
 
 

 
 

 אורי בן צבי  שם המרצה:
 מספר הקורס: 

 קונסטרוקציה של סיטואציה חברתית  -ספסל –ריהוט שם הקורס: 
 שם הקורס באנגלית:

furniture – the bench – the  construction of  a social 
situation 

  
 

קורס מעשי, הרצאות הכיתה ישולבו בביקורת הפיתוח אופן הוראה: 
 על ידי הסטודנטים

 4:שעות שבועיות
 2נקודות זכות: 

 יכולות סדנא מלאות  דרישות קדם:
 

 משפטי הסבר בשפה העברית ובשפה האנגלית) 2-3מטרת הקורס: (
 –רהיט המייצר סיטואציה חברתית  -הקורס יעסוק בפיתוח של ספסל

ויתמקד בפיתוח בתלת מימד מתוך הסיטואציה החברתית המיועדת 
המבנית והצורנית המוצעת ועד לעיבוד לאובייקט, דרך הלוגיקה 

פרטי הרהיט. ההגשה הסופית הנה של רהיט עובד ותכלול ישיבה על 
 הספסל שיוגש.

The course focuises on designing a bench, through the 
focal point of the furniture as a platform for a social 
interaction. The methodology will start with a conceptual 
development to be followed in a practical hands on, model 
based development. The final presentation will be of a 
working furniture and will include sitting on the bench 
(I.e – working prototype) 

 
 

  תכנים:
תלת ההתקדמות תהיה בשילוב של דו ורוב העבודה הנה דרך מודלים ומטלות: 

 יש לצפות מספר שעות סדנא בין השיעורים. מימד בין השיעורים.
ניתן דגש לעבודת מידול יוגדול יחסית פיזי גודל  ספסל הנו אובייקט בעל

נוע מכוון להדיון בקנ"מ והבנת הדרכים להוציא את המירב מהמודל המוקטן. 
יחסית מהר ולהתמקד ביחסים בין צורה לקונסטרוקציה בדגש על  מהקונספט לחומר

 תלת מימד. ההתכווננות הנה להגשה של רהיט עובד בחומר הגלם המיועד.
 

  – פירוט מפגשים
הרצאת פתיחה , דיון כיתתי על הפוטנציאלים החברתיים של הספסל  1מפגש 

 שמתוכם תוגדר המטלה לשיעור השני
 הגשה 1.0 –ספסל חברתי  - 2מפגש 

 פוטנציאלים ומגבלות. –דיון המודל המוקטן בריהוט 
 2Dפיתוח קונספט+ עבודה בכיתה  +ביקורת עבודות – 3מפגש 
 +   2עבודה בכיתה  -סכימה צורנית ביקורת עבודות + פיתוח קונספט+  4מפגש 

 D :שונותפונקציה בסביבות בין חומר, ציפוי ו הרצאה. 
 רת הקונספט + עבודה בסדנאביקורת עבודות + סגי 5מפגש 
 קונספט + סכימה צורנית  -ביניים הגשה  6מפגש 
 צבע צבע ושוב צבע. עבודה בכיתה בהמשך להרצאה. –הרצאת אורח  7מפגש 
 שירטוטים  –ביקורת עבודות+ פיתוח סכימה  8מפגש 

 
 



 
 

 
 

יוגשו  11בין שיעור זה לשיעור  –ביקורת עבודות+ פיתוח סכימה  9מפגש 
  1\1במודלים 

לכה, צבע , ציפוי מה  –מיני הרצאה  –ביקורת עבודות+ פיתוח סכימה  10מפגש 
  ובכמה.מי 

  עיבוד פרטי רהיט –ביקורת עבודות+ פיתוח סכימה  11מפגש 
 עיבוד פרטי רהיט ושירטוטי ביצוע –ביקורת עבודות+ פיתוח סכימה  12מפגש 
 שירטוטים לביצוע  –ביקורת עבודות  13מפגש 

 
רהיט (  1.1ספסל רהיט חברתי    -תקבע בתיאום עם המזכירות   סופיתגשה ה

 .)עובד בחומר הגלם
 

 שונות
 הרצאת צבע –: קרן ניומן מרצה אורח

 
 מרכיבי הציון באחוזים:

 25%נוכחות 
 25%התקדמות עיקבית בין השיעורים : 

 50% הגשה–מטלה סופית 
 
 

 חובהנוכחות: 
 )5),(4(ביבליוגרפיה: 

 בספטמבר כרגע בבניה.תוסף 
 

 
 חומר עזר: (יכול להיות אתר אינטרנט, כתב עת לא אקדמי וכו)

 הערות

)  האפשרויות: שיעור, שיעור ותרגיל (שו"ת), מעבדה, סמינר, סדנה, 1(
 סטודיו, פרוייקט

 1)  לפרט את חלוקת השעות כבסיס לתחשיב נקודות הזכות (שעת שיעור = 2(
 נ"ז) 0.5=  נ"ז, שעת תרגיל, מעבדה וכד'

)  הנושאים יסודרו לפי פרקי לימוד. בתקציר אפשר לחבר הפרקים לפסקת 3(
 טקסט אחת.

)  בביבליוגרפיה יש להפריד בין ספרי לימוד, שחייבים להיות בספריה, 4(
 לבין ספרי עיון וחומר עזר.

) הנוסח המקובל לספרות בתחומי מדעים והנדסה: שם המחבר (שם משפחה ואח"כ 5(
 יבות שם פרטי), שם הספר, הוצאה לאור, מהדורה, שנת ההוצאה.ראשי ת

 


