
 

 

 
 
 
 

 שנדלירים | עיצוב לחללי פנים    שם הקורס:
 chandler | interior designשם הקורס באנגלית: 

 שם המרצה: ירון אליאסי
 ש"ס 4  -הוראה שעות 

 נ"ז 2.5 – נקודות זכות
 שיעור ותרגולאופן הוראה: 

 דרישות קדם: אין
 
 

 מטרת הקורס:
 .צוריים וטכנולוגיות ירתית, בהתייחס לחומרחשיפת הסטודנטים לצורת התבוננות וחשיבה שונה ויצי

ן המאופייועולם צורני חדש  תעיצובילהוביל להתפתחות שיכול  ,חומרי הגלם השוניםבם וגלהערך המוסף בגילוי והבחנה 
 הטכנולוגיה.החומר ו לפרוץ את גבולות ןבניסיו

 
 מאפייני הקורס ואופיו:

 החומר וטכנולוגיות הייצור השונות. ם בעול תתייקורס זה כשמו כן הוא: מעין סדנה חווי
, אלא לוקחת את הסטודנטים למסע מכוון של ליהםבנים מאאת הדברים כמו ה שונה שאינה לוקחתיצורת עשינלמד 
 חדשים.גילויים וניסויים, טעויות  ,יצירה

 מוכתבת מראש. הללא דיסציפלינשבועי צורת העבודה תהיה כמאין מעבדה, בה החומר הנבחר יעבור תהליך ניסיוני 
 מאפשר לכל אחד לפתחמעודד מציאת פתרונות יצירתיים בפיתוח טכנולוגי/חומרי ומכאן הקורס 

 אליו הוא מתחבר.את הנושא 
 

 "באור אחר" :סופי פרויקט
יהווה את מכלול המחקר המבני, חומרי והטכנולוגי שהסטודנט ביצע במהלך  / נברשת שתוצג  שנדליר אובייקט התאורה 

 בחומר הנבחר.הסמסטר 
המטרה: להציג מוצרים עובדים שלמים בהם לא רק האסטטיקה החומרית מטופלת אלא גם כל פרט ומחבר יטופל ויגיע 

 לרמת גימור גבוה.
 
 

 סיורים:
 מחסני בדים, רפדים... בטון, יצקן, חרט עץ, : יצקן אלומיניום , לחצןכהאבעלי המל-פלורנטין 

 תי נורה ,סוגי תאורה .....ים , ברכיבי תאורה , מחבר -זגורי
 סדנת הפלסטיקה, מחלקת טקסטיל ,אריגה, סריגה והדפסה. -שנקר 

 FREE MOLDING TECHHNOLOGY-ת יטכנולוגי -סטודיו אטו
 

 :שונות
 JADE WEPENER. שרית ויו, ביאודנסיג  ןסל ראם לוי , צלם מוצר אסף אמברם, שחקנית התיאטרו:הפ מרצה אורח

 

 מרכיבי הציון:

 20%פות פעילה בשיעורים השתת

 40%תרגילים  

 40% הגשה

 
 חובה  נוכחות:

 

 

 

 

 

 



 

 ביבליוגרפיה:

 מעצבים/ אומנים:
Gaetano Pesce 

http://www.gaetanopesce.com/ 

Il Rumore Del Tempo 

E. AlberioneG.M. Beylerian   
 

Andy Goldsworthy 
.cc.gla.ac.ukgoldsworthywww. 

http://www.youtube.com/watch?v=3TWBSMc47bw 
 
 

Buckminster Fuller 
.combuckminsterfullerwww. 

An Anthology For The New Millennium 
St Martin's Press 

 
 ספרי עיצוב:

 
Design and the elastic mind 

Antonelli 
Moma 

 
XS 

Big Ideas Small Buildings 
Richardson deitrich 
Thames & Hudson 

 
Extreme Textiles: Designing for High Performance  

Matilda McQuaid 
 

Ecological Design 
teNeues 

 
Archiborescence 

Luc Schuiten , Pierre Loze 
Mardaga 

 
Rob|Arch 2012: Robotic Fabrication in Architecture, Art and Design 

 
 
 

 אתרים חשובים:
 

Buckminster Fuller  
ichard.aspxhttp://www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/FullerBuckminsterR 

Jacque Fresco  
http://www.youtube.com/watch?v=u_Rv_ZVCrdg 

 
 חומר למחשבה:

-architecture-international-http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/23253/13th
-campaign=monthly&utm_medium=ehadid.html?utm_-zaha-by-arum-exhibition

mail&utm_source=subscribers 
 
 

 כיפוף פח

http://www.gaetanopesce.com/
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=E.%20Alberione
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http://www.youtube.com/watch?v=VMu7_W0QE3Y 
 

 ארכיטקטורה דיגיטלית
http://www.youtube.com/watch?v=EfbhdZKPHro 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ehnzfGP6sq4 

 
 דניאלה אוהד עץ

om/watch?feature=player_embedded&v=KNy5wTyfPYw#!https://www.youtube.c 
 
 

 חומר תרמופלסטי לעבודה ביתית
http://www.youtube.com/watch?v=IhVuc6RNyaw 

 
 

 גדרות
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=aIaif7IBeZA&feature=fvwp 

 
 

 חבלים
http://www.youtube.com/watch?v=uD8U698yYRU 

 
 תום פריס

price.com/Meltdownchaircabletie08.html-http://www.tom 
 

 
 יצור פורניר

creen&v=xR1vtQYnqyY&NR=1http://www.youtube.com/watch?feature=ends 
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=XlUvfthZl0I 

 יצור לוחות סיבית
http://www.youtube.com/watch?v=awxhgAMnyTs&feature=endscreen&NR=1 

 
 הקצפת בתים, כיפות

v=DZMKJyueCkI&NR=1http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen& 
w&feature=endscreen&NR=1-http://www.youtube.com/watch?v=vl_6R2PIq 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=Jnj9c1gFPbQ&NR=1 
 
  

 יציקת כיורים
=1Vo&feature=endscreen&NR-http://www.youtube.com/watch?v=WBQOJ2KA  

 יצור בפיברגלס עם וקום
q0c-http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=MWUxhC6 

http://www.youtube.com/watch?v=yTsXKGUdtCE 
 

 הדגמה בחומרים מרוכבים סיבי פחמן ללא וקום
http://www.youtube.com/watch?v=IAdVO8Rkv6c 
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