיידנברג אהרן"ד  
  מקראה חברתית  -ר מוסטאיזר טובי"ד

  אמנות  -  שטרן לביאה
  

  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ  :מרצים אורחים
  )ב"ארה(אדריכל   -  טננבאום רוברט    
  )בריטניה(אדריכל   -  ון'מילר ג' פרופ    
  )ב"ארה(אדריכלית   -מרי-ר פולוי אנה"ד    
  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ    
  תקשורת  -אליעזר יריב- בן' פרופ    
  מהנדס כימיה  -  אמוץ ישי-בן    
  פילוסוף  -  וילר גרשון' פרופ    
  מעצב  -    רי 'מליץ ג    

  מחשבים  -  שטרן הלמן' פרופ
          
    שלו עפרה    :מנהלת

  
  פוליצר אילנה    :מזכירות
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  :רשימת מרצים, 1986-87, 6מחזור 
  

  איתן עמרי  :אדריכלים
  אלכסנדרוני אמנון  
  הקר צבי  
  הרשמן סלו  
  כהן נחום  

    כרמי רם
  קין שמואל'מיסטצ

  שולמיתנדלר   
  פורטוגלי נילי  
  ראש סדנא -פרנקל אליעזר  
  קרליץ אברהם  
  שחורי אהוד  

  שלוש אהרן
  

  בלומנפלד רפאל  :אדריכלי פנים
  

  אליעזר דליה-בן    :מעצבים
  וורבנה פאול  
  ולרשטיין ורה  
  כהן שושנה  
  מזרחי ניצן  

  רי 'מליץ ג
  צפתי מרגלית

  פארן נעמי  
  

  ברמן ראובן    :אמנים
  
  מהנדס  -  גבריאל ר מרן"ד  :מהנדסים

  בנין  -  פרוכטמן יהושע
  מים וחימום  -  קיציס פייר  
  חשמל  -  קליינפלץ יצחק  
  מיזוג אוויר  -  רויטגור עדה  
  אקוסטיקה  -ר שטרומפף מיכאל"ד  
        

  מדעי הטבע  -  גליקמן טל  :לימודים עיוניים
  תולדות האמנות  -    הרפז נתן

  היסטוריה  -  ר זיידנברג אהרן"ד  
  אנגלית  -  מייק טננבאום  
  אמנות  -  רייך עדינה  

 אמנות  -  שטרן לביאה
  

  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ  :מרצים אורחים
  )ב"ארה(אדריכל   -  טננבאום רוברט    
  )בריטניה(אדריכל   -  ון'מילר ג' פרופ    
  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ    
  תקשורת  -אליעזר יריב- בן' פרופ    
  מהנדס כימיה  -  אמוץ ישי-בן    
  פילוסוף  -  וילר גרשון' פרופ    
  יחסי ציבור  -  מגנט דליה    

  אדריכל  -  נר גיורא'קלוז
  אדריכל  -  קריתי יוסף

  מחשבים  -  שטרן הלמן' פרופ
  מוזיקולוגית -  שינברג אסתר

          
    שלו עפרה    :מנהלת

  
  יוכבד כלב    :מזכירות

 

  :רשימת מרצים, 1987-88, 7מחזור 
  
  איתן עמרי  :אדריכלים

  הקר צבי  
  הרשמן סלו  
  כהן נחום  

    כרמי רם
  קין שמואל'מיסטצ

  נדלר שולמית
  פורטוגלי נילי  
  ראש סדנא -פרנקל אליעזר  
  קרליץ אברהם  
  שחורי אהוד  

  
  בלומנפלד רפאל  :אדריכלי פנים

  פארן נעמי  
  
  איתן טולה    :מעצבים

  וולרשטיין ורה 
  וורבנה פאול

  כהן שושנה  
  מזרחי ניצן  

  רי 'מליץ ג
  צפתי מרגלית

        
  ברמן ראובן    :אמנים

  
  מהנדס  -  אכברט יעקב  :מהנדסים

  מהנדס  -  ר מרן גבריאל"ד
  בנין  -  פרוכטמן יהושע

  מים וחימום  -  קיציס פייר  
  חשמל  -  קליינפלץ יצחק  
  מיזוג אוויר  -  רויטגור עדה  
  אקוסטיקה  -ר שטרומפף מיכאל"ד  
        

  מדעי הטבע  -  גליקמן טל  :לימודים עיוניים
  תולדות האמנות  -    הרפז נתן

  אמנות  -  וכסלר איתמר  
  אנגלית  -  טננבאום מייק  
  ספרות  -  לבוא יעל 'פרופ  
  אמנות  -  רייך עדינה  

