
 
 

  העירוני מרחבב מקייםעיצוב  שם הקורס:

  Sustainable Design in the Urban Environment שם הקורס באנגלית:
 שם המרצה:  ברכה קונדה

 סדנה אופן הוראה:

 4 שעות שבועיות:

 נ"ז 2.5 נקודות זכות:

 אין דרישות קדם:

 
 מטרת הקורס: 

במרחב הציבורי  יות לבין שדה העיצובתרבות-בין סוגיות חברתיותשיחסים והתנסות ב פעילות
 . בירוחם

 .לאור תפיסות קיימות מקומיתזהות  פיתוחבעיצוב משולב ומשלב לתרגול ויישום מתודות 
הקורס יהיה התנסותי וניסויי ויחשוף את הסטודנטים לסוגיות משמעותיות בעיצוב סביבה בישראל 

 בהקשרי חברה ותרבות.
 

בתמיכת מפעל הפיס השנה , המוקם טרמינל המעצבים בירוחם"שיתוף פעולה עם "הקורס מקודם ב
 . כגוף אקדמי מלווה המכון הטכנולוגי חולוןבהשתתפות 

 
  תכנים:
 .חברה | זהות | חזון והעצמהבהקשרי קונקרטי עיצוב 

 הסוגיות המרכזיות של הקורס:
הדרכים בהם ים והצרכהבנת  -מפגשים עם קהילות בעיר )נוער, תושבים ופעילי חברה וסביבה( א. 

 לקידוםלהעצמה והכלים בחינת והפיסית והסימבולית את זהותן בסביבה  פתחותהן מכוננות ומ
עיר ב –זהות המקום פיתוח ו תרבות, סביבהעיצוב מטרותיהן התרבותיות )אידיאולוגיה(, בהקשרי 

 . ירוחם
עניין בתוך בעלי העניין ו בתוך שיתוףבמרחב הציבורי קונקרטיים הצעות לעיצוב סביבה ואובייקטים ב. 

 .בהמשך תוצריםיישום ל
לטובת עיצוב סביבה ואובייקטים לאור ערכי קיימות  -עיצוב בסביבה העירונית כמנוף לשינוי מקומי ג. 

)דוגמאות: ריהוט רחוב,  .המקומית כלכלהבתוך עידוד ה  מקוםהעצמת החיבור שבין התושבים ל
 וכיו"ב(. עיצוב לעסקים וגופים מקומייםמיתוג ו, אקלים, שילוט-מתקני צל ויצירת מיקרו

 
 :עיקריים נדבכים בשנירך קורס תיעעבודת ה

 : המרחב העירוניתיעוד, תיאור וניתוח של קהילות בהקשרי , יםמפגש שתכלול -. חקירה 1
ארגון מרחבי ועיצובי ככלי לעיצוב זהות, סמלים בהקשרי הגדרות ואפיונים של קבוצות חברתיות 

 טקסים, נורמות וחוקים, אופנה, סגנון חיים וכן הלאה. וסימנים,
 פענוח הסביבה עפ"י קריטריונים חברתיים ותרבותיים.  .א
 ירוחם אידיאולוגיה ופרקטיקה חברתית כמכוננות עיצוב: ביטויים של יחסי כוח במרחב, .ב

 ., וכיו"ב, פרוגראמה כמכוננת שינויפוליטיים-כלכליים-בהקשרים חברתיים
 .בהקשרי המקום התרבותיתהסביבתית ומעותם וחומר ומש שפה .ג

תוך שימוש בתוצרי  , ו/או מיתוג זהויות מקומיותסביבה אינטימית ו/או אובייקטיםעיצוב   -. סינתזה 2
 .שיתוף תושבים מקומייםבתהליכי ו חקירה המוקדמתותובנות ה

 
 : מטלות

עניין ובעלי מקצוע מקרב עם בעלי , ייערכו מפגשים בירוחם עם המעצבים בטרמינלבמהלך הקורס 
הסטודנטים יפתחו הצעות לפרויקטים   רלבנטיים. יםגופהתושבים, עם המועצה המקומית ועם 

בירוחם  יבקרו וישהוהסטודנטים  בתוך דיאלוג עם ה"קליינטים" ויתפקדו בצוותי עבודה.קונקרטיים 
   בשיתוף עם טרמינל המעצבים. הסדנב וישתתפו
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הקורס ייערך במתכונת של סדנה מרוכזת בת כארבע ימים בירוחם + מפגשים ספורים נוספים 
לפני ואחרי, בכפוף להיקף קורס בחירה.  הסדנה המרוכזת תתקיים בימים האחרונים של חופשת 

 הפסח.
 

 :)ייתכנו עדכונים בהמשך( פירוט מפגשים

 והכנה לסדנהמפגש מקדים  .1

 ובסביבתה ירוחםסיור ב .2

סביבה וכלכלה בין -זהות העיר ירוחם בהקשרי חברה -: מי את ירוחם? עיוני סמינר פתיחה .3

הרצאות אורח בשת"פ עם עמותת "עתיד  –סביבות המחייה בפועל.  פניהתכנון במקרו לבין 

 ו גופים נוספים.במדבר", ו/א

והמועצה המקומית להבנת  מפגשים עם נציגי קהילות מקומיות -בין המקום לתושבים  .4

  הצרכים, האג'נדות המובילות, הערכים והחזון.  

וניתוח  התבוננות –בין המרחב הפיסי למרחב הסימבולי  -בין רוח לחומר  –חקירה מוקדמת  .5

 תחומיות.-לוגיות רב.  יישום מתודושל מעצביםמקומות בעיר בראייה 

לפיתוח  הגדרת פרויקטיםהטרמינל לגיבוש החקירה הראשונית, סדנת מפגש עם מעצבים מ .6

 וקווים מנחים לעיצוב רעיוני המשכי

 שייערך בצוותיםקונקרטי הצגת החקירה הראשונית והצעות ראשוניות לפרויקט  .7

 בראי הקיימות –פיתוח הצעות לעיצוב האלמנטים שהוגדרו  .8

 עיצוב רעיוני וקונקרטי המשך תהליך .9

 המשך תהליך עיצוב קונקרטי .10

 הצגת ההצעות  .11

 מעודכן ומפורט –המשך תהליך עיצוב קונקרטי  .12

בהתאמה למגבלות  1:1-גם עבודות ב אפשריותממד ומודלים )-הכנת פרזנטציה דו .13

 (ובחירת הסטודנטים תקציביות

 (בשיתוף טרמינל המעצבים, תושבים ובעלי עניין)הגשה סופית  .14

 


