
 
 

 
 

 שם המרצה: אביב ליכטר
 35030-42מספר הקורס: 

 שם הקורס: מעצבים עיצוב
 Designing Designשם הקורס באנגלית: 

 
 אופן הוראה: סטודיו

 4שעות שבועיות: 
 2.5נקודות זכות: 
 אין דרישות קדם:

 
 

 מטרת הקורס
 

סטודיו לעיצוב ובשיתוף בפורמט של  מעצבים עיצובבמהלך הסמסטר יעבדו הסטודנטים והסטודנטיות בקורס 
פעולה על פיתוח, עיצוב והפקת תכנים גרפיים לאירועים שונים בפקולטה לעיצוב, כגון תערוכות בגלריה 

ויטרינה, הרצאות המרכז החדש והכנס השנתי. אירועי עיצוב אלה ישמשו כמקרי בוחן ולמידה לתהליכים ולכלים 
ביבה יוצרת. עבודת העיצוב לשדות התרבות בכלל המיוחדים הנדרשים ממעצב המעצב לעולם העיצוב ולס

והעיצוב בפרט, היא מעבדה מרתקת לבחינת המתח הקיים בין חדשנות ופיתוח שפה ואמירה עיצובית אישית, 
 לבין צרכים שיווקיים, כמו בין שמירה ושבירה של מוסכמות עיצוביות. 

 
During the semester, the students in the course Designing Design will collaborate towards 
developing, designing and producing graphic products for the faculty of design’s various 
events, such as exhibitions in Vitrina gallery, The New Center lecture series and the faculty’s 
annual conference. These, and other similar events, will be a case study of the unique 
professional tools and processes, practiced by designers designing for design oriented and 
creative environments. Design works created for cultural premises in general, and design in 
particular, are a fascinating laboratory for testing the inherit tension between innovation, 
personal point of view and style, and between marketing considerations, as well as between 

breaking and preserving design conventions.    
 
 

 תכנים
 

 רועי עיצוב שונים בפקולטה, בין היתר:מיתוג ויצירת שפה חזותית ויישומה עבור אי
 עיצוב אריזות גרפיות עבור תערוכות עיצוב שונות בגלריה ויטרינה  ●
 2017יצירת שפה גרפית ויישומה עבור תערוכת ״באמצע״  ●
 עיצוב כרזות והזמנות עבור סדרת ההרצאות ״המרכז החדש״ ●
 עיצוב אריזה גרפית עבור כנס הפקולטה השנתי ●

 



 
 

 
 

תלווה בסקירה תאורטית וחשיפה לתכנים רלוונטיים משדות האוצרות והמוזיאולוגיה, העבודה השוטפת 
היסטוריות ועכשוויות מהארץ ומהעולם. כמו כן, יינתן דגש על חיזוק שיטות והרגלי  -ובדוגמאות רלוונטיות 

 עבודה נכונים. 
 
 
 
 

 מטלות
 

הלך המפגשים השבועיים, בשיתוף נתחלק לקבוצות עבודה לפי תחומי אחריות. מרבית העבודה תתבצע במ
 ובפורמט של סטודיו לעיצוב. 

האופי הדינמי של הקורס ושל אירועי הפקולטה, והצורך לעמוד בלוחות זמנים ואילוצים שונים, תדרש 
 מהסטונדטים גמישות מסוימת והפגנת אחריות אישית על מנת שנוכל להפיק את התוצרים בזמן ובאיכות ראויה. 

 
 

 באחוזיםמרכיבי הציון 
 

 40% -הגשת הפרויקטים במועד וכראוי 
 30% -יצרתיות, מקוריות, חדשנות, סקרנות ותעוזה 

 30% -יוזמה, רצינות, מחויבות ותרומה אישית להצלחת הפרויקט 
 

 נוכחות: 
 חובה. 

 עדרויות יגררו הרחקה מהקורס. יה 3
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 הערות
 )  האפשרויות: שיעור, שיעור ותרגיל (שו"ת), מעבדה, סמינר, סדנה, סטודיו, פרוייקט1(
נ"ז, שעת תרגיל, מעבדה וכד'  1)  לפרט את חלוקת השעות כבסיס לתחשיב נקודות הזכות (שעת שיעור = 2(

 נ"ז) 0.5= 
 )  הנושאים יסודרו לפי פרקי לימוד. בתקציר אפשר לחבר הפרקים לפסקת טקסט אחת.3(
 )  בביבליוגרפיה יש להפריד בין ספרי לימוד, שחייבים להיות בספריה, לבין ספרי עיון וחומר עזר.4(
פרטי),  ) הנוסח המקובל לספרות בתחומי מדעים והנדסה: שם המחבר (שם משפחה ואח"כ ראשי תיבות שם5(

 שם הספר, הוצאה לאור, מהדורה, שנת ההוצאה.
 

 


