
M.Desחזותיתבתקשורתהשניהתוארתכנית

שנתון תשפ״ג

ד"ר ליאת לביאראש התוכנית:
מעיין לויןרכזת מחלקה:

vc.mdes@bezalel.ac.ilדוא"ל:

סגל המרצים והמרצות

יעל בורשטייןפרופ׳ אורי ברטל (בשבתון)
עודד בן יהודהפרופ׳ מרב סלומון

מאיה ויניצקיפרופ׳ ענת קציר
עומר זיופרופ' עדי שטרן

יולי כהןד״ר אריאל הנדל
ליאת סגלד״ר אהד זהבי

אורי סוכריד״ר ליאת לביא
אבי קריצמןד״ר נעמי מאירי-דן

גיא שגיאד״ר רועי עמית
ד״ר עמית שניאק

הטכנולוגיותומואץ.הולךוהטכנולוגייםהתרבותייםבמרחביםהשינוישבהבתקופהחייםאנו
המרחבשלוהתעצמותולהתפשטותומביאותבהןהקשורותהחברתיותוהתמורותהחדשות
במקבילחזותית.בתקשורתהעוסקיםבפניהנפתחההזדמנויותמרחבשל–זהולצדהחזותי,
שמעצביםוהחדשנותהיצירתיותשלוהכלכליתהציבוריתבעוצמהההכרהומתפתחתהולכת

ומעצבות מביאים איתם לכל סביבה שבה הם פועלים.

בישראל,מסוגההיחידהדו-שנתית,תכניתהיא)M.Des(חזותיתבתקשורתהשניהתוארתכנית
הפועלת כחממה פורצת דרך לפיתוח פרויקטים חדשניים בשדה התקשורת החזותית.

התקשורתבתחומיהמקצועיתבפעילותם/ןאובלימודיהםמצוינותשהפגינולמימיועדתהתכנית
חדשותמיומנויותולרכוששלהםהמקצועיתהמומחיותאתלפתחאותם/ןומזמינההחזותית,
התרבותייםהחזותיים,במרחביםשינויכסוכניולפעולעומקתהליכילהובילאותם/ןשיכשירו

.21ה-המאהשלוהטכנולוגיים

אתמעודדתהתכנית,שלהמרכזייםמציריהאחדשהיאופרקטיקה,תיאוריהביןהסינתזה
שלהם/ן,הפעולהלשדהביחסוביקורתיתמעמיקהעמדהלפתחבתכניתוהלומדותהלומדים
זו,ברוחשינוי.ומחוללי/ותלמובילי/ותולהפוךזהבשדהכיוצריםלהתפתחגבולותיו,אתלהרחיב

מעודדת התכנית העמקה, תעוזה ויוזמה.

Practice-Based(ומחקרימעשימרכזי,פרויקטעומדהלימודיםתכניתבלב Research,(שאותו
התקשורתבתחומיומומחיותמומחיםבליווישנתייםבמשךוהסטודנטיותהסטודנטיםמפתחים

החזותית, התיאוריה והטכנולוגיה.

עםומפגשיםאורחסדנאותפעולה,שיתופיהתכניתמקיימתובמסגרתההלימודיםתכניתלצד
מעצבים, מעצבות, חוקרים וחוקרות מובילים מהארץ ומהעולם.
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מרכיבי תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת שלוש חטיבות לימוד רעיוניות ומעשיות:

חטיבה משולבת -  מעשית ועיונית.1

"היפר – סטודיו":
החזותיתהתקשורתדיסציפלינתהבנתשמטרתםסמסטריאלייםסטודיוקורסי4שלמסגרת
ידיעלומועברמרכזיקונטקסטצירסביבנסובקורסכלפועלת.היאבההרחבהההקשריםברשת

התחוםבחינתאתמאפשרהקורסיםרצףומעשית.תיאורטיתאוריינטציהבעלי/ותמרצים/ותשני
ה"היפר-סטודיו"קורסיוהיסטורי.חברתי/פוליטי,טכנולוגי,בין-תחומי,חתךחתכים:בארבעה

אוהתיאורטילפןיגיבושתוצריהמעשיתעיצובסדנתעםתיאורטידיוןהמשלבתמסגרתמהווים
כלעלסה"כנ"ז.3לסטודנט/יתמקנה"היפר-סטודיו"קורסכלבוחן.כמקרילוישמשו

נ"ז.12שלכוללבהיקף"היפר-סטודיו"קורסי4ב-להשתתףבתכניתסטודנט/ית

:פרויקט מרכזי
במהלךונחקרמנוסחמוגדר,חזותית,בתקשורתהמוסמךלימודיבמרכזעומדהמרכזיהפרויקט

הפרויקטבתכנית.הסטודנט/יתשלללימודיו/יההשנייההשנהבמהלךומפותחהראשונההשנה
המעשי.בפןהתומךעמדהכניירוהןמחקריכבסיסהןכתובה,בעבודהומלווהמעשיבעיקרוהוא

עבודתו/השלותיאורטייםמעשייםבהיבטיםשמונחההסטודנט/יתידיעלנבחרהפרויקטנושא
והןדיסציפלינריתמבחינההןביותררחבהאפשרויותמנעדוקבוצתיות.אישיותהנחיהבמסגרות