 אמנות  -  שטרן לביאה
  

  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ  :מרצים אורחים
  )ב"ארה(אדריכל   -  טננבאום רוברט    
  )בריטניה(אדריכל   -  ון'מילר ג' פרופ    
  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ    
  מהנדס כימיה  -  אמוץ ישי-בן    
  פילוסוף  -  וילר גרשון' פרופ    
  ציבוריחסי   -  מגנט דליה    

  אדריכל  -  נר גיורא'קלוז
  מחשבים  -  שטרן הלמן' פרופ

  מוזיקולוגית -  שינברג אסתר
  

    שלו עפרה    :מנהלת
  
 יוכבד כלב    :מזכירות
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  :רשימת מרצים, 1988-89, 8מחזור 
  
  איתן עמרי  :אדריכלים

  גב יעל  
  הלר גדי  
  הקר צבי  
  כהן נחום  

  כרמי רם
  קין שמואל'מיסטצ    

  שולמית נדלר  
  ראש סדנא -פרנקל אליעזר  
  קיי עלש  
  קריתי יוסף  
  קרליץ אברהם  
  שחורי אהוד  
  שרון אדלר  

  
  בלומנפלד רפאל  :אדריכלי פנים

  פארן נעמי
  

  איתן חמוטל    :מעצבים
  עמי- אלפרוביץ בת  
  דב דרור-בן  

  וורבנה פאול
  

  ברמן ראובן    :אמנים
  טרמו גליה  

  
  בנין  -  ויינטראוב דני  :מהנדסים

  מים וחימום  -  קיציס פייר
  חשמל  -  קליינפלץ יצחק  
  מיזוג אוויר  -  רויטגור עדה  
  אקוסטיקה  -ר שטרומפף מיכאל"ד  
        

  מדעי הטבע  -  גליקמן טל  :לימודים עיוניים
  כלכלה  -  גרינברג מרון

  תולדות האמנות  -    הרפז נתן
  אמנות  -  וכסלר איתמר  
  ספרות  -  לבוא יעל 'פרופ  
  אנגלית  -  דרורהסייג   
  אמנות התיאטרון  -  רייך עדינה  

 אמנות  -  שטרן לביאה
  

  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ  :מרצים אורחים
  )ב"ארה(אדריכל   -  טננבאום רוברט    
  )בריטניה(אדריכל   -  ון'מילר ג' פרופ    
  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ    
  )גרמניה(אדריכל   -  קלומף הנס    

  מהנדס בנין  -  ט יעקבאכבר  
  מהנדס כימיה  -  אמוץ ישי-בן

  פילוסוף  -  וילר גרשון' פרופ
  מהנדס  -  ירון שמעון    

  מעצב  -    רי 'מליץ ג
  גרפיקאית  -  מנוסי צילה

  מהנדס  -  ר מרן גבריאל"ד
  גרפיקאית  -  צפתי מרגלית

  אדריכל  -  נר גיורא'קלוז
  מחשבים  -  שטרן הלמן' פרופ

  
    שלו עפרה    :מנהלת

  
  יוכבד כלב    :מזכירות

 

  :רשימת מרצים, 1989-90, 9מחזור 
  
  איתן עמרי  :אדריכלים

  הלר גדי  
  הקר צבי  
  פ עמירם"חרל  
  כהן נחום  

  כרמי רם
  קין שמואל'מיסטצ

  נדלר שולמית  
  ראש סדנא -פרנקל אליעזר  
  קריתי יוסף  
  קרליץ אברהם  
  שחורי אהוד  
  שרון אדלר  

  
  כרמי כרמלה  :אדריכלי פנים

  פארן נעמי  
  

  איתן חמוטל    :מעצבים
  עמי- אלפרוביץ בת  
  דב דרור-בן  

  וורבנה פאול
  מנוסי צילה

  
  שלום שולמית-בן    :אמנים

  ברמן ראובן
  טרמו גליה  

  
  בנין  -  ויינטראוב דני  :מהנדסים

  מים וחימום  -  קיציס פייר
  חשמל  -  קליינפלץ יצחק  
  מיזוג אוויר  -  רויטגור עדה  
  אקוסטיקה  -ר שטרומפף מיכאל"ד  
        

  מדעי הטבע  -  גליקמן טל  :לימודים עיוניים
  כלכלה  -  גרינברג מרון

  תולדות האמנות  -    הרפז נתן
  אמנות התיאטרון  -  רייך עדינה  

  
  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ  :מרצים אורחים

  )ב"ארה(אדריכל   -  טננבאום רוברט    
  )בריטניה(אדריכל   -  ון'מילר ג' פרופ    
  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ    
  )בלגיה(אדריכל   -  פסלאו מרסל    
  )גרמניה(אדריכל   -  קלומף הנס    

