
 

 

 צמרת הראל כנותשם המרצה: 

   מספר הקורס: 

 מרחב של יחסים –עיר שם הקורס: 

   The city – A space of relations: שם הקורס באנגלית

 

                                                                                                              )בחירה( טודיו סאופן הוראה: 
                                                                                                                    4: שעות שבועיות

                                                                                                                            3: נקודות זכות
 אין דרישות קדם:

 תיאור הקורס:

                                        )., איטליהיו אמיליה'רג , (פרופ' קרלה רינלדי"ערים טובות לילדים הן ערים טובות לאנשים" 

 Reggioבמרחב העירוני בהשראת הגישה החינוכית שהתפתחה ב  מחקר ועיצובבהקורס מתמקד 

Emilia,  איטליה. הגישה קרויה על שם העיר בה היא נוסדה, גישה יצירתית ייחודית המשלבת תחומים

פועלת במגוון שפות לביטוי היחסים ה, עיצוב, ועוד) אומנות,רבים (כוריאוגרפיה, ארכיטקטורה, מוסיקה, 

  .בסיס להתפתחות של זהות וצורה רואה ביחסים עם המקום. הגישה בין הילדים לבין עירם

משותף של סטודנטים וילדי בית ספר יסודי (הגיל הרך) לבחינת המרחב העיצוב בקורס מבוסס על מחקר 

 ופליאתם תנועתם ,םהדן במרחב הציבורי על פי תפיסת עיצוב עיצוב.העירוני, כתשתית ערכית ופיזית ל

עיצוב כמרחב הבוחנת  ,ותנועה יצירתיות ,העיר תהא מעבדה חיה של אקספרימנט .הייחודית של הילדים

 דינאמי של יחסים.

  ת הקורס:ומטר

 גיבוש תפיסה עיצובית המשתפת ילדים בעיצוב פני המרחב, קידום מרחבי החברה ע"פ יחסי ילדים ועיר.

  .בשדה העירוניאיכותני במחקר  התנסות

 פיתוח דיאלוג בינתחומי ובניית כלים משותפים עם תחום החינוך בתהליכי עיצוב ותכנון של סביבות

 עירוניות וחינוכית. 

 יצירת דיאלוג אותנטי  עם שותפים מהקהילה בשפתם שלהם "מאה השפות".

 בחינת צורות ע"פ היחסים עמן.



מבני חינוך ומרחבי חינוך,  ועיצוב עירוני, תכנון נוף, עיצוב תכנון :שר ויחס למקצועות לימוד אחריםק

 .Playscapesעיצוב  לילדיםעיצוב 

 
 

 
 אה:פירוט שיטת ההור

 :ושלבים הקורס מתנהל בכמה רמות

. עבודה חווייתית ואמפירית עם הילדים במרחב העירוני, ייבחרו אזורים נבחרים בעיר חולון המציפים 1 
 .המרחב אתפוטנציאליים ובעיות של המרחב העירוני. הסטודנטים יחקרו בקבוצות קטנות עם ילדים 

יפויים ולוחות מחקר של יחסי עיר וילדים על בסיס פיתוח מבסטודיו. . עבודה מחקרית ותיאורטית 2 
 . והידע התיאורטי הנצבר הסיורים המשותפים בשטח

. עיצוב ו/ או גיבוש תפיסה עיצובית מבוססת מחקר. עיצוב בקני מידה משתנים בין  אובייקט לעיר, 3
מרחבים של ב לעיצוב סביבות מגוונות, עיצוהילדים כמפתח  .הבוחנים את העיר ע"פ אופן החיים בה

  יחסים .

ומרחב, תקדימים מחקריים ושיתופי פעולה בין עיצוב לחינוך  –הקורס יכלול הרצאות בנושאים: יחסי גוף 
                                   מרג'יו אמיליה,   מקומם של הילדים במרחבים העירוניים מחקרים ומקרי בוחן.

דר' לחינוך נציגת  –כוריאוגרפיה של מקום, דר' נעמה צורן  -הרצאות אורח במידה ויתאפשר: עינת ניב 
 גישת החינוך של רג'יו אמיליה בארץ.

                                        .כתהליך רציף במרחב העירוני חולון  המציגה את המחקר והעיצוב / הגשהתערוכה  הגשה:
 ד וניתוח מצטברים, ועיצוב מבוסס מחקר. תוצרים: לוחות מחקר ומיפויים של המחקר המורכבים מתיעו

 

  :מפגשיםה מערך 

                .הייו אמיל'הצגת הגישה החינוכית של רג .יחסי עיר וילדים :תחוםקורס וההצגת ה   - 1מפגש 

                                                                                                          מסגרת תמטית לקורס. בניית
                             תקדימים ומקרי בוחן מרג'יו אמיליה ומהארץ.  .דיון בינתחומי ערים עיצוב וילדים  - 2מפגש 
                                    כמפתח לניתוח יחסים עם המרחב.  ,מרחב –בין גוף ומקום : יחסי גוף  – 3מפגש 

                                                      מתן כלים למחקר. תוח תקדימים ודיון.ניראייה כוריאוגרפית של המרחב. 
 .. פעולה מחקרית בקבוצות קטנות במרחבהמדריך לעיר ע"פ הילדים :עם הילדים  1מס' סיור  – 4מפגש 

                          . בוצת ילדים מבית ספר / שכונה נבחרתבמרחב העירוני חולון עם ק דיון סיור ופעולה מחקרית
                                 .של הסטודנטים ניתוח לוחות המחקר והמיפויים על בסיס המחקר  – 5מפגש 

          להצגת הידע המחקרי.  איחוד של צורה ותוכן – לוחות המחקר ניתוח תקדימים והצגת חומרים תיאורטיים.
                         מחקר ופעולה במקום. תיעוד וניתוח.  2עם הילדים. אזור נבחר מס'  2סיור מס'  – 6מפגש 
 . על בסיס הסיורים הרצאת אורח . ניתוח לוחות מחקר ומיפויים – 7מפגש 

 



 

 

 .ל בסיס המחקרהצגת כיוונים לעיצוב ע .3עם הילדים אזור נבחר בחולון מס'   3סיור מס'   - 8מפגש 

                  הגשת ביניים : הגשת לוחות מחקר, יחסי עיר וילדים במרחב, ראשית עיצוב. – 9מפגש 
ממחקר לעיצוב, פיתוח תהליך עיצוב מבוסס מחקר "בין פעולה חוקרת ובין פעולה יוצרת" ,  – 10מפגש 

                                                                                                            בקבוצות או באופן אישי.
פיתוח תהליך עיצובי  במסגרת עבודת סטודיו. פיתוח כלים, שפות אסטרטגיות וקני  – 11-14מפגשים  

 עיצוב הנובע מהעושר המתגלה ביחסי הגומלין בין הילדים לסביבתם העירונית.  מידה לעיצוב.

 

 באחוזים: מרכיבי הציון

 :הפרויקט לאורך השונים והשלבים המרכיבים משקל  
 פעילה ורציפה השתתפות\נוכחות 30%
 במחקר ובעיצוב מושתת מחקר יצירתיות, רצינות, התפתחות, השקעה 20%
 הגשת ביניים 20%
 הגשה סופית תוצרים מחקריים ועיצוביים כתהליך רציף. 30%

 העבודה המשותפת עם הילדים בשטח.לשלב  גבוהה מחויבות. חובה - השתתפות -
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