
_ Gidi Gilam
_ gidigi@gmail.com
_ www.buttandbutter.com

_ Portfolio



_ business cards

לילי כהן פרח-יה



_ business cards



_ event invitations



052.224.1313

_ Branding & Logos

_ Meshuna Art Gallery logo & business card_ Junktion (Logo & Website)

_ Contos Shavit Logistics logo



Sari Golan

054.233.0511
hameshulashart@gmail.com
Shvil HaMeretz 6, 1st floor, 
Studio 8, Tel-Aviv

שרי גולן

054.233.0511
hameshulashart@gmail.com

רחוב שביל המרץ 6, קומה 1, 
סטודיו 8, תל אביב

_ The Triangle Gallery & Artist Consultancy logo, business & website



Logos / לוגואיםLogos / לוגואים_ Logos for different business



_ Naama Hofman Light Objects booklets, presentations & general design

Light object 004

Naama Hofman Light Objectswww.naamahofman.com

Wall Light Object

Naama Hofman Light Objectswww.naamahofman.com

Light Object 004 is a modular lamp made of 
120 LEDs within the interior of an acrylic tube, 
which in turn is connected to a bent iron pipe. 
There are various ways to use Light Object 004: 
while it can be used as an individual piece, 
the modular design invites to create 
multiple geometric compositions. 
Their shape makes it possible to produce 
3D light objects as well as 2D patterns.

70 cm

30 cm

Materials: Iron, acrylic tube, 120 led light.
Light source: 12V, LED light strip.
Color temperature: 2700 warm white.
Dimensions 
(single in cm): 70h x 30w x 3 thickness
(single in inch): 27.5h x 11.8w x 1.2 thickness

Naama Hofman Light Objectswww.naamahofman.com

Light object 004/2
Wall Light Object

Naama Hofman Light Objectswww.naamahofman.com

Two 004 light objects assembled to one object.

suspension from the wall.

Front view

Top view

Side view

20º degrees  

Light object 004/2
Views

Naama Hofman Light Objectswww.naamahofman.com

Naama Hofman Light Objectswww.naamahofman.com

Light object 004
Graphic variations



_ Naama Hofman Light Objects (more)

מוזיאון העיצוב חולון
הצעות לתאורת כניסה

במצגת זו אציג שתי רעיונות שונים המתבססים על מספר 
קריטריונים הכרחיים  לתאורת כניסה למוזיאון המשלבים 

היבטים פונקציונאלים ואסתטיים.
הקריטריונים שהצבתי לעצמי הם: נראות האובייקט ביום 

ובלילה וההתייחסות לאור כאל ”pattern“, תפיסת 
התאורה בכניסה כאל מיצב אחד הנפרש בכניסת המוזיאון 

ומאיר את החלל הקיים שם, התייחסות למבנה השכבתי, 
המעוגל והנפוח ע“י שימוש בקווים דקים ומאירים במרחב 

היוצרים קונטרסט המתכתב עם המבנה עצמו.

האלמנטים המרכיבים את המיצב ממוקמים בערוגה לאורך 
שביל הכניסה ומורכבים מחומרים זהים אך בקונפיגרציות 

שונות. הם מורכבים מצינורות אקריל המכילים בתוכם לדים 
ומוחזקים על ידי צינורות מתכת מקובעים לאדמה.

אובייקט ראשוןהקדמה
צינור אור מאונך

מחובר לפרופיל מתכת
 .1

פיזור האובייקטים
לאורך הערוגה

הדמיית
המיצב

גובה האדמה

גובה האובייקט 
80ס“מ

צינור אקרילי
אורך 40 ס“מ

קושרת לחיזוק

מוט תמיכה לצינור אור

הדמיית
המיצב

הצעות הצבה שונות

www.naamahofman.com



מיתוג לאוצרת שרי גולןמיתוג לסטודיו ספוג

לוגו וכרטיס ביקור לוגו וכרטיס ביקור

חוברת לימוד www.studiosfog.com :אתר

sari golan sarig
curator & cultural producer

     054.233.0511
     sarigolansarig@gmail.com
     www.sarigolansarig.com
     7 yiftah street, tel aviv, israel