  מהנדס בנין  -  אכברט יעקב  
  מהנדס כימיה  -  אמוץ ישי-בן
  פסיכולוגית  -  אב תלמה-בר

  פילוסוף  -  וילר גרשון' פרופ
  מהנדס  -  ירון שמעון    

  מרצה לספרות  -  לבוא יעל 'פרופ
  אמן  -  ליפשיץ אורי

  מעצב  -    רי 'מליץ ג
  נדסמה  -  ר מרן גבריאל"ד

  אמן  -  קדישמן מנשה
  אדריכל  -  נר גיורא'קלוז
  אמנית  -  שמשי ציונה' פרופ

  אמן  -  תומרקין יגאל
  

    שלו עפרה    :מנהלת
  
  יוכבד כלב    :מזכירות
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  :רשימת מרצים, 1990-91, 10מחזור 
  
  איתן עמרי  :אדריכלים

  הלר גדי  
  הקר צבי  
  פ עמירם"חרל  
  כהן נחום  

  כרמי רם
  קין שמואל'מיסטצ

  נדלר שולמית  
  ראש סדנא -פרנקל אליעזר  
  קריתי יוסף  
  קרליץ אברהם  
  אהודשחורי   
  שרון אדלר  

  
  כרמי כרמלה  :אדריכלי פנים

  פארן נעמי  
  

  איתן חמוטל    :מעצבים
  עמי- אלפרוביץ בת  
  דב דרור-בן  

  וורבנה פאול
  מנוסי צילה

  
  שלום שולמית-בן    :אמנים

  ברמן ראובן
  טרמו גליה  

  
  בנין  -  ויינטראוב דני  :מהנדסים

  מים וחימום  -  קיציס פייר
  חשמל  -  קליינפלץ יצחק  
  מיזוג אוויר  -  רויטגור עדה  
  אקוסטיקה  -ר שטרומפף מיכאל"ד  
        

  מדעי הטבע  -  גליקמן טל  :לימודים עיוניים
  כלכלה  -  גרינברג מרון

  תולדות האמנות  -    הרפז נתן
  אמנות התיאטרון  -  רייך עדינה  

  
  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ  :מרצים אורחים

  )ב"ארה(אדריכל   -  טננבאום רוברט    
  )בריטניה(אדריכל   -  ון'מילר ג' פרופ    
  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ    
  )בלגיה(אדריכל   -  פסלאו מרסל    
  )גרמניה(אדריכל   -  קלומף הנס    

  מהנדס בנין  -  אכברט יעקב  
  מהנדס כימיה  -  אמוץ ישי-בן
  פסיכולוגית  -  אב תלמה-בר

  פילוסוף  -  וילר גרשון' פרופ
  מהנדס  -  וןירון שמע    

  מרצה לספרות  -  לבוא יעל 'פרופ
  אמן  -  ליפשיץ אורי

  מעצב  -    רי 'מליץ ג
  מהנדס  -  ר מרן גבריאל"ד

  אמן  -  קדישמן מנשה
  אדריכל  -  נר גיורא'קלוז
  אמנית  -  שמשי ציונה' פרופ

  אמן  -  תומרקין יגאל
  

    שלו עפרה    :מנהלת
  
  יוכבד כלב    :מזכירות

  :רשימת מרצים, 1991-92, 11מחזור 
  
  איתן עמרי  :אדריכלים

  אלכסנדרוני אמנון  
  הלר גדי  
  הקר צבי  
  פ עמירם"חרל  
  כהן נחום  

  כרמי רם
  קין שמואל'מיסטצ

  נדלר שולמית  
  ראש סדנא -פרנקל אליעזר  
  קריתי יוסף  
  קרליץ אברהם  
  שחורי אהוד  
  שרון אדלר  

  
  כרמי כרמלה  :אדריכלי פנים

  קרביץ גורי  
  

  עמי- אלפרוביץ בת    :מעצבים
  דב דרור-בן  

  וורבנה פאול
  מנוסי צילה

  
  שלום שולמית-בן    :אמנים

  ברמן ראובן
  טרמו גליה  
  שמשי ציונה' פרופ  

  
  בנין  -  ויינטראוב דני  :מהנדסים

  חשמל  -  קליינפלץ יצחק  
  מיזוג אוויר  -  רויטגור עדה  
            

  מדעי הטבע  -  גליקמן טל  :לימודים עיוניים
  כלכלה  -  גרינברג מרון

  תולדות האמנות  -    הרפז נתן
  אמנות התיאטרון  -  רייך עדינה  

  
  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ  :מרצים אורחים

  )ב"ארה(אדריכל   -  טננבאום רוברט    
  )בריטניה(אדריכל   -  ון'מילר ג' פרופ    
  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ    
  )בלגיה(אדריכל   -  פסלאו מרסל    
  )אנגליה(אדריכל   -    קוק פיטר    
  )גרמניה(אדריכל   -  קלומף הנס    