מבחינה מדיומלית.
נ"ז.12לסטודנט/יתמקנההמרכזיהפרויקט

חטיבה מעשית.2

ויוצרים/ות.כמעצבים/ותהסטודנטים/ותשלמיומנויותיהםלהעמקתמיועדתזוחטיבה
מרכיבים:3בחטיבה

בפרויקטיםהסטודנטים/ותמתייחסיםאליורחבמרכזילנושאתוקדשסדנהכל-נושאסדנאות
שלבהיקףשנהבכלאחתנושאבסדנתלהשתתףבתכניתסטודנט/יתכלעלהסמסטר.במהלך

נ"ז.4שלכוללבהיקףלתוארנושאסדנאות2ב-להשתתףסטודנט/יתכלעלסה"כנ"ז.2

עלטכנולוגיות.אופורמטיםלז׳אנרים,מוקדשיםהמעשייםהבחירהקורסי–מעשייםבחירהקורסי
עלסה"כנ"ז.2שלבהיקףשנהבכלאחדמעשיבחירהבקורסלהשתתףבתכניתסטודנט/יתכל
נ"ז.4שלכוללבהיקףמעשייםבחירהקורסי2ב-להשתתףסטודנט/יתכל

ידיעלהמועברותשבועבנותסדנאותלסטודנטים/ותמוצעותשנהמדי–אורחסדנאות
אחתאורחבסדנתלהשתתףסטודנט/יתכלעלומחו"ל.מהארץמוביליםויוצרים/ותמעצבים/ות

בהיקףאורחסדנאות2ב-להשתתףבתכניתסטודנט/יתכלעלסה"כנ"ז.1שלבהיקףשנהבכל
נ"ז.2שלכולל
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חטיבה עיונית.3

שנה א׳:

תחוםשלרחבבקונטקסטאופקיו/האתלהרחיבלסטודנט/יתמאפשר-עיוניחובהסמינר
נ"ז).4(שלו/הוהכתיבההמחקרמיומנויותאתולבססהעכשווי,בעיצובהבולטותובמגמותהעיצוב

הקורסאקדמית.וכתיבהלמחקרכליםלסטודנט/יתהמקנה–וכתיבהמחקרמתודולוגיותקורס
נ"ז).2(פרו-סמינרשלבמתכונתניתן

לביןבינןהאפשרייםוביחסיםשונותבתיאוריותהעמקהלסטודנט/יתהמאפשר–עיוניחובהקורס
נ"ז).2(החזותיתהתקשורתתחום

שנה ב׳:

הפרויקטשבלבהמחקרלפיתוחמסגרתמהווההסמינרעיצובבסביבתוכתיבהמחקרסמינר
נ"ז).4של(בהיקףהמרכזי

נ״ז).2(ספציפיבתחוםוהעמקהלימודלסטודנט/יתהמאפשר–עיוניקורס

תקופת הלימודים
לימוד).שנות2(סמסטרים4הנובתכניתהלימודיםמשך

הלימודים בתכנית מתקיימים בבניין בצלאל הר-הצופים, ירושלים.

היקף הלימודים
נ"ז.48כוללותהלימודיותהדרישות

דרישות התוכנית למעבר משנה לשנה וקבלת תואר מוסמך

תנאי ה מעבר משנה א' לשנה ב':
ציון עובר בכל קורסי התכנית בשנה א'..1
בתכנית.העיוניותהלימודמחובות2/3השלמת.2

לצורך קבלת תואר מוסמך בתקשורת חזותית יהא על הסטודנט/ית למלא אחר
הדרישות הבאות:

המרכזי.והפרויקטהתוכניתקורסיבמסגרתאקדמיותזיכוינקודות48צבירת.1
מילוי סך החובות האקדמיות כפי שנקבעו לתכנית..2
השתתפות בשתי סדנאות אורח..3
קבלת ציון עובר בכל קורסי התכנית..4
עמידה בכל הדרישות המנהליות הנדרשות מסטודנט בבצלאל..5
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שנה א'

נ"ז9ש"ש3סטודיו""היפר3
נ"ז4ש"ש2חובהסמינר1
נ"ז2ש"ש1.5מעשיבחירהקורס1
נ"ז2ש"ש1סמינרפרו1
נ"ז2ש״ש1.5נושאסדנת1
נ"ז2ש"ש1עיוניקורס1

נ"ז2ש"ש1.5מסגרת הנחיה קבוצתית לפרויקט המרכזי
ללא נ"זש״ש0.5מפגשים)4(כתיבהסדנת

נ"ז2ש״ש1.5בקיץמרוכזתנושאסדנת1
נ"ז1עד שבוע מרוכזאורחסדנת1

___________________________________________________
נ"ז26מרוכזשבועעד+ש"ש11.5סה"כ

שנה ב'

נ"ז3ש"ש3סטודיו""היפר1
נ"ז2ש"ש1.5מעשיבחירהקורס1
נ"ז2ש"ש1עיוניקורס1
נ"ז4ש"ש2חובהסמינר1

נ"ז10מסגרת הנחיהפרויקט מרכזי – הנחיה והגשה
נ"ז1עד שבוע מרוכזאורחסדנת1

__________________________________________________
נ"ז22מרוכזשבועעד+ש"ש9סה"כ
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פירוט הקורסים  - שנה א'

סמסטר א'

נקודות זכותשם המרצהשם הקורס

היפר סטודיו  – ״מבוא אינטגרטיבי בתקשורת
נ"ז3אורי סוכרי, גיא שגיאחזותית״

נ״ז2פירוט להלןסדנת נושא מעשית

פרו-סמינר – ״מתודולוגיות מחקר - בין קריאה
ד"ר נעמי מאירי-דןוכתיבה להתבוננות ויצירה״

