
                   

שם הקורס: עיצוב מקיים במרחב העירוני  

  Sustainable Design in Urban Environment   :שם הקורס באנגלית
אופן הוראה: סדנת סטודיו  

מנחה: אדריכלית ברכה קונדה  

קורס בחירה בעיצוב מיועד לסטודנטים מכל המחלקות.  
הקורס מתוכנן להיערך כסדנה מרוכזת בתוך שיתוף פעולה ושילוב עם אירועי עמותת ״ecoweek״ ורשות מקומית 

בסמסטר הקיץ - 18-23/9/2016. 

מטרות הקורס:  
פעילות והתנסות בשדה העיצוב המקיים במרחב הציבורי בדגש על ״עשיית מקום״ - בהקשרי קהילות. -
פיתוח עיצוב רב-תחומי קונקרטי לפיתוח זיקה למרחב הציבורי לאור תפיסות קיימות עדכניות בשילוב שיח והכרות עם הכוחות -

הפועלים בשטח.  
התנסות בעבודת צוות בסדנה מרוכזת וחוויתית, בתוך עיסוק עם סוגיות משמעותיות בעיצוב סביבה מקומית באתרים -

ספייציפים.   

תכנים:  
עיצוב מקיים ורב תחומי להעצמה ושגשוג מקומי - (קהילה / כלכלה / סביבה) 

התבוננות, הקשבה ושיח משתף כפלטפורמה להנעת תהליכי עיצוב - מפגשים עם בעלי עניין / קהילות.  השתלבות בשיח א.
עיצוב השתתפותי לטובת העצמה, שייכות ופיתוח זהות מקומית.   

הגדרת תוצרי העיצוב ואיפיונם (פרוגרמה / בריף) בהתאמה לנושא / זהויות, הזדמנויות וצרכים שיעלו בתהליך. הבנת ב.
הדרכים בהן הקהילות מכוננות ומפתחות את זהותן ופעילותן בהקשרי המרחב הציבורי. הבנת תנאי השטח הפיסיים. 

עיצוב משולב והתערבות בסביבה העירונית כמנוף לשינוי מקומי - עיצוב סביבה ואובייקטים לאור ערכי קיימות לטובת ג.
העצמת תחושת השייכות של התושבים למקום. (דוגמאות: ריהוט רחוב, מתקני צל ויצירת מיקרו-אקלים, שילוט, מיתוג, 

עיצוב למפגש, משחק, פנאי וכיו"ב). 

עבודת הקורס מאופיינת:  
בעבודת צוות ושיח בסדנה חוויתית אינטנסיבית בת שבוע לטובת עיצוב מקום כסביבת חיים מקיימת ונתינת מענה עיצובי -

קונקרטי לבעלי עניין מקומיים.  
-  ECOWEEK במפגש וחשיפה למומחים ומנחים נוספים מטעם ארגון
תוצרי הסדנה עשויים לשמש כתשתית לפיתוח וליישום בפועל במסגרת חממה המשכית ונפרדת מהקורס.  -

מטלות:  
נוכחות והתמסרות לתהליך עיצוב קונקרטי במשך סדנה אינטנסיבית בת שבוע  18-23/9/2016. 

הסטודנטים יעבדו בצוותים, ויפתחו הצעות לפרויקטים קונקרטיים בסביבה נתונה בתוך דיאלוג עם ה"קליינטים".  
הסטודנטים יבקרו וישהו בקירבה לאתר הנתון במהלך הסדנה (מיקום מדוייק יפורסם בהמשך - נבחנות אפשרויות עם עיריית 

אילת מחד ועם טרמינל עיצוב והמועצה המקומית ירוחם מאידך).   
(עידכונים נוספים בהמשך). 

מרכיבי הציון: 
מחקר ורעיון:  % 35  
פרויקט:         35% 

נוכחות השתתפות פעילה: 30% 
נוכחות:  

מלאה חובה לאורך כל ימי הסדנה 

הקורס ייערך במתכונת של סדנה חוויתית מרוכזת  + מפגש תיאום מקדים ומפגש סיכום קצרים.  
פירוט מרכיבי תהליך העבודה בסדנה (עדכונים נוספים בהמשך): 

מיסגור התהליך - מפגש הכרות והכנה לסדנה - מפגש מקדים במכון  1.

עיגון הרקע למעשה העיצוב - בין תאוריה למעשה. 2.

התבוננות וליקוט רשמים במרחב הנתון  3.

מפגש עם בעלי עניין ומקומיים  4.

עיבוד חומרים ותכנים שנאספו בתהליך ההכרות עם המקום ואנשיו. 5.

התווית חזון / בריף / פרוגרמה לעיצוב בהקשרי הפרויקט על בסיס החומרים שלוקטו ועובדו 6.

פיתוח הצעות לעיצוב האלמנטים / התכנים והסוגיות שהותוו 7.

עיצוב רב-תחומי ומשולב - רעיוני וקונקרטי 8.

הכנת פרזנטציה סופית דו-ממד ומודלים לפי צורך 9.
אירוע הגשה סופית והגשת התוצרים + סיכום 10.



ביבליוגרפיה חלקית:  

http://urbanclinic.huji.ac.il/?q=node/191 (על פלייסמייקינג בישראל) 
http://www.ecoweek.gr/ (על סדנאות וארגון ECOWWEEK) 
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