  אדריכל  -    איתן דן  
  מהנדס בנין  -  אכברט יעקב

  פסיכולוגית  -  אב תלמה-בר
  אדריכל  -  הרשמן סלו

  פילוסוף  -  וילר גרשון' פרופ
  מהנדס  -  ירון שמעון    

  מרצה לספרות  -  לבוא יעל 'פרופ
  אמן  -  ליפשיץ אורי

  פילוסוף  -  לנדאו יהודה' פרופ
  מעצב  -    רי 'מליץ ג

  אמן  -  קדישמן מנשה
  אדריכל  -  נר גיורא'קלוז

  אמן  -  תומרקין יגאל
  

  :בוגרי הסדנא שהצטרפו לצוות המורים
  עיצוב  -  חובב שריה
  אדריכלות  -  יניב מיכאל

  אדריכלות  -  סיאקי עפר  
  עיצוב  -  מן טליה'תורג  

  
    שלו עפרה    :מנהלת

  
  יוכבד כלב    :מזכירות
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  :רשימת מרצים, 1992-93, 12מחזור 

  
  איתן עמרי  :אדריכלים

  אלכסנדרוני אמנון  
  דותן חיים  
  הלר גדי  
  הקר צבי  
  פ עמירם"חרל  
  טוב שמחה-יום  

  כרמי רם
  קין שמואל'מיסטצ

  נדלר שולמית  
  ראש סדנא -פרנקל אליעזר  
  קרליץ אברהם  
  שחורי אהוד  
  שרון אדלר  

  
  ווינר ברני  :אדריכלי פנים

  כרמי כרמלה
  קרביץ גורי  

  
  עמי- אלפרוביץ בת    :מעצבים

  דב דרור-בן  
  וורבנה פאול

  כספי רן
  מנוסי צילה

  
  בלנקי לנה    :אמנים

  שלום שולמית-בן
  ברמן ראובן

  טרמו גליה  
  שמשי ציונה' פרופ  

  
  בנין  -  ויינטראוב דני  :מהנדסים

  חשמל  -  קליינפלץ יצחק  
  מיזוג אוויר  -  רויטגור עדה  
            

  מדעי הטבע  -  גליקמן טל  :לימודים עיוניים
  כלכלה  -  ג מרוןגרינבר

  תולדות האמנות  -    הרפז נתן
  מוסיקה  -  חיים יוסי- מר

  אמנות התיאטרון  -  רייך עדינה  
  

  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ  :רצים אורחיםמ
  )ב"ארה(אדריכל   -  רטטננבאום רוב    
  )בריטניה(אדריכל   -  ון'מילר ג' פרופ    
  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ    
  )בלגיה(אדריכל   -  פסלאו מרסל' פרופ    
  )אנגליה(אדריכל   -  קוק פיטר' פרופ    
  )גרמניה(אדריכל   -  קלומף הנס    

  אדריכל  -    איתן דן  
  מהנדס בנין  -  אכברט יעקב

  פסיכולוגית  -  אב תלמה-בר
  פילוסוף  -  וילר גרשון' פרופ

  מהנדס  -  ירון שמעון    
  מרצה לספרות  -  לבוא יעל 'פרופ

  אמן  -  ליפשיץ אורי
  פילוסוף  -  לנדאו יהודה' פרופ

  מעצב  -    רי 'מליץ ג
  אמן  -  קדישמן מנשה
  אמן  -  תומרקין יגאל

  
  :בוגרי הסדנא שהצטרפו לצוות המורים

  אדריכלות פנים  -  ברזין ברברה
  עיצוב  -  חובב שריה
  אדריכלות  -  יניב מיכאל

  אדריכלות  -  סיאקי עפר  
  אדריכלות  -  קרפ איריס  
  עיצוב  -  מן טליה'תורג  

  
    שלו עפרה    :מנהלת

  :רשימת מרצים, 1993-94, 13מחזור 
  
  גודוביץ ישראל  :אדריכלים

  דונסקי ריטה  
  דותן חיים  
  הלר גדי  
  הקר צבי  
  לוינסקי אליזבת  
  לופנפלד משה  
  נדלר שולמית  
  סמוק ניצה  
  פרנקל אליעזר  
  קרליץ אברהם  
  שרון אדלר  

