
 
 

 
 

 ד"ר ויקטור פרוסטיגשם המרצה: 
 מספר הקורס: 

 לקראת עיצוב המחר שם הקורס:
 Toward the Design of Tomorrowשם הקורס באנגלית: 

 
 שיעוראופן הוראה: 

  שעות 2 שעות שבועיות:
 נ"ז 2נקודות זכות: 
 אין דרישות קדם:

 
 הקורס נועד לעזור למעצבים להבין את עיסוקם במציאות המשתנה בימינו. המטרה:

 . 22אינו העיצוב של המאה ה 22מה שברור היום הוא שהעיצוב של המאה ה
 השאלה היא מה משמעותו המתהווה? מה הם תוצריו? ומה זה להיות מעצב?

 
 

 התוכן
במטרתו. לשנות ולהעמיק את ההבנה של הקורס הינו תיאורטי בהגדרתו אך מעשי ופרקטי 

 העיצוב כדי שנדע מה מצפים מהמעצב בימינו ונפעל בהתאם.
מושגי העיצוב משתנים לאורך ההיסטוריה האנושית. העיסוק במושגים ההיסטוריים בקורס 

זה נועד ליצירת פרספקטיבה להבנות המתחדשות של העיצוב בימינו. הבנות החורגות מאלו 
רגות מהתבנית של לימודי העיצוב החזותי, חורגות מההתנהלות ואף , חו22של המאה ה

 מהתוצרים המקובלים.
 

בקורס נדון במהות העיצוב שמתגלה לנו במסורת היהודית, במסורת המערבית  - ההיסטוריה
 מסוקרטס ועד לרנסנס, ומהמודרניות למודרניזם ולפוסט מודרני. 

 
סטי, וזה שכנגדו הפוסט מודרני עולות בימינו עם כישלון רעיון העיצוב המודרני – המציאות

עיצוב מכליל, עיצוב פתוח, עיצוב התנסויות, עיצוב נרטיבי, חשיבה  –גישות שונות לעיצוב 
מעצבת, עיצוב שירות, ניהול עיצוב.... המובילים למבוכה הגדולה ולשאלה: אז מה זה עיצוב? 

ה של העיצוב? ואיך הם עשויים האם יש לו תיאוריה כוללת? האם יש קווי מתאר לפרקטיק
 להגיע לידי ביטוי בחיי היום יום? 

 
נסקור את השינויים בתפיסת המדע, היצירה והמציאות והשפעתם על הבנת העיצוב  - החזון

ותוצרי העיצוב. ממציאות לינארית למציאות מורכבת, דינמית, כאוטית, של נופים מרקדים, 
 התהויות מגיחות ומושגים רבי פנים.

 
חן את העיצוב גם לאור השינויים בהבנת האדם. הגוף והנפש, האינדיבידואל והחברה, נב

המלאכותי והטבעי, הלוגי והאינטואיטיבי. כיצד אנו חושבים, מרגישים, פועלים בחיינו, מה אנו 
 מעצבים וכיצד אנו מתעצבים.

 
 של מה זה עיצוב, מעצב ותוצר העיצוב.  לבסוף אולי נגיע לתובנות 

 
המוצע כאן אינו בא ליֵדע את המשתתף בקורס על השינויים בעיצוב, אלא להשפיע על המסע 

 הערכים, ההתנהלות והפעולות של המשתתף עצמו, לחנך.
טבעו של מסע משמעותי הוא שאי אפשר לחזור אחריו למה שהיה לפניו, אלא להמשיך ממנו 

 למסעות אחרים.
 
 

 מערך נושאי השיעורים
 



 
 

 
 

 המטלה מעבר לחזותהעיצוב ש –התוכן  מס'
 עיצובו של עולם.  –לידתו של העיצוב  1

עיצובן של ההיסטוריות,  -הרקע להבנת העיצוב 
האמונות, העולמות של מעלה ומטה ועיצוב הקישורים 

 שבין הקצוות.
 ממשה רבנו וסוקרטס עד העת המודרנית.

, בכל אמצעי תגובה יצירתית
שהוא לנושא השיעור. 

 כתשובה לשאלה:
ההשלכות של העיצוב מה 

כפי שהוצג בשיעור זה על 
הבנת העיצוב שלך, על 

ההתנהלות והפעולה של 
 המעצב, ועל תוצרי העיצוב?

 הרנסנס –לידתו המחודשת של העיצוב  2
מעיצוב המממש את חוכמת החיים, לעיצוב חובק כל 

 ועד לעיצוב היוצר עולמות.
 על היחסים שבין עיצוב, סגנון ודקורציה.

 סימן האלוהים שבאדם.עיצוב כ
 

 , כנ"ל.תגובה יצירתית

תיקון  -מות האלוהים ולידתם של חוקי הטבע  3
הגחתו של העיצוב המודרניסטי, העיצוב ופיצולו. 

האוניברסלי, האינדיבידואלי, הרדוקציוניסטי וקריסתו 
 הפוסט מודרנית כחזות הכול, חסרת המשמעות.

הגוף  העיצוב לאור השינוי בהבנת האדם ועולמו.
והנפש, האינדיבידואל והחברה, המלאכותי והטבעי, 

 הגבוה והנמוך, הלוגי והאינטואיטיבי.
 

 , כנ"ל.תגובה יצירתית

 עולמות מרקדים עיצובים מתהווים 4
ממציאות לינארית למציאות מורכבת, דינמית, כאוטית, 

של נופים מרקדים, התהויות מגיחות ומושגים רבי 
 פנים.

מרגישים ופועלים בחיינו. מה אנו כיצד אנו חושבים, 
 מעצבים וכיצד אנו מתעצבים.

 עיצוב יוזם, עיצוב מביים ועיצוב מבצע –עיצוב
 

 , כנ"ל.תגובה יצירתית

 חשיבה עיצובית? ניהול עיצוב? 5
 השינויים בחשיבה ובהתנהלות העיצוב והחיים.

 

 , כנ"ל.תגובה יצירתית

 הצגה ודיון בעבודות  6
 ובות היצירתיות.הגשת ביניים של תג

 

 

 עיצוב משתף ומכליל -דרכי עיצוב  7
המעבר מעיצוב מלמעלה, אוניברסלי או אינדיבידואלי, 

 קהילתי.-לעיצוב אישי
 

 , כנ"ל.תגובה יצירתית

 עיצוב פתוח -דרכי עיצוב  8
המעבר מתוצרי עיצוב מוחלטים, לתוצרים המאפשרים 

 עיצוב.
 

 , כנ"ל.תגובה יצירתית

 עיצוב התנסויות ועיצוב שירות - דרכי עיצוב 9
 המעבר מעולם של אובייקטים לעולם של תהליכים.

 

 , כנ"ל.תגובה יצירתית

 עיצוב נרטיבי, עיצוב משמעויות וערכים -דרכי עיצוב  11
 מעיצוב תפיסתי, חזותי, לעיצוב משמעויות וערכים.

 

 , כנ"ל.תגובה יצירתית



 
 

 
 

המסע וההבנות שעלו  סיכום והחזוןעיצוב ההיסטוריה, המציאות  -סיכום  11
 במהלכו.

 הגשת מכלול העבודות 12
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 : חובה נוכחות בכל השיעורים.נוכחות
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