
 
 

 
 

 ד"ר ויקטור פרוסטיג שם המרצה:
 מספר הקורס: 

 תרחישים ושירותים. חוויות, –עיצוב מעבר למופע שם הקורס: 
  שם הקורס באנגלית:

Design Beyond the Visual – Experiences, Scenarios and Services  
 

 אופן הוראה: סטודיו
 ש"ס 4 שעות שבועיות:

 2.5נקודות זכות: 
 שנה ב' בהצלחה.סיום  דרישות קדם:

 
, לעיצוב המכליל תקשורת חזותיתהרחבת ההתנסויות מעיצוב אובייקטים, חללים ומטרת הקורס: 

חוויות חיים, תרחישי התנהלות צרכנים וארגונים. גישה, חשיבה ועשייה אינטגרטיביים 
 ואינטראקטיביים.

 

Course aim is to expand and deepen students’ perspectives from design of objects, 

spaces and visual communication, to holistic life experiences, scenarios and 

services. The course’s thinking and making, theory and praxis are based on 

integrative and interactive approaches. 

 תכנים

להשלים את התנסויות הסטודנט לעיצוב פנים, מוצר ותקשורת ולהקנות לו כלים ליצירה הקורס נועד 

 מכלילה מעבר למופע, יצירה המותאמת לתפיסות המציאות, ולדרישות העסקים בימינו.

הקורס פותח בפני הסטודנט ממדים ותחומי עיצוב שמתפתחים בימינו ויש להם ביקוש הולך וגדל 

 המעצב.כחלק אינטגרלי מעבודת 

במסגרת הקורס יעוצבו חוויות לקוחות, תרחישים של התנסויות, וניהול שירותים כגון: בתי קפה 

אירועי חברה ותרבות, ועד , ותיירות ליין, שירותי בנקאות, מלונאות-וקניות אוןומסעדות, חנויות 

 עיצובם של תרחישי עתידים מדומיינים.

תכנון, הצגה ומימוש שאינם מוכרים בתחום עיצוב הקורס יכלול לימוד של כלי  התנהלות הקורס:

המופע של אובייקטים. הקורס יתבסס על התנסויות עיצוב מעשיות ובמסגרתו כל סטודנט יבחר נושא 

 לעיצוב אותו ילמד, יציע אלטרנטיבות ויפתח סצנריו אותו יציג בסיום הקורס.

 
 פרויקט מסכם שיוגש בסוף הקורס. במהלך הקורס יתורגלו כלי חקירה, תכנון והצגה לקראתמטלות: 
 כל המפגשים יכללו תיאוריה ופרקטיקה המשולבים זה בזה, הנחייה קבוצתית ואישית. - מפגשים

 

 מרכיבי הציון באחוזים:

 30% –והשתתפות נוכחות 

 70% –סופי  הגשת פרויקט
 

 חובה נוכחות:
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