
 נינה רוזין שם המרצה:
 Shoes, Objects of desireקורס מבוא לעיצוב נעליים שם הקורס: 

 Shoes, Objects of desire שם הקורס באנגלית:
 שו"תאופן הוראה: 

  4שעות שבועיות: 
 

 מטרת הקורס:
ד מאובייקט פיסולי נחשק וע -הקורס יכניס את הסטודנטים לעולמו המורכב של מעצב הנעליים

תרגילים נכיר את המונחים, החוקים ותהליכי הייצור למוצר פונקציונאלי מורכב. דרך הרצאות ו
 בתהליך פיתוח נעליים ונבחן מגמות חדשות לצד תהליכים מסורתיים.

חברתי? מה הקשר בין -כיצד התפתחו נעליים לאורך השנים? מה משמעות הנעל כסמל תרבותי
טק בייצור נעליים?  כיצד קוראים ומבינים טרנדים בענף הנעליים?  מהן הדילמות -טק להיי-לואו

כיצד נוכל לשלב בין ההתמחות בעיצוב תעשייתי לפיתוח בתהליך עיצוב מוצר לשוק מסחרי? 
 ודית בעולם הנעליים?שפת עיצוב ייח

 
The course introduces students to the complex world of shoe design- from a desirable 
sculptural object to a complex functional product. Through lectures and exercises we will 
learn the terminology, rules and production processes in the development of shoes and 
examine new trends alongside traditional crafts. 
How shoes evolved over the years? What is the role of shoes as a cultural and social symbol? 
What is the connection between low-tech to high-tech in the production of shoes? How to 
read and understand trends in the shoe industry? What are the dilemmas in the design 
process in a commercial market? 

 תכנים:
ראשית נצלול לעולמות העתיקים של עיצוב וייצור נעליים ונבין את מורכבות הנעל הן כסמל 

ותהליכי ייצור מסורתיים על מנת  סטטוס חברתי והן כדרך לביטוי עצמי. נחקור שמות חשובים
 להבין כיצד הגענו למוצר כפי שאנו מכירים היום.

תוך כדי נלמד ונתנסה בפיתוח "מעטפת" לכף הרגל המסוגלת להעביר מסר ולשרת תיפקודים 
שלא תלוי בטכנולוגיות שונים. ננסה לכופף את הכללים ע"י חתירה לעיצוב קונספטואלי 

 הקונבנציונאליות.
נכיר את העולם הדינאמי של עיצוב נעליים כיום ונכיר מונחים טכניים לצד כלים  לאחר מכן

חשובים בעבודת המעצב (טרנדים/תערוכות/סקיצות/קטגוריות ועוד) ונגיב בתרגיל מסכם 
 המשלב טכנולוגיה מעולם המעצב התעשייתי לצד שפה עיצובית מעולם מעצב הנעליים.

די הכרת שיטות להעלאת רעיונות, סקיצות בדו מימד י-נלמד וניישם תהליכי פיתוח מוצר על
 .ותלת מימד

 נדרשת יכולת עבודה בתלת מימד משלב הסקיצה ועד למודל הסופי. 
 

  יעדי הקורס:
(עיצוב תעשייתי למול עיצוב  את הדגשים על השונה והדומה בין שתי הדיסיפלינות חוקרהקורס 
לצד  ומקנה כלים בסיסיים כיצד להתמודד עם נעל כאובייקט עיצובי פונקציונאלי נעליים)

 .המשמעויות הפסיכולוגיות שלו
 

 מטלות:
 , מתרגילי בית מעשיים קצרים ובסופו תרגיל מסכם הקורס מורכב

 .במהלך חלקו האחרון של הקורס הרעיון שעבד עליו הסטודנט שליוצג מודל  בתרגיל המסכם
זהו לא קורס סנדלרות! כל סטודנט ישתמש בידע הטכנולוגי הקיים לו על מנת להגשים רעיון 

 אב טיפוס. יצירתלעד עיצובי 
 

 :פירוט מפגשים
 בדף המצ"ב

 
 :שונות

 ישולב יום סיור בתל אביב
 יש צורך במקרן ומסך לכל שיעור.

 ותלת מימד. דהתרגילים יוגשו בדו מימ
 

 מרכיבי הציון:
 נוכחות והשתתפות 

 ינתנו במהלך הסמסטר יתרגילים שהגשת ה
 ביצוע מספק של פרויקט מסכם.

 


