
 
 

 
 

 
  אמנות ועיצוב בעידן הדיגיטלי –מדיה-שם הקורס: ניו

  New-Media" – Art and Design in the Digital Era" שם הקורס באנגלית:
 

 ותרגיל שיעוראופן הוראה: 
 4שעות שבועיות: 

 4נקודות זכות: 
 קורס כתיבה ומחקר בסביבה יוצרתדרישות קדם: 

 
 מטרות הקורס: 

לבחון את המשמעויות התרבותיות זה קורס פרוסמינריון זה מטרה כפולה: ברמה התוכנית נועד 

הנגזרות מהשימוש בטכנולוגיות חדשות בשני העשורים האחרונים, כפי שהן משתקפות בעשייה 

ברמה המתודולוגית אמור הקורס להקנות לסטודנטים כלים האמנותית והעיצובית בתקופה זו. 

 לכתיבת עבודה אקדמית בהיקף הנדרש בפרוסמינריון בלימודי תואר ראשון. 

This course has two main goals: thematically, it aims at analyzing the cultural 

implications of new technologies, as being reflected in the fields of Art and Design in 

the last two decades. Methodologically, it aspires to provide the students with tools 

for writing an academic paper, as required for a "proseminar" course in 

undergraduate studies. 

 תכנים:

הטכנולוגיות הדיגיטליות והפיתוחים המדעיים של השנים האחרונות מעמידים בפי היוצרים מרחב 

אפשרויות יצירה. האתגר העומד בפניי היוצרים בטכנולוגיות אלה אינו מתמצה רק בהטמעה  חדש של

ובשימוש בטכנולוגיות אשר לא היו מוכרות קודם לכן לעולם האומנות, אלא בהבנה של הנגזרות 

הקונספטואליות, התרבותיות, הפוליטיות והמוסריות של השימוש בטכנולוגיות אלה. מטרת הקורס 

האופן שבו אמנים ומעצבים מרחיבים את כלי הביטוי האמנותי באמצעות שימוש לבדוק את 

-בטכנולוגיות חדשות ואימוץ פרקטיקות מדעיות, )מתחומים כדוגמת קיברנטיקה, ביולוגיה, ננו

טכנולוגיה, טלקומוניקציה, מדעי המחשב אינטליגנציה מלאכותית וחיים מלאכותיים(, כחלק מהעשייה 

ורס יבחן את ההקשרים בין פרדיגמות חדשות הנגזרות מהשימוש בטכנולוגיות היצירתית שלהם. הק

במהלך הקורס  הדיגיטליות לבין מושגים בחשיבה הפילוסופית והביקורתית של סוף המאה העשרים.

 מדיה.-תיערך היכרות עם עבודות מרכזיות בתחום הניו

ל מהבחירה הספציפית של המהלך התרגול, תתקיים הנחיה רציפה בתהליכי כתיבת העבודה, הח

 . עצמההנושא, חיפוש מקורות ביבליוגרפיים, החלטה לגבי מבנה העבודה וכלה בכתיבת העבודה 

 

 בסיום הקורס. ת פרוסמינריוןעבודרפרט בכיתה ומטלות: 

 

 



 
 

 
 

 : מהלך הקורס

  מדיה-מבוא לתרבות דיגיטלית וניו - 1שעור 

  לווירטואלי.בין הממשי  –תפיסות חדשות של מרחב  - 2שעור 

  אדריכלות וטכנולוגיות חדשות - 3שעור 

  מה המשמעות של דימוי בעולם הדיגיטלי? –הדימוי הדיגיטלי  - 4שעור 

  מיפוי ואינפוגרפיקה - 5שעור 

  פוסט הומניזם וייצוגים חדשים של גוף וזהות. - 6שעור 

  7שעור - Telepresence and Robotic  

  עיצוב גנרטיבי - 8שעור 

  חיים מלאכותיים וחיקוי של הטבע - 9שעור 

  מה קורה לעיצוב כשהמכונות מתחילות לחשוב? - 10שעור 

  11שעור - Open Design and Open Source 

  רשת ואקטיביזם חברתי - 12שעור 

  13שעור Story-Telling -  קולנוע ומדיה חדשים. -במרחב הדיגיטלי 

  שעור סיכום - 14שעור 

 

 מרכיבי הציון באחוזים:

 20%פרזנטציה בכיתה 

 80%עבודה מסכמת 
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