  
  דב דרור-בן    :מעצבים

  וורבנה פאול
  חזקיה לזר
  כספי רן

  מנוסי צילה
  

  לנה בלנקי    :אמנים
  שלום שולמית-בן

  ברמן ראובן
  ליפשיץ אורי
  עשת מירי

  קדישמן מנשה
  שמשי ציונה' פרופ  
  תומרקין יגאל  

  
  בנין  -  ויינטראוב דני  :מהנדסים

  מיזוג אויר  -  לביא אמנון  
  חשמל ומעליות  -  קליינפלץ יצחק  
            

  כלכלה  -    גורן חגי  :לימודים עיוניים
  מדעי הטבע  -  גליקמן טל

  פילוסופיה  -  וילר גרשון' פרופ
  ספרות  -  לבוא יעל 'פרופ
  פילוסופיה  -  לנדאו יהודה' פרופ
  מוסיקה  -  חיים יוסי- מר

  תולדות האמנות  -    שלו נעם
  

  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ  :מרצים אורחים
  )ב"ארה(אדריכל   -  טננבאום רוברט    
  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ    
  )אנגליה(אדריכל   -  פיטרקוק ' פרופ    

  
  :בוגרי הסדנא שהצטרפו לצוות המורים

  אדריכלות  -  אלחדיף יצחק 
  עיצוב  -  בן חיים איילת
  אדריכלות פנים  -  ברזין ברברה
  עיצוב  -  חובב שריה
  אדריכלות  -    כהן טלי

  אדריכלות  -    כהן מוטי  
  עיצוב  -    לוי רוני
  אדריכלות  -  י אלימזרח

  יכלותאדר -  משקיט מירה
  אדריכלות  -  שיבי אריק

  עיצוב  -  מן טליה'תורג  
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  :רשימת מרצים, 1994-95, 14מחזור 

  
  גודוביץ ישראל  :אדריכלים

  דונסקי ריטה  
  דותן חיים  
  הקר צבי  
  לופנפלד משה  
  נדלר שולמית  
  פרנקל אליעזר  
  קרליץ אברהם  
  רובין הרולד  
  שרון ארד  

  
  בן דב דרור    :מעצבים

  גרנות ענת  
  וורבנה פאול
  חזקיה לזר
  כספי רן

  מנוסי צילה
  

  לנהבלנקי     :אמנים
  ברמן ראובן
  ליפשיץ אורי
  עשת מירי

  פורבורכאי יהודה
  קדישמן מנשה

  שמשי ציונה' פרופ  
  תומרקין יגאל  

  
  מערכות סניטריות  -  איילון אלכס  :מהנדסים

  בנין  -  ויינטראוב דני
  מיזוג אויר  -  לביא אמנון  
  חשמל ומעליות  -  קליינפלץ יצחק  
            

  כלכלה  -    גורן חגי  :לימודים עיוניים
  מדעי הטבע  -  גליקמן טל
  קולנוע  -    הירש יכין

  פילוסופיה  -  וילר גרשון' פרופ
  ספרות  -  לבוא יעל' פרופ
  פילוסופיה  -  לנדאו יהודה' פרופ
  מוסיקה  -  חיים יוסי- מר

  תולדות האמנות  -    שלו נעם
  

  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ  :מרצים אורחים
  )ב"ארה(אדריכל   -  טננבאום רוברט    
  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ    
  )אנגליה(אדריכל   -  קוק פיטר' פרופ    
  )אנגליה(אדריכלית   -  רייזנר יעל' פרופ    

  
  :בוגרי הסדנא שהצטרפו לצוות המורים

  אדריכלות  -  אלחדיף יצחק 
  עיצוב  -  בן חיים איילת
  אדריכלות פנים  -  ברזין ברברה
  עיצוב  -  חובב שריה

  אדריכלות  -    טליכהן 
  אדריכלות  -    כהן מוטי
  עיצוב  -    לוי רוני

  אדריכלות  -  מזרחי אלי
  אדריכלות  -  משקיט מירה
  אדריכלות  -  שיבי אריק

  עיצוב  -  מן טליה'תורג  
 

  :רשימת מרצים, 1996-97, 16מחזור 
  
  אלחדיף יצחק   :אדריכלים

  בלזיצמן עמוס
  גודוביץ ישראל

  דונסקי ריטה  
  צביהקר   
  יניב מיכאל  
  לופנפלד משה  
  מזרחי אלי  
  פילדמן מיכאל  
  פרנקל אליעזר  
  קרליץ אברהם  
  רובין הרולד  
  שרון ארד  