נ"ז2

נ״ז4ד"ר ליאת לביא, עודד בן יהודהסמינר - ״עיצוב עכשווי״

סמסטר ב'

נקודות זכותשם המרצהשם הקורס

היפר סטודיו – ״לעמוד על כתפי ענקים/ות –
ההיסטוריה של העיצוב הגרפי״

פרופ׳ עדי שטרן, ד״ר ליאת
נ״ז3לביא

היפר סטודיו – ״ אוטופיה/דיסטופיה - חדשנות
טכנולוגית ולאן שהיא לוקחת אותנו״

עמית שניאקעומר זיו,
נ"ז3

קורס עיוני – ״קוגניציה ומדעי המוח לעוסקים/ות
נ"ז2ד״ר רועי עמיתבתקשורת חזותית״

מסגרת הנחיה קבוצתית: תחקיר ופרוגרמה
נ"ז2ד״ר ליאת לביאלפרויקט המרכזי

ללא נ"זד"ר נעמי מאירי דןמפגשים)4(כתיבהסדנת

חופשת סמסטר

נ״ז2פירוט להלןקורס מעשי מרוכז

חופשת קיץ

נ"ז2פירוט להלןסדנת נושא מרוכזת

נ"ז1מגוון סדנאותסדנת אורח (עד שבוע מרוכז)

נ"ז26סה"כ שנה א'
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פירוט הקורסים - שנה ב'

סמסטר א'

נקודות זכותשם המרצהשם הקורס

נ"ז3מאיה ויניצקיIMPACT/אימפקט-סטודיוהיפר

נ״ז2ד״ר ליאת לביאקורס עיוני – תיאוריה ותקשורת חזותית

נ״ז2פירוט להלןסדנת נושא מעשית

שנתי

נ״ז10סגל התכניתפרויקט מרכזי – הנחיה והגשה

נ״ז4אהד זהביסמינר מחקר וכתיבה בסביבת עיצוב לשנה ב'

נ"ז1טרם נקבעסדנת אורח (עד שבוע מרוכז)

נ"ז22סה"כ שנה ב'
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סדנאות נושא (לשנים א׳ וב׳)

נקודות זכותשם המרצהשם הקורס

נ"ז2פרופ׳ מרב סלומון״הספר כחדר פלאות״

נ"ז2יעל בורשטיין״לורם איפסום (מניפסט)״

נ"ז2יולי כהן“אקטיביזם, תיעוד, יצירה”

-----

“Design Fiction"בקיץ)מרוכזת(סדנה
אורי סוכרי
ליאת סגל

נ"ז2

קורסי בחירה מעשיים (לשנים א׳ וב׳)

נקודות זכותשם המרצהשם הקורס

אבי קריצמןסדנת הדפס רשת  ותחריט - סדנה מרוכזת
נ"ז2

שינויים בידיעון בצלאל
זה,בידיעוןהמופיעיםבתכניםותיקוניםשינוייםלערוךרשאיותוהאקדמיההמחלקהרשויות
שינויכלעלהודעההלימודים.שנתבמהלךעתבכללבטלםאומהםלגרועעליהם,להוסיף
כללאתמחייביםהשינוייםאחרת.ראויהבדרךו/אוהמחלקהבלוחותבמודעותתפורסםכאמור,

הסטודנטים/ות, גם אם נקבעו או נכנסו לתוקף לאחר שהחלו את לימודיהם/ן.
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תקצירי הקורסים

החטיבה המשולבת – עיוני ומעשי (היפר סטודיו + פרויקט מרכזי):

היפר סטודיו – "מבוא אינטגרטיבי בתקשורת חזותית"
אורי סוכרי, גיא שגיא

נ"ז3ש״ש,1.5א',סמסטרא׳,שנה

היגדיםלנסחכאמצעיחזותיתבתקשורתיעסוקהשניהתואראתהפותחסטודיוההיפרקורס
טכנולוגיים,קוגניטיביים,אתגריםמולניצביםאנושבוהנוכחי,התרבותיההווהעלמשמעותיים

פרקיםלשלושהיחולקהקורספעם.מאייותרהסביבהועלעלינוהפועליםופילוסופייםכלכליים
שלחזותיתלפעולותקרקעשיהוולשיחותותיאורטיקניםחוקריםמדענים,נארחשבהםעיקריים

ניתוחים,עלמפגשיםסדרתדרךהנוכחי.האנושיהגוףבמצביעסוקהראשוןהפרקהסטודנטים.
סביבה;שלבתמהיעסוקהשניהפרקהחדש.האנושיהגוףמצבאתנבחןומכונהאדםאוכל,

בחלקהאקולוגית.והקריסהחדשהכלכלהמואצת,אוטומציהבתוכן,והתנועהעריםאורבניות,
והקולקטיביהאישימהעברבאותותזכרון,שלבפרגמנטיםבזכרון,נעסוקהקורסשלהשלישי

ובהפרטתו. ההיפר סטודיו משלב עיון תיאורטי, ותרגול מעשי.

