
 
 

 
 

 ראובן גבעתי שם המרצה:
 37021 מספר הקורס:

  המרחבוגיות מתקדמות בעיצוב ס שם הקורס:
 Advanced Issues in Spatial Design  שם הקורס באנגלית:

 
 

  סטודיו הוראה:האופן 
  4 שעות שבועיות:

 3: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
 ת הקורס: ומטר

 
ביחסים שבין סיבה  , העוסקתבעיצובפרוגרסיבית ודה גית עבמתודולוב להתנסותהיא  הקורסמטרת 
, תכליתה, עיצוב סיבה או מתודה זו, בשונה ממתודות עבודה רווחות המייצרות מסובב לסיבה. ומסובב

 .בקונטקסט של מרחב צורך עיצובתמקד בי מערכת סיבות שיובילו למסובבים בעיקבותיה. הדיון בקורס
בין מרחבים מופשטים למרחבים לים למרחבים ממשיים ורטואהפרשנות למרחב תנוע בין מרחבים וי

לאפיין או לעדכן  ,לייצר עבודה של קבוצות הפועלות במשותףסטודנטים בפורמט  פגישקורס יהקונקרטים. 
 מה למגוון רחב של סוגי מענה בעיצוב עבורהפלטפורהמטרה היא להתנסות בבניית  קיים.חדש/ צורך

 בהמשך. 
 

 
 

The aim of the course is to lead the students through a progressive work in design 
methodology - the relationship between cause and effect. This method, unlike the 
common methods in design that produce an effect for a cause or purpose, is 
reversing the order between them. The course will focus on design causes in a 
Spatial Design context. Interpretation of spaces will shift between virtual spaces and 
real spaces and between abstract spaces and concrete spaces. The course will 
bring student together, working in groups, in order to create, update or characterize 
a new / existing need. The goal is to experiment in building a platform for a wide 
range of design types. 

 
 

  תכנים:
 
 .בשדה העיצוב למענה עבור צורךניתוח והבנת המבנה  ,התבוננות .1
 ניתוח והבנת תולדת הצורך. .2
 סוגי צרכים. .3
 יה של צורך ומענה עבורו.אבולוצ .4
5. Problem solving  אוTruble making 

 
 

 מטלות: 
 

להתמודד עם גיבוש קונספטים בהשפעת מתודת העבודה והגישה הסטודנטים יידרשו במהלך הקורס 
 היחודית בה עוסק הקורס. קונספטים אלו יוצגו במדיומים ומדיות שונות ומגוונות

 
  :הקורס בנהמ
 

המשך הקורס  , העמקה וניתוח המושג צורך.יוקדשו להיכרות הקורסהשיעורים הראשונים של  ארבעת
 ותרגומו ומימושו למהלך פעולה. קונספט גיבוש  כייוקדש לתהלי

 



 
 

 
 

 סיורים:
 

 התערוכה תל אביביור בתערוכת פרויקטים בעיצוב ואדריכלות : גני ס
 במרכז לאמנות דיגיטלית בחולון Fab-Lab-סיור ב

 .בספריית החומרים בחולון סיור
 

 מרכיבי הציון:
 

 30% :השתתפות פעילה במעבדה + הכנת מחברת אישית: סקיצות/רעיונות
 70% :קטים לאורך הסמסטרפרוי
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