  
  ברזין ברברה    :מעצבים

  ואנג בתיה  
  וורבנה פאול
  פורת רחל

  רקפת שוהם
  שיבי אריק

  מן טליה'תורג
  

  עשת מירי    :אמנים
  פורבורכאי יהודה

  קונדה לסלי-רובין
  
  מערכות סניטריות  -  איילון אלכס  :מהנדסים

  קונסטרוקציה  -  ויינטראוב דני
  מיזוג אויר  -  לביא אמנון  
  חשמל ומעליות  -  קליינפלץ יצחק  
            

  פיסיקה/מתמטיקה  -  אפשטיין לודה  :לימודים עיוניים
  פיסיקה/מתמטיקה  -ר בנדמן טאטיאנה"ד  

  כלכלה  -    גורן חגי
  מדעי הטבע  -  גליקמן טל

  כלכלה ושיווק  -  רנהוינר או
  אנגלית  -    מנדל לורי

  מוסיקה  -  חיים יוסי- מר
  

  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ  :מרצים אורחים
  )אנגליה(אדריכל   -  קוק פיטר' פרופ    
  )ישראל/אנגליה(אדריכלית   -  רייזנר יעל' פרופ    
    

  הורוביץ רבקה    :ספריה
  

  דבש שושנה    :מזכירות
  קרידי חיה
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  :רשימת מרצים, 1997-98, 17מחזור 

  
  אלחדיף יצחק   :אדריכלים

  בלזיצמן עמוס
  גודוביץ ישראל
  גלוסקה יובל

  דונסקי ריטה  
  יניב מיכאל  
  כספי זאב  
  לוין צבי  
  לופנפלד משה  
  מזרחי אלי  
  מייטליס אלכס  
  סיון יוסף  
  פילדמן מיכאל  
  פרנקל אליעזר  
  קרליץ אברהם  
  רובין הרולד  

  
  ברזין ברברה    :מעצבים

  פורת רחל
  רקפת שוהם
  שיבי אריק

  מן טליה'תורג
  

  עשת מירי    :אמנים
  פורבורכאי יהודה

  קונדה לסלי-רובין
  
  מערכות סניטריות  -  איילון אלכס  :מהנדסים

  קונסטרוקציה  -  ארליך צדוק
  מיזוג אויר  -  לביא אמנון  
  חשמל ומעליות  -  קליינפלץ יצחק  
            

  פיסיקה/מתמטיקה  -  אפשטיין לודה  :לימודים עיוניים
  פיסיקה/מתמטיקה  -ר בנדמן טאטיאנה"ד  

  כלכלה  -    גורן חגי
  מדעי הטבע  -  גליקמן טל
  כלכלה ושיווק  -  וינר אורנה
  אנגלית  -    מנדל לורי

  מוסיקה  -  חיים יוסי- מר
  

  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ  :מרצים אורחים
  )אנגליה( אדריכל  -  קוק פיטר' פרופ    
  )ישראל/אנגליה(אדריכלית   -  רייזנר יעל' פרופ    
    

  הורוביץ רבקה    :ספריה
  

  דבש שושנה    :מזכירות
  קרידי חיה

  :רשימת מרצים, 1999-2000, 19מחזור 
  
  איתן עמרי  :אדריכלים

  אלחדיף יצחק 
  אלכסנדרוני אמנון

  אמריו עמוס
  בלזיצמן עמוס
  גודוביץ ישראל

  דונסקי ריטה  
  דותן חיים  
  יניב מיכאל  
  כהן נחום  
  כרמי רם' פרופ  
  לוין צבי  
  לופנפלד משה  
  מזרחי אלי  
  פרנקל אליעזר  
  קרליץ אברהם  
  רובין הרולד  

  
  חובב שריה    :מעצבים

  סופר אלדד
  פירט אילן
  שיבי אריק

  מן טליה'תורג
  

  עשת מירי    :אמנים
  
  מערכות סניטריות  -  איילון אלכס  :מהנדסים

  סטטיקה  -  ארליך צדוק
  סטטיקה  -  שטרית יעקב-בן  

  מיזוג אויר  -  לביא אמנון
  חשמל שינוע  -  קליינפלץ יצחק  
            

  מדעי הטבע  -  גליקמן טל  :לימודים עיוניים
  כלכלה ושיווק  -  וינר אורנה
  אנגלית  -    מנדל לורי

  מוסיקה  -  חיים יוסי- מר
  

  )ב"ארה(אדריכל   -  רד'דטנר ריצ' פרופ  :אורחיםמרצים 
  )גרמניה/ישראל(אדריכל   -  צבי הקר' פרופ  

