
 
 

 
 

 

 מספר הקורס 

 הכרת השוק המקצועי -סטאז' בעיצוב פנים   שם הקורס:

 אדריכל ניסן ורשבסקי   : מנחה

 התמחות במשרד נבחר אופן הוראה: 

  160 שעות שבועיות:

  5 נקודות זכות: 

 )שנה ג'(  3עיצוב פנים   דרישות קדם:

 

 מטרת הקורס: 

ובוגרים צעירים למשרדי העיצוב המובילים  , סטודנטים נבחריםבין האקדמיה מקצועילייצר גשר פעיל ו

 .פנים בשוקהעיצוב  בתחום

הכרות מעמיקה עם השוק המקצועי תוך צבירת ניסיון פרקטי על ידי התמחות בנושאים שונים ומגוונים בתחומי 

 אותם כדאי להעמיק בפני סטודנטים מהמחלקה.העיצוב 

הכרת השוק את המחלקה לעיצוב פנים דרך סטודנטים מקצועיים ומעצבים בעלי כישורים מגוונים שיוכלו להיות 

 .שגרירים איכותיים של המחלקה

 

 הקורס: תמצית 

הכרות מעמיקה דרך פרקטיקה בשוק המקצועי, שתעשה באחד המשרדים המובילים בתחומם. צבירת ניסיון 

עיצוב שבעולם מעשי על ידי לימוד והתנסות בנושאים שונים ומגוונים בתחומי העיצוב, הכלולים בפרקטיקה 

 פנים.ה

תוך התנסות  תחומי העיצובסט הכלים התכנוניים והמקצועיים הנדרשים לבוגרים צעירים ב ותרגוללימוד 

והבנת השוק המקצועי  מהבוגר מעצב בתחילת דרכוראשונית ביחס לדרישות השוק, לתכנים השונים הנדרשים 

 לעומקו.

עבודה מעשית במשרדי עיצוב נבחרים, תאפשר למחלקה יצירת קשרי עבודה ארוכי טווח והיזון חוזר מהשוק 

חד, ומאידך תיצור מוטיבציה להתנסות אמיתית אצל הבוגרים המקצועי ביחס לדרישות הפרקטיות מהבוגרים מ

 הטריים ביציאה אל השוק ב"יום שאחרי" הלימודים. 

  תהליך בחירה ומיון:

תיק עבודות )שנה ג'( ימסרו סטודנטים המעוניינים לצאת לסטאז' מטעם המחלקה  3בסיום סטודיו עיצוב פנים 

 עוניינים לצאת.ומכתב מפורט המציין לאיזה תחום התמחות הם מ



 
 

 
 

בדק על ידי ראשי המחלקה שינסו לצוות ולהתאים את הסטודנטים המעוניינים למשרדים איתם תיאמו יהחומר י

את תהליך הסטאז'. יודגש כי ציוות הסטודנטים יעשה על ידי ראשי המחלקה וזאת לאחר שיחתם הסכם מפורט 

 שפטיות הכרוכות בהתמחות מסוג זו.בין המכון למשרד הנבחר ולסטודנט המפרט את כלל הנקודות המ

 . עדיפות תינתן לסטודנטים מצטיינים ובעלי ציונים גבוהים בקורסי הסטודיו לאורך השנים

 

 : תכנים ומטלות

במהלך הסטאז' על הסטודנט לרכוש מיומנויות תכנוניות ופרקטיות שיעזרו לו לפתח את יכולותיו העיצוביות 

משרד מקצועי על מכלול צרכיו וצרכי השוק. במהלך הסטאז' יתנסה  והטכניות ולהכיר לעומק כיצד מתנהל

 .הנבחר אליו יופנה צרכי המשרדהסטודנט במגוון עבודות על פי 

במהלך העבודה במשרד יתנסה הסטודנט במגוון תפקידים וברכישת כלים תכנוניים ומקצועיים רבים תוך הכרת 

מטלות עיצוב שונות שיעניקו לו התנסות ראשונה השוק המקצועי בתחומי העיצוב השונים, ויתמודד עם 

 בפרקטיקה המקצועית.

