
 
 

 מרצה: שלומית באומן
 35338 מספר קורס:

 1 עיצוב קרמי שם הקורס:
 Ceramic Design 1 שם הקורס באנגלית:

 
  )סדנה( אופן הוראה:

 )4( שעות שבועיות:
 נ"ז 2.5 נקודות זכות:
 אין דרישות קדם:

 
 מטרת הקורס: 

תרבותית של התחום. הקורס התנסות טכנולוגית והבנה הקניית מיומנות בסיסית בעיצוב קרמי תוך כדי 

 ביטוי עכשווי.ל כזירה תוססתבייצור ועיצוב קרמי רכישת כלים  מאפשר

 

The course will provide basic skills in ceramic design, while experiment technology and 

understanding culture aspects of the field. This course will focus on studying tools in 

production and expression in the fresh field of contemporary ceramic design. 

 תכנים:

המשלבת רכישת כלים מעשיים, כמו גם מושגים כלליים בתרבות  ההקורס לעיצוב קרמי מוקנה כסדנ

 חומרית באופן רחב. בשנים האחרונות, הופך העיצוב הקרמי לכלי משמעותי להבנת מתודות עיצוביות

המאפשרת ביטוי אישי למעצבים המבקשים לייצר סדרות מיוחדות המכילות  זירהמחד, והוא משמש 

 מאידך. גם מחקר חומרי , כמורעיונות צורניים וסימבוליים

שיטות עיבוד המקובלות  יישוםדרך  המעשיים והרעיוניים של העיצוב הקרמיהקורס יתמקד בהיבטים 

 האמנות. , הקראפט ושפת העיצובב דיוןבתעשייה, תוך 

 ושריפה. זיגוגעל בסיסי נקנה ידע במקביל ללימוד שיטות בסיסיות של עבודה בחומר, 

בסדנא והתמודדות אישית עם פרויקט גמר מתוך נושא כללי שיוצג בפני כל הקורס מבוסס על עבודה 

 הכיתה.

 

 



 
 : מטלות: (עומס עבודה צפוי)

 עבודה בסדנה במהלך השיעור -

 חובה נוכחות: -

 דקות בזוגות) 10הצגת נושא נבחר מול הכיתה ( -

 התקדמות אישית בין שיעור לשיעור -

 של הקורס התמודדות עם תרגיל ביניים אחד ועם פרויקט גמר -

 
 :פירוט מפגשים

 :4-1מפגש 

 ראיה וחשיבה תלת ממדית והתנסות בהן ופיתוח שיטות תעשייתיות לעיצוב קרמילימוד 

 :(כול מפגש יתחיל בהרצאה) 6-5מפגש 

  One offמול  חשיבה סדרתיתרעיון חומרי ופיתוח יצירת נפחים קרמיים כנקודת מוצא לפיתוח 

 :(כול מפגש יתחיל בהרצאה) 8-7מפגש 

 זיגוג ושריפהגימור, של תהליכי בסיסית הבנה 

 : (כול מפגש יתחיל בהרצאה) 12-9מפגש 

 פרויקט אישיעבודה על 

 
 מרכיבי הציון באחוזים:

 50% – תרגילים

 50% – מבחן סופי
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 ישלח במייל – רשימת אתרי אינטרנט מומלציםחומר עזר: 


