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  תקציר הקורס בשפה העברית:

בפורמט של סטודיו לעיצוב  Designing Designבמהלך הסמסטר יעבדו הסטודנטים והסטודנטיות בקורס 
ובשיתוף פעולה על פיתוח, עיצוב והפקת תכנים גרפיים לאירועים שונים בפקולטה לעיצוב, כגון תערוכות 

בגלריה ויטרינה, הרצאות המרכז החדש והכנס השנתי. אירועי עיצוב אלה ישמשו כמקרי בוחן ולמידה 
העיצוב ולסביבה יוצרת. עבודת העיצוב לשדות  לתהליכים ולכלים המיוחדים הנדרשים ממעצב המעצב לעולם

התרבות בכלל והעיצוב בפרט, היא מעבדה מרתקת לבחינת המתח הקיים בין חדשנות ופיתוח שפה ואמירה 
 עיצובית אישית, לבין צרכים שיווקיים, כמו בין שמירה ושבירה של מוסכמות עיצוביות. 

וללוות  -בין כותלי המכון ומחוצה לו  -הפקולטה לעיצוב לסטודנטים בקורס תינתן הזדמנות להשפיע על נראות 
כמו כן, יתנסו הסטודנטים בעבודה מול  .פרויקטים ״אמיתיים״ מפיתוח הקונספט ועד למימושם ויישומם בפועל

הדגש על הפן המעשי של תהליך העיצוב ויישומו, ילווה בסקירה  לקוח ובהפקה וניהול פרויקטים מתמשכים.
היסטוריות ועכשוויות.  -לתכנים משדות האוצרות והמוזיאולוגיה, ולדוגמאות רלוונטיות תאורטית וחשיפה 

בנוסף, במהלך הסמסטר יחזקו הסטודנטים הרגלי עבודה נכונים, ויעשירו את סט הכלים, הטכניקות ושיטות 
 העבודה שברשותם.
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    תרגום תקציר לאנגלית

Course no. 
Course name Designing Design 
Hours 4 
Credits 2.5 
 
During the semester, the students in the course Designing Design will collaborate towards 
developing, designing and producing graphic products for the faculty of design’s various 
events, such as exhibitions in Vitrina gallery, The New Center lecture series and the faculty’s 
annual conference. These, and other similar events, will be a case study of the unique 
professional tools and processes, practiced by designers designing for design oriented and 
creative environments. Design works created for cultural premises in general, and design in 
particular, are a fascinating laboratory for testing the inherit tension between innovation, 
personal point of view and style, and between marketing considerations, as well as between 
breaking and preserving design conventions.    
The participating students will have the privilege to influence the visual identity of the design 
faculty - inside HIT and outside. The students will also gain critical experience working on 
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“real” projects from start to execution, working with clients, and producing and managing 
ongoing, developing projects. 
The focus on the “hands on” aspects of the design process, will be backed by a survey of 
theory of design, curation and museology, and relevant examples from the field - historical 
and contemporary. Throughout the semester the students will adopt correct work habits, and 
will strengthen ans enrich their design tools set, techniques and methods.           
 
 