  )צרפת(אדריכל   -  פורו ריקרדו' פרופ
  )אנגליה(אדריכל   -  קוק פיטר' פרופ    
  )ישראל/אנגליה(אדריכלית   -  רייזנר יעל' פרופ    
    

  הורוביץ רבקה    :ספריה
  

  רוסו אורית    :מזכירות
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  )ב- לפי סדר א(שמות הסטודנטים בסדנא לאורך השנים 
  
  'א

  גילה אהוד
  אבושדיד אילנית

  אביב רון
  דפנהאביבי 

  אבידן שלומית
  אביזמל דיקלה

  אבירם דנה
  אבירם נועה
  אבירן סנדרה

  מיכל אבישר
  אבנשטיין גלית
  אבקסיס רותם
  אברהם ליאת
  אברהם פולה
  אברמוביץ גיל

  אברמובסקי קרן
  אדלר יניב

  יו'אדלשטיין סרג
  יוחאיאהרון 

  אהרוני אשר
  אוחנה דניאל
  אוחנה רונית

  לילי אויגמן
  אירית אורון

  אורן אלונה
  אורן גיל
  אורן זוהר
  אוקו אייל

  אזרזר מוריס
  אורית אטיה
  חנה אטלס

  פטריציה איזנברג
  רמי איזנברג
  מרילי איזקס
  טל איל

  אילון שי
  איסרליס יוסי
  איצקוביץ גיא
  איתאי מור
  איתן אבנר

  חי עוז-אל
  רבידפלג -אל

  אלגזי מוריס
  ליאת אלדר
  איריס אלון

  אלון מיכל
  אלון עינת
  אלוני גלית
  אלוני דורון
  אלוני רועי

  אלחדיף יצחק
  אליאלי מאיה
  אליאסין ארז

  אליאנסקי מירי
  אליעזרוב ישראל

  אליצור אילן

  אליקים אייל
  נטע אלמגור
  אלינער אלמגור
  חבצלת אלנדב

  אלסאנא מנסור
  אלעזר מאיה
  אלפנדרי טל

  אלפרט צביקה
  אלקסלסי פאני

  אלרון רוני
  אלשיך טל

  אלתרמן סיגלית
  ענת אמיר

  אמסלם עמנואל
  דפנה אמר

  אמריו אריאל
  אנוך מיכל

  אוחיון דורית- ר'אנרג
  אסא אירית
  אסולין מישל

  משה אסולין
  אסף מאיה
  אפטקר גבי
  אפל רותם
  אפלביץ עדי

  מירב אפרת
  אפרתי גליה

  רון ןיאפשטי
  ארקמן אילנה

  אלעדארבל  
  ארד רות

  ארדיטי רועי
  ארם אורלי

  אורלי ארנון
  ארנון איילת
  אשבל שירה

  אשד דני
  אשר הדר

  אשרוב אסף
  אשרי גיל
  אתרן דרור

  
  'ב

  ליאורה באך
  בדני שחר
  אורית בהרליה
  חיים בוארון

  בוטל מיטל
  הלה בוכמן

  בוכמן שי
  בוענו קלודט

  רינת בוקאי
  בורשטיין איתן
  בורשטיין עידית

  ה נאוה'בז
  ה ענת'בז

  הלית ביבאס

  ביבי עדי
  ביחובסקי ענת

  מירב) מדיוני(ביטון 
  ביטון מירב

  בילו פייגה הדר
  ביסטרה מרדכי

  רנהוא בירן
  בירן עדי
  בכר לירן
  בלאו דוד
  בלאו רן

  בלאושטיין דדי
  בלאק רמי

  יעל בלבן
  בלדר חגית

  בלומנטל יורם
  בלומנקרנץ יעל

  אסנת בלקינד
  בן אמוץ דנה

  בן אפרים נירית
  בן ארי אסתר

  ארי הדר-בן
  שרון בן אריה

  עליזה דוד-בן
  חור מיכל-בן

  בן חיים איילת
  חיים הדס-בן

  הילה בן כמן
  לביא זוהר-בן
  מאור חגי-בן
  נון גולן-בן
  נון גיא-בן
  סיגל נון-בן
  אסנת עזרא-בן
  צבי איריס-בן

  בניחס רוסטיסלב
  אדית בניטה

  בנימין מיה
  דרור שבני

  חני בסביץ
  בסו שלי

  רותםבסט 
  בעבור ליאת

  ציון בצלאל
  בקשי שרון

  דפנה בר
  רוני בר

  בר שירי
  און אורן-בר
  און רוברטה-בר
  דבי) פלדמן(מאיר -בר
  נס נועה-בר

  ענת בר נתן
  יעל בר נתן גייר
  בראנץ שרית

  סמדר ברגר
  ברגר פנחס
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  ליאורה ברד
  בטי ברואנשטיין
  ברוט רויטל
  ברון סיוון
  ברונר שרון
  יעל ברוקשטיין