 

 : היקף העבודה, אחריות ושונות

ש"ש( בשמונה שבועות או לחילופין במשרה  24העבודה במסגרת הסטאז' תיתכן במסגרת של חצי משרה ) -

 המלווה.  בחירה שתעשה יחד על ידי הסטודנט ועל ידי המשרד – במהלך חודש רציףש"ש( 48מלאה )

 תהיה על המשרד המלווה –האחריות לגבי טיב העבודה של הסטודנט  -

 הסטודנט יהיה תחת ניהולו ופיקוחו המתמיד של המשרד, ויפוקח על ידי אחראי מלווה )מנטור( מטעם המשרד  -

 העבודה לא תכלול שכר מטעם המשרד,  -

 

 עבודת הסטאז' תדווח באופן הבא: 

 סגנון ותחומי התמחות בשוק.   ,על המשרד הנבחר, ניתוח עבודותשלב א': סקירה מוקדמת 

: בסיום הסטאז' תוגש למנחה הקורס חוברת המפרטת את התהליך שעבר הסטודנט במשרד. פירוט  ב'שלב 

מרבי הכולל את סוגי העבודות שביצע, הכלים הטכניים בהם השתמש, סוג הפרויקטים בהם עסק וכו'. החוברת 

ום התיעוד יסכם תכלול תיעוד מילולי שבועי מפורט, תכניות, פרטים וחומרים שונים בהם עסק הסטודנט. בסי

 הסטודנט את התהליך שעבר.

סיכום מהמשרד בו עבר הסטודנט את הסטאז'. בסיום הסטאז' יעביר המשרד דיווח מפורט על התהליך  :גשלב 

והעבודות בהן עסק הסטודנט ובסיכומו את התרשמותו והערכתו כלפי עבודת הסטודנט במהלך הסטאז' תוך 

 ציון איכויותיו השונות וקשייו.

השלבים יפגוש המנחה את הסטודנט וביחד ינתחו וייבחנו את תהליך  לושתם עם מנחה הקורס: בסיכום שסיכו

 הסטאז' כולו. תיבחן הדרך אותה עבר הסטודנט והשלכותיה על עתידו המקצועי.

 



 
 

 
 

 מרכיבי הציון:

 

 (, 15%הכנה מוקדמת, תיעוד ומחקר קצר על המשרד אליו עתיד להיכנס הסטודנט ) –שלב א'  -

 50%הגשת חוברת מקצועית המפרטת את תהליך הסטאז' כולו )כולל שרטוטים וחומר גראפי(  -שלב ב' 

סיכום בכתב וציון משוכלל לפי טופס ייעודי אותו ימלא המשרד על  -הערכה מהמשרד המלווה  -שלב ג',  -

  35%תיו בתקופת הסטאז' והסטודנט שהגיע לסטאז', ועל מידת תרומתו ויכול

 בה ומחויבות להגעה לשעות העבודה המסוכמות בסטאז'חו נוכחות

תהליך הלימוד מבוסס על הגעה בשעות שתואמו למשרד, מתן וקבלת משוב וביקורת מהאחראים במשרד, 

 נוכחות אקטיבית, התקדמות והשתתפות בכל המטלות והעבודות שיתבקשו מהמשרד המעביר את הסטאז'.

המשרד המיועד והסטודנט. ההסכם ינוסח על ידי היועצת המשפטית של יש לחתום על הסכם מפורט בין המכון, 

המכון הטכנולוגי חולון ויפרט את מכלול הפרמטרים הנוגעים לקורס זה והשלכותיו )עבודה ללא תמורה מטעם 

 המחלקה לעיצוב פנים מחוץ לשטחי המכון, ביטוח, אחריות מקצועית וכו'(.
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