היפר סטודיו – ״לעמוד על כתפי ענקים/ות, או: איך עושים דברים עם היסטוריה״
פרופ׳ עדי שטרן, ד״ר ליאת לביא

נ"ז3ש"ש,1.5ב',סמסטרא׳,שנה

ומאופיינתהגלובליזציהשלתוצרשהיאלהדגישנהוגעכשוויתבאסתטיקהעוסקיםכאשר
שפותשלבלילהצגתכדיתוךהחזותיתההיסטוריהעםדו-שיחהמקייםסגנונות,שלבפסטיש
עםומשחקנוסטלגיההעלאתניכוס,ידיעלהעברמאמנותהמצטטיםחזותיים,וסגנונות

והתחזותאירוניהפרודיה,ציטוט,שיכפול,שעתוק,מציגיםאלהדימוייםמסורתיות.קומפוזיציות
אמנותביןוהיררכיותדיכוטומיותמבטליםאשרחדשיםומבניםז'אנריםסגנונות,שלשילובגםכמו

בנושוניםממקורותציטוטיםושזירתהשונותהשפותשילובפופולאריים.חזותייםודימוייםגבוהה
וברב-שיחשוניםיצירהשדותעםבאינטר-טקסטואליותהמתאפיינתחדשהחזותיתשפה

היאאחד.בקולמדברתאינההחדשההיצירההחזותית.היצירהתולדותעםאינטר-דיסציפלינארי
בעלת נרטיבים ורבדי משמעויות שונים.

שלתוכויצירהתהליךמהסטודנטים/ותאחד/תכלמקיים/תשבמסגרתופעיל,סטודיוהואהקורס
המבקשודינמי,משחקימחקרי,מרחבזהופועל/ת.הוא/יאשבוהשדהשלההיסטוריהנמזגת
המרחביםאלגישתם/ןאתולהעמיקיוצרים/ות,שלבידיהםלכליהחזותיתההיסטוריהאתלהפוך

רקלאמשתקפיםמההיסטוריהיוצרים/ותשלביצירתם/ןשבוהאופןאתלחשוףההיסטוריים,
זמינותעולם,תפיסותמאורעות,חיו,בהןההיסטוריותלנסיבותשקשורותעמדותגםאלאסגנון,

ואתעצמם/ןאתגםלתפוסהסטודנטים/ותאתמעודדתזוהבנההעמקתועוד.טכנולוגית
יצירתם/ן במונחים היסטוריים, ואת מרחב האפשרויות שמציע ה״עכשווי״ כתלוי מקום וזמן.
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היפר סטודיו – ״אוטופיה/דיסטופיה – חדשנות טכנולוגית ולאן שהיא לוקחת אותנו״
עומר זיו , עמית שניאק

נ"ז3ש"ש,1.5ב',סמסטרא',שנה

חדשותטכנולוגיותשלהתפתחותןביןהקשראתבוחן"אוטופיה/דיסטופיה״סטודיוההיפרקורס
Emerging(ומשבשות and Diruptive technologoies(,הקשראתופוליטיקה,חברהלתרבות

טכנולוגייםמושגיםנכירבקורסויצירה.יצירתיותעלהשפעתןואתהשוליים,לתרבותשלהןההדוק
כלכלהחינוך,תקשורת,כמו-שוניםתחומיםעםשלהםהגומליןיחסיאתביקורתיתבצורהונסקור
תחתלחתורלנסותאוההיסטוריה,למהלךולהגיבלחקורנבקשהנלמדהחומרבסיסעלומדינה.

יסודות העתיד לבוא.

"IMPACT/אימפקט"–סטודיוהיפר
מאיה ויניצקי

נ״ז3ש״ש,1.5א׳,סמסטרב׳,שנה

אקטיביםומהלכיםיוזמהבאמצעותלשינוילהכוויןאולעכבלקדם,בניסיונותיעסוקסטודיוההיפר
נבחןפומבית.ופעולהעמדהנקיטתידיעלועוד)טכנולוגייםכלכליים,תרבותיים,(חברתיים,

וחדשנות,יזמותועיצוב,אדריכלותמתחומימקצועאנשיונפגושובינלאומיים,מקומייםמקרים
העבודהכליביןחדשים.נייצראךדומיםמהלכיםעלנצביע-חברתייםאקטיביסטיםמוזיאונים,

הקיימים, נרחיב את אפשרויות של תהליכי המחקר והפיתוח.
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פרויקט מרכזי

מסגרת הנחיה לגיבוש הפרויקט המרכזי – שנה א׳

נ"ז 2ב׳,סמסטרא',שנה

ד"ר ליאת לביא

הציע/האותובנושאלפרויקטמתווהוגיבושניסוחמיפוי,לצורךקבוצתיתהנחיהמסגרת
תחוםסימוןמטרותיו,הגדרתהפרויקט,ניסוחהמחקרי,הכליםארגזלהרחבתהסטודנט/ית,

 התוכן ויעדי המחקר שלו.

פרויקט מרכזי הנחיה והגשה – שנה ב׳

צוות הנחיה – סגל התכנית ויועצים אורחים.