_ Sfog Industrial Design Studio logo, 
business card & website

_ Sari Golan Consultant business card, 
logo, presentation & general design



Branding / מיתוג

מיתוג לסטארט-אפ בשם קונדיגו - אתר אינטרנט, אפליקציה וכרטיסי ביקור

_ Condigo Technologes logo, business card and web & application design



X chair - blues armchair

כיפוף מוט ברזל וקליעת מיתר סינטטי (פוליפרופלין) טכניקה:  
מוט ברזל 12 מ"מ ומיתר פוליפרופלין חומרים:  

רוחב - 910 מ“מ מידות: 
אורך - 720 מ“מ   
גובה - 900 מ“מ   

יד תבונית - יד מקורית
את מסעי אל העולם המרתק, השוכן בגבולות הקראפט והעיצוב ומה ביניהם, התחלית לפני שמונה חודשים. בדרך ארוכה זו גיליתי שפע ועושר, 
לעיתים תובנות ומסקנות שקודמים לי גילו מזה זמן רב ולרוב חוכמות קטנות כאלה שנתגלו רק לי. במסעי זה כמעצב הפנמתי סוג נוסף של 
מקוריות. מקוריות בדרך העשייה, מקוריות פרי שיח רבוד וסבוך בין מוחי לידיי. בדרך היוצרת ולא אחרת נחלתי הצלחות ולעיתים אכזבות אך 

בשניהם החוויה הייתה מכוננת. עשיתי יותר, כך הפכתי למקורי יותר, למומחה יותר, למנוסה יותר, למקצועי יותר וכך השתכללתי ושכללתי.
והיד כבר לא כואבת היא כבר חושבת, היא מדברת והמוח עתה מקשיב כי גם לה יש תבונה.

באובייקט זה אצורה מעשיה של "היד התבונית", פרי מסע אישי ארוך בחיפוש אחר תשובות לשאלות שמעסיקות את המעצב שבי.

צבעים אפשריים:

סדרת אובייקטים זו באה בדרך ההתנסות בחומר, בטכניקה ובחוויה. באה לענות על שאלות, או בכלל לשאול אותם. חלקה מנסה למתן 
ולרסן וחלקה מקצין, מותח את הגבולות ובוחן אותם. לבטים רבים ליוו אותי ביצירת סדרה זו, בכל אובייקט רציתי לייצג משהו או 
לבחון משהו. חלקו הראשון של  הפרויקט הסתיים למעשה בשכלול טכניקת הקליעה, לאחר בחינת מרחב התמרון המאפשר מבנה הכסא 
עליו מונחת. עת להחלטות, לאן אני יתקדם ואיפה יפעל, לבסוף החלטתי לשמר את מהות הטכניקה המעודכנת ולבחון את יחסי הגומלין 

בין מבנה משתנה במגבלות מסוימות לבין תנועת החוט, המשטחים והחללים התלת מימדים שיוצרת הקליעה.
לאורך הדרך רציתי לשמור על סדרה של כסאות שכולם מתפקדים, כולם דומים אך שונים כולם עונים ושואלים.

craft oriented design

StoolXchair - rattanXchair - yellow warbler

Xchair - black & white Xchair - blues armchair Xchair - typical

Branding for Rami Tarif,s chair series - posters / מיתוג לסדרת כסאות של רמי טריף - פוסטרים_ Rami Tareef industrial Design logo, posters & catalog



local crafted stool

Stool

חיתוך לייזר, כיפוף וקליעת קש מסורתית טכניקה: 
יריעת פלדה 1.5 מ�מ וקש חומרים: 

רוחב - 310 מ“מ מידות:  
אורך - 310 מ“מ   
גובה - 370 מ“מ   
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מהו היחס לאובייקט one-of a kind, היום כאשר נעשה תיאור: 
בעידן טכנולוגי חדיש, ומהו ערכם התרבותי והכלכלי של 
ערכים  טעון  האובייקט  במהותם?  קראפטים  חצי  חפצים 
של one-off, משחק על התפר בין הישן לחדש, המסורתי 
לעכשווי בדרך שילוב טכנולוגיה גבוהה של חיתוך לייזר 

עם טכניקת קליעה ידנית.
חומר,  מהות,  של  הניגודיים  על  לעמוד  מנסה  המפגש 
טכניקה, אסתטיקה ותיעוש דרך הסתכלות שונה של מעצב 

.one-of a kind-אל מושג ה

COD פרויקט
(craft-oriented design)

מה באמת קורה במפגש בין מלאכה לעיצוב, מהן 
ההבדלים המהותיים בחשיבה, בתכנון ובבצוע של 

חפצים פרי חלציו של בעל המלאכה והמעצב?

