
 
 

 
 

 
 ד"ר אורית בולגרו שם המרצה:

 35042מספר הקורס: 
 ״יום שאחרי״: עיצוב, פרזנטציה ומה שביניהם-ארגז כלים לשם הקורס: 

 
 Toolbox: Presenting design שם הקורס באנגלית:

 
 סדנה והנחיה אישית.  (שיעור/סדנה) אופן הוראה: 

 2שעות שבועיות: 
 2נקודות זכות: 
  דרישות קדם:

 
 מטרת הקורס: 

 
 -מקצועיים ותיאורטיים  -ארגז כלים  מטרת קורס זה היא לעורר מודעות לאופנים שונים של הצגה ותצוגה ולהעניק

לניסוח זהותם הייחודית של מעצבי דור העתיד לקראת סיום לימודיהם. בקורס יתנסו הסטודנטים בתרגום המחשבה 

דיבור, סרטונים, מצגות גרפיות, תכנים אינטרנטיים) לפרזנטציה היצירתית, תוך שיטוט בין מדיה שונות (כתיבה, 

 שלמה, קוהרנטית ותקשורתית. 

The course objectives are to raise awareness of different modes of presentation and display 

and to provide a professional and theoretical toolbox – in order to formulate the unique 

identity of designers’ future generation towards graduation. During the course the students 

will experiment with translating their creative thinking, while wandering between different 

media (writing, speaking, videos, graphic presentations, Internet content) in order to create a 

complete, coherent and communicative presentation. 

 
 

  תכנים:
 

הקורס יעשה שימוש בתכני הלימוד של הסטודנטים בתחומי העיצוב, המיתוג והשיווק על מנת להפנות כלים אלו 
 לקידומם המקצועי כמעצבים. 

 
 אתר אינטרנט. וג עצמי: לוגו, דף פייסבוק ומית חזותית ובעל פה. פרזנטציה מסכמתמטלות: 

 
  – פירוט מפגשים

 
בחינה תיאורטית  –התנסויות ראשוניות בפרזנטציה, הכרות עם דרכים שונות לפרזנטציה עצמית  1-3שיעורים 

 ומעשית. 

 ניסוח מדדי איכות מקצועיים 3-4שיעורים 

 עצמאייםפיתוח והגדרת זהות ייחודית כמעצב/ת  5-6שיעורים 

 מפגשים עם מעצבים, ואנשי מקצוע המתמחים בשיווק 7-8שיעורים 

 הנחיות אישיות–פרסום ושיווק עצמי ברשתות החברתיות הלכה למעשה   9-10שיעורים 



 
 

 
 

 פרזנטציות מסכמות וסיכום הקורס.  11-13שיעורים 

 
 שונות

 לאחר סיום לימודיהם.במהלך הקורס יתקיימו הרצאות אורח עם מעצבים שישתפו בדרכם המקצועית 
 

 מרכיבי הציון באחוזים:
  פרזנטציה מסכמת75%, 25%השתתפות פעילה 

 
 (חובה)נוכחות: 

 
 ביבליוגרפיה: 

 אביב: רסלינג.-תל מהטלגרף עד המחשב: היסטוריה של אמצעי התקשורת.), 2011אשורי, ת. (

 אביב: ספריית הפועלים.-, תלרטוריקה), 2002אריסטו (

אביב: רסלינג, עמ' -, תלספרות הנאת הטקסט; וריאציות על הכתב), 'וריאציות על הכתב', בתוך: 2004, ר. (בארת
110-49. 

אביב: -תל ,מקראה –תקשורת המונים  המדיום הוא המסר", בתוך: ד. כספי (עורך)," ),1995מקלוהן, מ. (
 .35-26האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 

 .21-36אביב: רסלינג, עמ' -תל מוד מדיה?,מדוע לל), 2006סילברסטון, ר. (

 

 פריטים נוספים שאינם אקדמיים:

Carson, David. "Design and Discovery and Humor" , Ted Talks, February 2003 
http://www.ted.com/talks/david_carson_on_design?language=en#t-1201312 
 
Godin, Seth. "How to get your ideas to spread", Ted Talks, February 2003 
https://www.ted.com/talks/seth_godin_on_sliced_bread 
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