יועצת אקדמית לפרויקט המרכזי: יעל בורשטיין

נ״ז10שנתי,ב',שנה

המרכזיהפרויקטאתהסטודנט/יתי/תפתחהשנייההלימודיםבשנתהסמסטריםשניבמהלך
2-3תקבענהכןכמוההנחיה.במסגרתזהבשלבייעשההפרויקטפיתוחגמר.לידיוי/תביאו

פגישות קבוצתיות בכל סמסטר לפיתוח הפרויקט ולהגשות ביניים.
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החטיבה המעשית (סדנאות נושא + קורסי בחירה מעשיים):

סדנאות נושא משותפות לשנים א׳ וב׳

סדנת נושא – ״לורם איפסום (מניפסט)״
יעל בורשטיין

נ"ז2ש"ש,1.5

עדיצירתימהלךמחדשולבחוןהעשייהמרוץאתלעצורטובההזדמנותתמידהםשניתוארלימודי
להפוךשיכולהחשובה,צומתזוהיוהלאה.מכאןנתיבהאתמחדשלנסחולנסותנקודה,לאותה

ויצירהמחודשתלימודיםסביבתבזמן,בויוצר/ת.שלהתבגרותו/הבמהלךקריטיתלנקודה
בעיטהנעורים,להטמעוררתמאירוניה,חפהנאיביותאיזוליוצרלהחזירעשויהמשותפת

במוסכמות, ריגוש וחירוף נפש.
עקרונות,רעיונות,המסכמתפומביתהצהרהמחדשלנסחהזדמנותהקורסמזמןהזו,בנקודה

אמונות, ערכים ומטרות של קבוצת יוצרים/ות -היא המניפסט.
שהמושגמאזיותראופחותזמן,”מזההנוכחי.בעידןבמיוחדחשובכזהשניסוחנדמה

קדימהוהניעורבהמיוקרהנהנושבעברשערכיםשלנו,ההוויהתוךאלחדר’פוסטמודרניזם׳
לטובתמיוקרתםאיבדווכו׳’שינוי׳’אחריות’,’דרך’,’אמת’,כגון:מהפכות,ואףהיסטורייםמהלכים
ויתורשלתחושהעלמצביעיםואידיאולוגיה,דרךמסמניםמשהםיותראלו,’וה’ניאו’.ה’פוסט

להוביללהשפיע,שלהםהיכולתעלמההגמוניהחלקשאינןהקבוצותושלהפרטשלוהשלמה
פרטיםשלהלהטזאת,עםהגלובליים.המהלכיםשלהכבירהצלמולאלקול,להשמיעואפילו

שהואאףפחת,לא-המניפסטסוגתבאמצעותמנוסחעדייןקרובותשלעתיםשינוי,לייצרוקבוצות
).2010מרץ׳מארב׳,(מגזיןוקול.״משטח-כלאינטרנטי-גלובלימידע’של’רעשבתוךנבלע

סדנת נושא – "אקטיביזם, תיעוד, יצירה"
יולי כהן

נ"ז2ש"ש,1.5

ליצורהכמיהההאדם:שלהגדולותמהכמיהותשתייםיחדלהביאמבקשיצירהתיעוד,אקטיביזם,
יצירהליצורלסטודנטים/יותלאפשרהיאהקורסמטרתלתיקון.והכמיההעצמנואתולבטא

המציאותעלביקורתיתראייהתוךלחברהותורמתשלהן/םוהמשמעותהרגשבעולםשמעוגנת
המוטיבציהמחיפוששיתחילתהליךהקורס,לדרךיוציאמעשית,חברתי.אימפקטעם

הרעיוןלעברמה)(הנושא/עלהחיצוניהנושאלגיבושויתקדםהאוטוביוגרפית/האישית,
גלם;חומריתיעוד/יצירתשנבחר;בנושאנעשהכברומההנושאעלתחקירעריכת(איך/הצורה);

הסטודנטים/יותאתלהביאהקורסמטרתגודל.סדרשלהגדרהללאשלמהביצירהוסיוםעריכה
מוצר(מתועד),מייצגארט,וידאוצילומים,סדרתידם:עלשייבחרמדיוםבכליצירהלהפקת

אתיכווןהקורסועוד.אנימציהפוסטרים,סדרתספרון,אינטרנט,אתרבלוג,סרטון,(מתועד),
ולצורךחייהם,נובעיםשמהםלמעמקיםביטויונותנתשמשלבתאמנותיתלעשייההסטודנטים/יות

ואפילוחברתייםמימדיםלהשישולקהילה,לזולתמאיכפתיותמונעתהזמןובאותואותנטי,אישי
פוליטיים. ליצירה יהיה מימד דוקומנטרי שיהווה אמירה חברתית.
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סדנת נושא - "פואטיקה חזותית – הספר כחדר פלאות אישי"
פרופ׳ מרב סלומון

נ"ז2ש"ש,1.5ב',סמסטר

חזותייםתחביריםופיתוחבבירורויעסוקמעשיחזותיומחקריצירהמחוללתכזירהישמשהקורס
התוודעותבאמצעותזאתכלנראטיב;מבוססישאינםפואטיתומשמעותהיגדיםתוכן,מחוללי
ההיסטוריתהמבטמנקודתובפורמטבתוכןהתבוננותותוךומכשיר,כליכאובייקט,הספרלמדיום

והקונספטואלית של המושג ״חדר פלאות״.
באוסף,השוניםהפרטיםשלצירופםידיעלאישיים.אוספיםבתוכםאצרוהמוקדמיםהפלאותחדרי
תמונתנוצרההחדר,שלבמרחבוזהלצדזהמנומקת,פחותאויותרלוגיקהפיעלמוקמואשר
ליצורבאפשרותהסטודנטים/ותיתנסוהקורסבמסגרתכךהיגד.נוצק–החדרבעלשלעולם