בשנים האחרונות מגלה העיצוב העכשווי עניין רב 
והתקרבות לתחום המלאכה. יותר ויותר מעצבים 
הכלאה  של  מקום  זו,  בטריטוריה  עניין  מוצאים 

בין מלאכה מסורתית עיצוב ואמנות.
בשנה האחרונה קסמה לי עשייה מרתקת שבמהותה 
עמדה הכלאה בין מלאכה מסורתית רבת שנים יחד 

עם עיצוב ותיעוש בן זמנינו. 
The COD project הוא פרויקט שנולד מתוך תשוקה 
ליצירה דרך אמת החומר. תשוקה של מעצב לחקור, 

לנסות, לטעות, ללמוד ולדעת בדרך אחת -

הידיים החושבות.

בין  והדומה  השונה  על  לעמוד  מנסה  הפרויקט 
מלאכה ועיצוב ובוחן את גבולות ההכלאה ביניהם, 
מן  מזוהה  משהו  עם  להישאר  ומנסה  אותם  מותח 
ישן,  מתוך  חדש  ליצור  ההוא.  העולם  של  העבר 
גנטיקה  ולזכור  לחדש  לרענן,  למתן,  להקצין, 
וערכים אסתטיים מזוהים בתוך עיצוב בהקשריו 
העכשוויים. הפרויקט עסק בריהוט קלוע המתבסס 
העשייה  ערכי  את  ומשמר  מסורתית  מלאכה  על 

העמלנית שלה יחד עם עיצוב מתועש להמונים.

רבות הן השאלות שהעסיקו אותי בפרויקט וימשיכו 
להעסיק אותי בעתיד.

אם  הגבול  מונח  ואיפה  באמת?  מהו   – קראפט 
בכלל בו קראפט הופך למשהו אחר

יחיד  או  מתועש  קיים?  ישנו,   – עכשווי  קראפט 
במינו ? לעשות זה לחשוב, לעצב?

רמי טריף

gidigi@
gm

ail.com
עיצוב גרפי: גידי 

X chair

כיפוף מוט ברזל וקליעת מיתר סינטטי (פוליפרופלין) טכניקה: 
מוט ברזל 12 מ“מ ומיתר פוליפרופלין חומרים: 

רוחב - 650 מ“מ מידות:  
אורך - 750 מ“מ   
גובה - 850 מ“מ   

black & white

במודל הזה רציתי לבחון את טכניקת הקליעה, להקצין את תיאור: 
המופע שלה על המבנה שנשאר דומה לקודמו.

דרך משחק פשוט של ניסוי וטעייה נפתח בפני עולם אין 
סופי של אפשרויות, עולם צבעוני המתאפשר בזכות שימוש 
במיתר סינתטי במקום חומר הגלם הטבעי וגובל בעיצוב 
בתוכו  מחזיק  שעדין  ורענן  חד  גראפי  מופע  הטקסטיל. 

איכויות ומוטיב צורני מזוהה אך חדש לגמרי. 
השפה  את  הכתיב  הכסא  של  הקונסטרוקטיבי  המבנה 
חייבו  הטכניקה  מגבלות  זאת  עם  אך  הקווית  הגראפית 
מבנה זוויתי. כך נוצר שיח מעניין בעיניי בין מבנה קווי 

למשטח, בין הפיזי לגראפי.

במודל הזה רציתי לבחון את טכניקת הקליעה, להקצין את 
המופע שלה על המבנה שנשאר דומה לקודמו.

דרך משחק פשוט של ניסוי וטעייה נפתח בפני עולם אין 
סופי של אפשרויות, עולם צבעוני המתאפשר בזכות שימוש 
במיתר סינתטי במקום חומר הגלם הטבעי וגובל בעיצוב 
בתוכו  מחזיק  שעדין  ורענן  חד  גראפי  מופע  הטקסטיל. 

