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מטרת הקורס הינה להציע התבוננות אקדמית ראשונה וסדורה בתולדות התפתחות עיצוב הפנים בישראל למן 
תרבותיים הסמויים -פוליטיים-כלכליים-תוך נסיון לפענח את המסרים החברתיים ועד ימינו, 20-ראשית המאה ה

ם נקודתיים בודדים, גוף העשייה הרחב של עיצוב הקורס מתבסס על כך שמלבד מחקרי והגלויים הגלומים בו.
הפנים הדומסטי והציבורי בישראל לא נחקר עדיין וההיסטוריוגרפיה החסרה שלו לא כונסה עד כה לתשתית ידע 

  קנונית.
 

הנושאים העיקריים אשר יילמדו בקורס הקורס הם התפתחותו של עיצוב הפנים ישראלי והמינעד הרחב של 
השפעה שלו; עיצוב הפנים בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי; עיצוב הפנים של מקורות ההשראה וה

הריבונות הישראלית ודמויות מפתח בתחום; עיצוב הפנים של מבני ציבור בישראל; עיצוב תערוכות וירידים 
לאומיים מכוננים בהיסטוריה של ישראל; עיצוב הדירה הישראלית בדגש על חדר האורחים )הסלון( והמטבח 

שיתופי הפעולה המרכזיים בין אדריכלים, מעצבי פנים ואמנים; עיצוב הפנים הישראלי כפי  הישראליים;
שמשתקף בקולנוע, בתיאטרון ובטלויזיה; ועוד. הסטודנטים בקורס זה ילמדו להתבונן בחומרי הארכיון של עיצוב 

 .הפנים בישראל ולגבשו תובנות תמטיות על גלגוליו במאה האחרונה עד ימינו
 

 

 

Course name: The absent history of Israeli Interior Design  
Hours: 4 

Credits: 4 

 

The aim of the course is to offer a first orderly academic contemplation on the development of 
interior design in Israel since the early 20th century to the present and its socio-economic-
political-cultural background. The course is based on the fact that the vast body of work in this 
field has not never been studied as a historic discipline and it misses a canonical knowledge 
infrastructure. 

 

The main topics of the course are the development of Israeli interior design and its various 
sources of inspiration and influence; Interior Design in Israel during the British Mandate; The 
interior of Israeli sovereignty and key figures in the field; The interior design of public buildings 
in Israel; the design of National exhibitions and fairs in Israel’s formative decades; Israeli 
domestic design with emphasis on the living room and kitchen; Key collaborations between 
architects, interior designers and artists; Israeli Interior Design as reflected in film, theater and 
television; and more. 

 

 