  עדית) ברגמן(ברזילי 
  יעל ברט

  בריל דרור
  ברילוביץ אילנה

  ברמן מירב
  ענת ברנד

  ברנס חיים
  ברנרד קרן
  שרון) כרם(ברנשטיין 
  ברק יוחאי

  ברקן אביבית
  בשן לימור

  
  'ג

  אורית גבאי
  תאיל גבאי

  גבאי גלי
  גדולוב ליאת
  גדיש עינב

  גודוביץ דקל
  גוטליב רינת
  גוטמן איילת
  גוטמן הדס

  גולדברג אורי
  אירנה גולדברג

  גולדברג ליאת
  גולדברג ניר
  גולדברג קרן

  גולדפיין מיכה
  גולדשטיין גיא

  גולדשטיין שרית
  גוליאק אלכס

  אביבית גולן
  גולן סיוון
  גולן ענבל

  אורלי גונן
  גור קארן
  גור רוית

  גור רועי אורי
  י לי'ורג'ג

  מיכל גורוחובסקי
  גורלי הדס

  רינה גורן
  מלי גורניצקי
  גיל דנה

  טליגיל 
  רותי גיל

  גימפל עופר
  גינזבורג מיכל

  טובה גל
  גל מיכל
  גל עדי

  גלאור שלמה
  גלבוע ענת
  גלברט שחר
  גלוקמן דניה

  לימור גלזר
  גלזר עדי

  נילי גליק
  שרון גלנט

  נאח מירב'ג
  גנדלמן סיגל
  גניסלב רונן
  גנץ אלה
  נעמה גנקין

  גפן קרן
  גפני שרון

  גרבוביצקי גלית
  גרוס ניב
  גרין אלון

  גרינברג ערן
  אילה גרינפלד

  שרהגרינשטיין 
  רם הנרי'ג

  גרנות גיא
  עגנון גרנות
  ענת גרנות

  גרנות רינת
  גרנסטר ליהי
  גרשי אתי
  גת טלי

  
  'ד

  דבוש רינת
  דדון טלי
  אפרת דואק

  דוברובסקי טליה
  אורית דובשני

  דוד שרון
  דויד איילה
  דוידוף רונן
  דוידי שני

  דוידסון גלית
  דוידסון נועם

  ענת דויטש
  דולזה עדי

  דונסקי מעיין
  דורון חגי
  דורי ענת
  אלינור דורפמן
  דותן עדי

  דותני ליאת
  דחל רננה

  דיאמנט אסף
  אלי דיגה

  דיזנהויז דרורית
  דייטש אסתי
  דליות איילת
  דמארי יעקב

  אסנת דמרי

  דנגור איילת
  דניאל אריה
  דניאל דקל

  רותי דנן
  דקל מירב
  דקל רונן
  טלי דריזין

  
  'ה

  דורית האוזמן
  אירית האוזר

  הדר אילנה
  גילה הדר

  הופמן מיכל
  הורוביץ ורד

  היילברונר ישראלה
  הילל דנית

  היקרי יהודה
  יהודית הירש
  איילת הלבני
  נעם הלוי
  סוזן המו

  המר צופית
  הנדלר ריקי
  הנמן אילת
  הנר אריאל
  הס גולן
  רויטל הסינג

  הראל אייל
  הראל דנה
  שרית הרמתי

  ורד) גולדשטיין(הרשקוביץ 
  השמשוני יואב דוד

  
  'ו

  אריאלה וגנר
  יו'סרג וולנסקי
  וולף רינת

  ווקסברג לילך
  ויגדרוביץ שירי

  ניב ויזל
  ל'רייצ ויטנברג

  וייטמן מיכל
  וייס לירון
  וייס קובי

  ניב זוהר-וייס
  וילדר עדי
  וילדר ענת

  וינברג עמית
  וינר פזית

  ויסבוך ליאת
  ויסמן אלי
  ויסמן רן

  ויקסל שרון
  ויתקון איתן

  וכסלר ארילאל
  ולדמן איריס
  ונטורה לוסי
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  וסלי עומר
  וסקביץ אלונה

  וקס כפיר
  ורך טל

  ורכובסקי נורה
  רי'ורמן ג
  איריס ורנאי

  
  'ז
  סמדר בנר'ז

  זוארץ חיים
  זוהר גיא
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