
                             
   
 

 
 

 מגזין עיצובשם הקורס: 
 Design Magazine שם הקורס באנגלית:

 שיעוראופן הוראה: 
 2שעות שבועיות: 

 2נקודות זכות: 
 קורס כתיבה ומחקר בסביבה יוצרת דרישות קדם:

 
 מטרת הקורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים יכולות כתיבה על אודות עיצוב, שחורגות מכתיבה אקדמית ומשמשות את  
יום, כאשר עליהם לתקשר רעיונות ויזואליים בכתיבה במדיות השונות, באתר המציג את -ם ביוםהמעצבי

עיצוב, המסוגלים להביע דעה רהוטה ומנומקת על תוצרי -מוצריהם, בבלוג אישי וכד'. הקורס יכשירם ככותבי
 עיצוב. 

 
  תכנים:

שה בקורס עיצוב, עריכת ראיון עם דמויות סיקור תערוכה נבחרת בעיצוב/אמנות/אדריכלות וכו', תיאור תוצרי הג
מפתח בעולם העיצוב, כתיבת הזמנה פרסומית לאירוע או לתחרות, סיקור כנס/סימפוזיון/יום עיון, כתיבה על 
תוצר ותהליך של הכותב או של מעצב אחר וכו'. העריכה תתבצע יחד עם הסטודנטים במהלך חוזר שבו 

 ד התאמתו לפרסום במגזין המקווןיתבקשו לשפר את הטקסט במידת הצורך, ע
Course discription 
The course aims at giving the students the tools to write about design, as it is written in the 
different media today: in a personal blog, in their own design website and so on. The texts 
produced by the students will be edited by the course instructor, and published in the on-line 
Design Faculty Magazine. 
 
content 
Coverage exhibition selected design / art / architecture, etc., description products Submit 
design course, interviews with key figures in the design world, writing invitation promotional 
event or competition Coverage Conference / Symposium / Symposium, writing about the 
product and the process of writing or other designer. Editing will be done together with the 
students during the circular which will be asked to improve the text, if necessary, to suitability 
for publication in the magazine online. 
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