
 
 

 
 

 מספר הקורס: 
 כתיבת העיצוב שם הקורס:

 Writing Designשם הקורס באנגלית: 
 שיעור אופן הוראה: 

  שעות 4 שעות שבועיות:
 4נקודות זכות: 

הקורס נועד להביא לידי ביטוי בכתיבה הבנות שונות של עיצוב. לעזור למעצבים להבין את  המטרה:
 עיסוקם במציאות המשתנה בימינו.

כתיבה על עיצוב היא אופן של עיצוב. היא דורשת מיומנות מיוחדות כשם שדורש העיצוב החזותי. 
המקורות, עימות דעות שונות  הקורס יעסוק בהבנות שונות של עיצוב והביטוי שלהן בכתיבה: חקירת

 והצגת משמעויות מחודשות. 

 התוכן

מושגי העיצוב משתנים לאורך ההיסטוריה האנושית. העיסוק במושגים ההיסטוריים בקורס זה נועד 
, 20ליצירת פרספקטיבה להבנות המתחדשות של העיצוב בימינו. הבנות החורגות מאלו של המאה ה

 ב החזותי, חורגות מההתנהלות ואף מהתוצרים המקובלים.חורגות מהתבנית של לימודי העיצו

בקורס נדון במהות העיצוב שמתגלה לנו במסורת היהודית, במסורת המערבית  - ההיסטוריה
 מסוקרטס ועד לרנסנס, ומהמודרניות למודרניזם ולפוסט מודרני. 

ולות בימינו גישות עם כישלון רעיון העיצוב המודרניסטי, וזה שכנגדו הפוסט מודרני ע – המציאות
עיצוב מכליל, עיצוב פתוח, עיצוב התנסויות, עיצוב נרטיבי, חשיבה מעצבת, עיצוב  –שונות לעיצוב 

שירות, ניהול עיצוב.... המובילים למבוכה הגדולה ולשאלה: אז מה זה עיצוב? האם יש לו תיאוריה 
 .גיע לידי ביטוי בחיי היום יוםכוללת? האם יש קווי מתאר לפרקטיקה של העיצוב? ואיך הם עשויים לה

נסקור את השינויים בתפיסת המדע, היצירה והמציאות והשפעתם על הבנת העיצוב ותוצרי  - החזון
העיצוב. ממציאות לינארית למציאות מורכבת, דינמית, כאוטית, של נופים מרקדים, התהויות מגיחות 

 ומושגים רבי פנים.

בהבנת האדם. הגוף והנפש, האינדיבידואל והחברה, המלאכותי נבחן את העיצוב גם לאור השינויים 
והטבעי, הלוגי והאינטואיטיבי. כיצד אנו חושבים, מרגישים, פועלים בחיינו, מה אנו מעצבים וכיצד אנו 

 מתעצבים.

 

מתוך מגוון הנושאים שיועלו במהלך הקורס יתבקש כל סטודנט להציע עבודת חקירה, לטעון טענה, 
גיש כעבודה מסכמת. במהלך הקורס תתקיים הנחייה אישית וקבוצתית בנושאי אותה יחקור וי

 הכתיבה.

  



 
 

 
 

 מערך נושאי השיעורים

 התוכן מס'
 

 עיצובו של עולם.  –לידתו של העיצוב  1
עיצובן של ההיסטוריות, האמונות, העולמות של מעלה ומטה ועיצוב  -הרקע להבנת העיצוב 

 הקישורים שבין הקצוות.
 וסוקרטס עד העת המודרנית.ממשה רבנו 

 
 הרנסנס –לידתו המחודשת של העיצוב  2

 מעיצוב המממש את חוכמת החיים, לעיצוב חובק כל ועד לעיצוב היוצר עולמות.
 על היחסים שבין עיצוב, סגנון ודקורציה.

 עיצוב כסימן האלוהים שבאדם.
 

הגחתו של העיצוב תיקון העיצוב ופיצולו.  -מות האלוהים ולידתם של חוקי הטבע  3
המודרניסטי, האוניברסלי, האינדיבידואלי, הרדוקציוניסטי וקריסתו הפוסט מודרנית כחזות 

 הכול, חסרת המשמעות.
הגוף והנפש, האינדיבידואל והחברה,  העיצוב לאור השינוי בהבנת האדם ועולמו.

 המלאכותי והטבעי, הגבוה והנמוך, הלוגי והאינטואיטיבי.
 

 ם עיצובים מתהוויםעולמות מרקדי 4
ממציאות לינארית למציאות מורכבת, דינמית, כאוטית, של נופים מרקדים, התהויות מגיחות 

 ומושגים רבי פנים.
 כיצד אנו חושבים, מרגישים ופועלים בחיינו. מה אנו מעצבים וכיצד אנו מתעצבים.

 עיצוב יוזם, עיצוב מביים ועיצוב מבצע –עיצוב
 

 ל עיצוב?חשיבה עיצובית? ניהו 5
 השינויים בחשיבה ובהתנהלות העיצוב והחיים.

 
 הצגה ודיון בעבודות  6

 הגשת ביניים.
 

 עיצוב משתף ומכליל -דרכי עיצוב  7
 קהילתי.-המעבר מעיצוב מלמעלה, אוניברסלי או אינדיבידואלי, לעיצוב אישי

 
 עיצוב פתוח -דרכי עיצוב  8

 המאפשרים עיצוב.המעבר מתוצרי עיצוב מוחלטים, לתוצרים 
 

 עיצוב התנסויות ועיצוב שירות -דרכי עיצוב  9
 המעבר מעולם של אובייקטים לעולם של תהליכים.

 
 עיצוב נרטיבי, עיצוב משמעויות וערכים -דרכי עיצוב  10

 מעיצוב תפיסתי, חזותי, לעיצוב משמעויות וערכים.
 

 עיצוב ההיסטוריה, המציאות והחזון -סיכום  11
 

 הגשת מכלול העבודות 12
 

 

 



 
 

 
 

  40%נוכחות והשתתפות  מרכיבי הציון:

  60%הגשת עבודה מסכמת 
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