
 
 יאש רוזוב שם המורה:

 39032 מספר הקורס:
 מעצבים כסוכני שינוי )מקרה ג'סי כהן( -שם הקורס: מרחב/חברה 

 in the Israeli public space  Designers as agents of changeשם הקורס באנגלית:
  

תקציב מלא להפקת פרויקטכן הרשמה והשתתפות בקורס מקנה מלגה לכל סטודנט ו  

 ועבודה בשטח סטודיו, הרצאות, סיורים אופן הוראה:
 4שעות שבועיות: 

 5.2 נקודות זכות:
 דרישות קדם: סטודנטים העולים לשנים ג',ד' בכל מחלקות העיצוב

  
 מטרת הקורס

מטרת הקורס הינה להכיר מקרוב את שכונת גס'י כהן ולחולל בה שינוי תודעתי, חברתי, פונקציונלי באמצעות עיצוב במרחב 
-)כגון המרכז לאמנות דיגיטלית וה  וזאת באמצעות מגע עם תושבים וסוכני תרבות הפועלים במרחב השכונתיהציבורי 

FABLAB.)  לאחר המגע הראשוני ננסח יחד פרויקטים עצמאיים של הסטודנטים שיתממשקו עם מסגרות קיימות או יצרו
 לפעולה במרחב הציבורי והחברתי של השכונה. מסגרות חדשות

  
 תכנים

פעילים בשכונה  תחילה יתוודעו הסטודנטים למרחב הציבורי והחברתי של השכונה באמצעות סיורים במקום שיינתנו ע"יב
, לייזר, מדפסות תלת CNCמרכז ייצור ועיצוב באמצעות מחשב ) – FABLAB ואוצרי המרכז לאמנות דיגיטלית. נתוודע ל

 EDIBLE פרויקטים המחברים חברה, אמנות ועיצוב ולפרויקטמקום המציג ומפיק  –מימד(, למרכז לאמנות דיגיטלית 
ESTATES – גינות קהילתיות אכילות ביוזמת האמן האמריקאי Fritz Haeg 

 
יבחרו הסטודנטים מרחב פעולה אנושי ופיזי  – לאחר הכרות הסטודנטים את האנשים והגורמים הפועלים דרך קבע בשכונה

  התושבים והסוגיות המעצבות אותו. חקר וההיכרות עם המקום,ויגשימו פרויקט עיצובי שעולה מתוך המ

  פירוט מפגשים
 הפעילים והפרויקטים. האנשים, סיורים להכרת השטח,

 אוצרי ומתאמי המרכז לאמנות דיגיטלית מנחה הקורס, הנחיות:
 מעצבים ואמנים שבפעילותם העיקרית בעלת גוון חברתי מובהק. הרצאות אורח:

 גוף התערוכות והפרויקטים במרכז לאמנות דיגיטלית. חשיפה ושיחה אודות
 ניסוח פרויקט מתערב בהתאם לסביבות העבודה שזיהו הסטודנטים.

 הנחיה ומפגש שבועי באתר הפרויקט ע"י הקבוצה והמנחה.
 תקצובם והבטחה שהינם ברי קיימא לטווח ארוך. קידום הפרויקטים,

 רת הנידונה.יישום הפרויקטים בשטח בסיוע התקציבי של המסג

 שונות
– 'מרכזית'בעבר מפעילי ה קואופרטיב יוצרים בנווה שאנן. - מלטשהמעצב בעל סטודיו רב תחומי ב מנחה הקורס יאש רוזוב

אוצר עיצוב ויוזם פרויקטי עיצוב משותפים בבתי ספר לעיצוב בעולם.  תחומי בתחנה המרכזית הישנה של ת"א.-מיזם רב
  במכללת שנקר ובפקולטה לעיצוב של אוניברסיטת י.א.פורקיניה בצ'כיה. הטכנולוגי,מרצה במכון 

  
 (:011%-מרכיבי הציון באחוזים )חייב להסתכם ב

 %04 השתתפות פעילה
 60%   פרויקט מסכם

  
 )חובה( נוכחות:

  ביבליוגרפיה:
 3402סדר יום, המרכז לאמנות דיגיטלית,  –המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית 

  , בתרגומה של מרים טליתמן, בסדרת "ארכיטקטורות"0690  ,הוצאת בבלב ג'ייקובס ג'יין, מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות,
Jacobs Jane book by writer and activist 1961 is a fe of Great American CitiesThe Death and Li 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%9C
http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs
http://en.wikipedia.org/wiki/1961_in_literature


 0611הוצאת רסלינג,   ז'וליה קריסטבה,  זרים לעצמנו,
Etrangers a nous-memes - Julia Kristeva, 1988 

 
 מוזיאון תל אביב לאמנות , הוצאת0601-0692צבי אפרת, הפרויקט הישראלי: בנייה ואדריכלות 

 
 חומר עזר: )יכול להיות אתר אינטרנט, כתב עת לא אקדמי וכו(

 לקורס יוקם בלוג ייעודי שיתעד את מהלכו.
 יוקרנו סרטונים רלוונטיים לתכני הקורס.

 

http://readingmachine.co.il/home/contribs/tel_aviv_museum_of_art
http://readingmachine.co.il/home/contribs/tel_aviv_museum_of_art