איכויות ומוטיב צורני מזוהה אך חדש לגמרי. 
השפה  את  הכתיב  הכסא  של  הקונסטרוקטיבי  המבנה 
חייבו  הטכניקה  מגבלות  זאת  עם  אך  הקווית  הגראפית 
מבנה זוויתי. כך נוצר שיח מעניין בעיניי בין מבנה קווי 

למשטח, בין הפיזי לגראפי.
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X chair

כיפוף מוט ברזל וקליעת מיתר סינטטי (פוליפרופלין) טכניקה: 
מוט ברזל 12 מ“מ ומיתר פוליפרופלין חומרים: 

רוחב - 550 מ“מ מידות:  
אורך - 580 מ“מ   
גובה - 850 מ“מ   

typical

מעשה בפשטנות, מודל ה-typical הוא ישום של התנסויות תיאור: 
עד כה על המבנה הכי פשוט וקלאסי של תולדות הרהיט.

כאן משתמרים ערכים צורניים שנרכשו עד כה ומתגייסים 
אין,  ומה  יש  מה  של  בחינה  הבסיסית.  הפונקציה  לטובת 
מהוא המינימאלי ומהוא האופטימאלי בכדי ליצור חדש ובו 

זמנית לקיים את המודל.
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X chair

כיפוף מוט ברזל וקליעת מיתר סינטטי (פוליפרופלין) טכניקה: 
מוט ברזל 12 מ“מ ומיתר פוליפרופלין חומרים: 

רוחב - 910 מ“מ מידות:  
אורך - 720 מ“מ   
גובה - 900 מ“מ   

blues armchair

של תיאור:  המבנה,  של  העצמה  מודל  הוא   blues armchair-ה
פיסוליות  בין  גומלין  יחסי  של  סינרגיה  מעין  הטכניקה 

מבנה לבין קו ומשטח. 
הבסיסי  המחומש  המבנה  של  הכפלה  על  מתבסס  המודל 
מימדים  תלת  חללים  מופע  ויוצר  כה  עד  איתו  שעבדתי 
מורכבים יותר משאר המודלים תוך ניסיון להרחבת המשחק 

912.051של חוט משטח.

663.987

49
9.

61
3

41
2.

28
9

10
5°

563.069

554.001

89
5.

98
8

628.669

356

212.357

301.781

618.736

912.051

663.987

49
9.

61
3

41
2.

28
9

10
5°

563.069

554.001

89
5.

98
8

628.669

356

212.357

301.781

618.736

X chair

כיפוף מוט ברזל וקליעת מיתר סינטטי (פוליפרופלין) טכניקה: 
מוט ברזל 12 מ“מ ומיתר פוליפרופלין חומרים: 

רוחב - 600 מ“מ מידות:  
אורך - 640 מ“מ   
גובה - 890 מ“מ   

yellow warbler

רגעית תיאור:  התנסות  ערכתי  הגראפי  הצורני  לדיון  בחזרה 
ומיידית ביצירת משטחים טקסטילים חדשים, דרכם גיליתי 
המאפשרים  בטכניקה  מינוריים  שינויים  של  עוצמתם  את 

עולם צורני אסתטי שונה וגם דומה.
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מחקר והשראה

לימוד של טכניקה מסורתיתטכניקות מסורתיות בשימוש מודרני

X chair

כיפוף מוט ברזל וקליעת קש טכניקה: 
מוט ברזל 12 מ“מ וקש חומרים: 

רוחב - 550 מ“מ מידות:  
אורך - 600 מ“מ   
גובה - 850 מ“מ   

rattan

גבולות הוא שם המשחק כאן,תיאור: 
איפה הם עוברים ועד כמה ניתן למתוח אותם?

במודל נעשה פיתוח ושדרוג של טכניקת הקליעה הפשוטה 
לכדי התאמה למבנה מורכב יותר מאשר יושמה בו עד כה. 
כאן שוכללה הטכניקה בעזרת שינוי המבנה עליו מונחת.

כך נוצר מופע אסתטי חדש לחלוטין שמאפשר מענה 
 פונקציונאלי הולם וממשיך להכיל שפה צורנית

מזוהה מהמוכר והבסיסי.
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Branding for Rami Tarif,s chair series - brochure / מיתוג לסדרת כסאות של רמי טריף - חוברת

 שער, עמוד אחורי
 וכפולות מחוברת

תדמית לסדרת הכסאות

_ Rami Tareef industrial Design logo, posters & catalog (more)



Print / דפוס

סדרה של 4 פוסטרים 
לתאטרון ”בית ליסין“

_ Series of posters for Beit Lessin Theatere 