היגד, אמירה, ביטוי שמורכב מהיחס שבין החדר-הספר לבין אוצרותיו.
ומנגנוניםהיררכיותומשנהמשפיעהואשרבעולמנו,המתרחשתהדיגיטלית,המהפכהסערתבלב
אתהמקדשתוויזואלית,בתרבותמתעצם.ואףכוחועלהחזותיהדימוישומרהחיים,תחומיבכל

סדרתי,אויחידהחזותי,הדימוישליתרונועליון.למעמדהחזותיההיגדזוכהוהמידי,המהיר
הואעליולמדיוםלזמן,לשפה,קשרללאועמוקים,מורכביםמסריםולהעבירלתקשרביכולתו

מקוםלתפוסהפיזיהספרחוזרהדיגיטלית,המהפכהוכנגדלצדמצויר.הואבהלטכניקהאומוצג,
הפיזיהספרהחדש,במעמדוושימושי.תרבותיאומנותי,כמדיוםמחודשתוקףובעלמשמעותי

ויותריותרשמורהזוזכותתפקידו.בהצדקתתלויהקיומווזכותהדיגיטלית,מהמהפכהמושפע
לאכאובייקטהספרכיההכרהומתבססתהולכתלדיגיטלי,האנלוגישביןבמתחחזותית.לספרות

מקוריתמסעירה,אינטרדיסציפלינריתיצירהשלאוטונומיולמדיוםמחיהלמרחבהופךאלאנכחד,
ומגוונת.

מרחב הקורס יאפשר מחקר מעשי, בדיקה ודיון רפלקטיבי וביקורתי על נושאי הקורס, ועל תהליכי
עבודה.
אומברטומאת(מאמרפתוח״ו״טקסטהפלאות״,״חדר״הספר״,תימות:שלושסביבסובבהקורס

אקו). הוא יתקיים בצורה של מעבדת עמיתים.

“Design Fiction”

אורי סוכרי, ליאת סגל
נ"ז2ש"ש,1.5בקיץ,מרוכזתסדנה

עסקיים.רצונותעםלקוחשלבשירותמתקייםלעולםשעיצובהיאהעיצובתחוםלגבינפוצהטענה
יתקייםשעיצובאפשרהאםאולםמיומנת.בצורהבעיותלפתורהיאהמעצב.תשלעבודתו.העיקר

ישאלפתרונותלהציעבמקוםשעיצובאפשרהאםהחברה?שליותרגדולהתועלתשלבשירות
חכמות,מכונותבוער;ההווה,סביבנו,העולםהאפשר.גבולותאתירחיבדיון,יעוררשאלות,

חברתיותורשתותמואצתוירטואליזציהקורסות,מארצותבריחהלצדנתפסבלתיעושראוטומציה,
עכשווייםהוגיםעליחדונלמדנקראהקורסבמהלךהאנושיים.היחסיםאתמחדששמגדירות

אתנאתגרבעתיד.וננבורההווה,עלנתההשיתופיות,עיצוביותופרקטיקותטכניקותבעזרת
בסיסייםעקרונותביחדנלמדאוטופיות,אפשרויותנצייראולעתידאזהרהסימנינבנההאפשרי,

physicalושלפרוססינגשל computingלרעיונותעקרונייםפרוטוטיפיםלבנותלנושיעזרו
האפשרותנבדקתרלוונטיים.וחוקריםיוצריםשלאורחבהרצאותילווההקורסהשונים.

שהפרויקטים ייערכו בשיתוף פעולה עם מעבדות שונות, פרטים ימסרו בהמשך.
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קורסים מעשיים

“סדנת הדפס רשת ותחריט”
אבי קריצמן

נ"ז2ש"ש,1.5מרוכזת,סדנה

טכניקות ההדפס מאפשרות צורות ייחודית של יצירת דימוי הנעות על הספקטרום שבין הידני
המכני הצילומי והדיגיטלי. הן מאפשרות משחקיות ועבודה אינטואיטיבית אך גם תכנון ובנייה

איטית. בנוסף לכך הן משלבות עולם שלם של טעויות וגליצ׳ים שמשנים לעיתים את ההדפס לאחר
ושונה מאוד מהמתוכנן.

מצד אחד אלו טכניקות המאפשרות שכפול של דימוי והפקת סדרה, אך שכפול זה גם מאפשר
לעשות מספר רב של ניסויים וניסיונות הנשענים על מקור אחד. 

whatצירעלסביםהאמנותחיי if,נקודתזואחריםועבורההתחלהנקודתזוורבותרביםעבור
האמצע: מה היה קורה לו לאיינשטיין ולמדונה היה ילד? שואל האמן לורנס ווינר - או במילים

אחרות מה קורה במפגש בין דברים שאינו דווקא עונה על ההיגיון המארגן הרציף. 

בקורס נעבוד עם שאלות מהסוג הזה - נשתמש בהדפס רשת ובתחריט כדי ליצור עבודות
המשלבות דימויים, רעיונות ומחשבות המצרפות בין דברים שונים בעולם - בין אם במצבים של

superimposition, jaxtapositionבהןפעולהדרכינבחןשכבתי.רבדימוישלתמטיברצףאו
נבנה דימוי חדש מתוך המפגש, או כזה שבו מתפרקת תפיסה מוקדמת לגבי כל אחד מהאלמנטים

שצורפו

הסדנא תתקיים בסדנת ההדפס של המחלקה לאמנות בסדנה מרוכזת שבה כל אחת.ד
מהמשתתפות.ים יבחר בטכניקת ההדפס שבה ת.ירצה לעבוד.
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החטיבה העיונית

פרו-סמינר: ״מתודולוגיות מחקר - בין קריאה וכתיבה להתבוננות ויצירה״
ד"ר נעמי מאירי-דן

נ"ז2ש"ש,1א',סמסטרא',שנה
״תמונות ניתנות לקריאה; מלים ניתנות לראיה״.

ביןהקשראתלחדדמבקשזהוקורסהחזותית;התקשורתשלבבסיסהעומדתזויסודהנחת
פעולתביןובהכרחהתבוננות),עללדבר(שלאלראייהקריאהבין(טקסט),למלה(תמונה)דימוי

ידעעלהמבוססיםלמהלכיםבמהותםאינטואיטיבייםשהםמהלכיםוביןהיצירהלפעולתהכתיבה
(השכלה) ועל מיומנויות ("ארגז כלים").

ושלבכללחזותיתיצירהשלתיאור-ניתוח-פרשנותשלעיוניותבפרקטיקותנוגעשהדברככל
התרבותביקורתללימודיהאמנותתולדותלימודיביןשוזרותשהןהריבפרט,חזותית"תקשורת"
מדעישלהשונותבדיסצפילינותשמקורןשונות,מתודולוגיותעלמבוססותהןככאלוהחזותית.

סותרות)(ואףשונותהתייחסויותגםהסתם,מןבחובו,שוזרהזההמנעדהחברה.ומדעיהרוח
בעמדהוכלההאמתלחקרהקוראתה"מודרניסטית"בעמדההחלהפרשנות,שללמקומה

המחבר/תלעמדתמחויבותמכלהקורא/ת/צופהאתלשחררהמבקשתה"פוסטמודרניסטית"
חברותו/השלפועל-יוצאהיאשלושהקריאה/צפייהוביןלעצמוורקאךנאמןשהואביןולכוונתו/ה,

ב"קהילה פרשנית" כזו או אחרת.
כוונהמתוךהחזותית,התקשורתשלבשדהלמחקרכליםלסטודנט/יתלהעניקמבקשזהקורס

ש"הרחקתהיאהייסודהנחתלכתיבתם.שונה)אופי(בעליטקסטיםשלמקריאהמהלךלהניע
מקדיםשלבהיאאודותיהן,עלוכתיבהאחרים/ותשלליצירתםחוקרמבטהפנייתקריהעדות",

נחזוראםאחרות,ובמליםעצמה.היצירהפעולתלצורךהחיוניותמחקרמיומנויותבהקנייתהכרחי
כליעלהמבוססותמיומנות,וראיהקריאהשלשבכוחןספק,איןהתחלנו,שאיתההיסודלהנחת
קונטקסט,מבוססתתבונית,עשירה,שהיאיצירה)של(במובןל"כתיבה"להוליךאקדמייםמחקר

אפקטיבית ומקורית יותר.

סמינרים

סמינר חובה – "עיצוב עכשווי"
ד"ר ליאת לביא, עודד בן יהודה

נ"ז4ש"ש,2א',סמסטרא׳,שנה

העיצובבשדהמובילים/ותומעצבים/ותמוסדותתיאוריות,מגמות,יסקורעכשווי""עיצובהסמינר
כלכליות,תרבותיות,מגמותשלהרחבבהקשרהעיצובאודותהשיחאתיציגהקורסהעכשווי.

אתהיוצריםהשוניםהיסודותעלרחבמבטהקורסיציעבכךואסתטיות.תקשורתיותחברתיות,
החדשהשיחהצגתתוךהעכשווית.בחברהוהשפעתומקומוואת21ה-במאההעיצובתרבות

רוחואתהחברהאתכמשקףרקלא21ה-במאההעיצובשללמקומובנוגעדיוןהקורסיעורר
הדרךעלהמשפיעהחדשהאידיאולוגיההיוצרתרבותית,עוצמהבעלכמכשירגםאלאהתקופה,

בה אנו תופסים את עצמנו ואת העולם סביבנו.
המודעותהכלכלי,המשברכמוחברתיותלסוגיותשוניםויוצרים/ותמעצבים/ותשליחסםאתנבחן

עםהיכרותעלדגשיושםבנוסףוכדומה.העיצובלשוקהאמנותשוקביןהממשקהאקולוגית,
הגומליןיחסיואתהעכשוויהשיחאתהבוניםהבינלאומיהעיצובבשדההשונים/ותהשחקנים/ות

בין עולם העיצוב למוקדי הכוח החברתים-כלכלים-פוליטים.
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סמינר חובה ״מחקר וכתיבה בסביבת עיצוב לשנה ב'"
אהד זהבי

נ"ז4ש"ש,2שנתי,ב׳,שנה

תקציר

סמינר שנתי שמלווה את הפרויקט המרכזי לקראת השלמתו. במסגרת הסמינר נסקור מגוון של
שיטות מחקר עיוניות ומעשיות בתקשורת חזותית, ומתוכן נבחר את שיטות המחקר המתאימות

לכל סטודנטית וסטודנט בכל שלב בפיתוח הפרויקט - ואולי גם נגלה וננסח שיטות מחקר חדשות.
בעזרת שיטות המחקר הנבחרות הסטודנטיות והסטודנטים יגבשו את הידע העיוני והמעשי

הרלוונטי למימוש נכון ומוצלח של הפרויקט שלהם ויציגו את הידע הזה ואת תרומתו לפרויקט
בסדרה של הגשות ביניים. ההגשה הסופית בקורס תהיה עבודת סמינר שתציג את תהליך המחקר

ואת תרומתו לתוצר הסופי בפרויקט המרכזי.

קורסים עיוניים

קורס עיוני: קוגניציה ומדעי המוח לעוסקים בתקשורת חזותית
ד״ר רועי עמית

נ"ז2ש"ש,1ב',סמסטרא',שנה

כיצדזה?במפגשמתרחשמההסובייקט.לביןהעולםביןבאינטראקציהנוצרתהראייתיתהחוויה
כיצדלדעתניתןהאםעצבית?לפעילותגורמיםשוניםדימוייםכיצדהראייה?מערכתפועלת

שלנוהתפיסהכמהעדרגשות?בנומפעיליםגירוייםכיצדלחוויה?תתורגםהעצביתהפעילות
קשיחה ופועלת על פי סט חוקים מוגדר ועד כמה היא גמישה? למה אנשים משחקים קנדי קראש?

והפסיכולוגיההמוחבמדעימרכזייםעקרונותנכירשבוומעשירעיונימרחבייצורהקורס
מרחביתהווההקורסבמסגרתפעולתה.אופניועלהראייהמערכתהבנתעלבדגשהקוגניטיבית,

ונתרגלמעשיותסדנאותנקיים-עיצובלביןהמחמדעיפסיכולוגיהביןהמפגשסביבועבודהשיח
visual(החזותיבקשבבהרחבהנדון-שננסחהעקרונותלאורדימוייםיצירת attention(ובאופן

מערכתשל״hacks״ותפיסתיותלהתניותודוגמאותאשליותביחדנראהובמרחב.בזמןפריסתו
בדוגמאותונדוןומשחקיםמשתמשממשקישלבהקשרומערכתהתניותבלמידהנדוןהראייה.

ויישומים מתחום הקולנוע, הניו מדיה והפיסול הסביבתי.

קורס עיוני – "תיאוריה ותקשורת חזותית: פילוסופיה של התפיסה"
ד"ר ליאת לביא

נ"ז2ש"ש,1א',סמסטרב',שנה

הקורס מתחקה אחר שורה של מושגי מפתח, בהם ״אמת״, ״זמן״, ״צבע״, ״ייצוג״, ״סימן״,
״אינטרסובייקטיביות״, ״גוף״ ועוד, ובוחן את האופן שבו הם מתעצבים ומעצבים את המרחב החזותי.

החקירה התמטית תוביל אותנו מההיסטורי ועד העכשווי, מציורי מערות ועד לגישות עכשוויות
לעיצוב רובוטים. דרך עיון בטקסטים מתחום הפילוסופיה של התפיסה ובפרויקטים חזותיים

מושגיים נבקש להבין אילו עמדות מטאפיזיות משתקפות בעולם החזותי הסובב אותנו, וכיצד ניסויי
מחשבה, ומטאפורות חזותיות מעצבות את דיונים פילוסופיים.
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מפגשים)4(כתיבהסדנת
ד"ר נעמי מאירי דן

נ"זללאש״ש,0.5ב',סמסטרא',שנה

סדנאות אורח

נ"ז.1מרוכז,שבועעדא'/ב',סמסטרא+ב',שנה

מרצים/ותעםלמפגשיםהזדמנויותליצורהתכניתמבקשתהלימודימהמהלךנפרדבלתיכחלק
מהארץמובילים/ותותיאורטיקנים/ותמדיהאנשי/נשותאמנים/ות,מעצבים/ות,–אורחים/ות

העיצובעולםשלהעכשוויבשיחמבטונקודותפעולהאופנישלרחבלמגווןולחשיפה-ומהעולם
יועברואשרשבועעדבנותאורחסדנאותיתקיימוזובמסגרתהחזותית.והתקשורת

בהיקףשנהבכלאחתאורחבסדנתלהשתתףסטודנט/יתכלעלוב׳.א׳בשניםלסטודנטים/ות
נ"ז.2שלכוללבהיקףאורחסדנאותבשתילהשתתףבתכניתסטודנט/יתכלעלסה"כנ"ז.1של

סדנת אורח: ארדווינו
ליאת סגל

נ"ז1

ואמנים.מעצביםבידיגלםוחומריכליםהשראה,מקורהיוחדשותטכנולוגיותומתמידמאז
טכנולוגיםמרקעיםמגיעיםשאינםלאנשיםמאפשרותהאחרונותבשניםשפותחוטכנולוגיות

מסורתיים ליצור ולפתח אובייקטים אינטראקטיבים פיזיים שחשים את סביבתם ומגיבים אליה.

אינטראקטיבים,אובייקטיםוניצורקודובכתיבתבאלקטרוניקהבסיסייםעקרונותנלמדבסדנא
קריאתהמאפשרמיקרו-בקרהואארדואינו׳ארדואינו׳.מסוגבמיקרו-בקריםשימושבאמצעות

מנועים,תנועתכמופלט,רכיביפעולתעלושליטהשוניםאלקטרוניקהורכיבימחיישניםמידע
תאורה וקול.

פתוחוקודמידעבשיתוףהדוגלתבעקבותיו,שנוצרהבקהילההואהארדואינושלמחוזקותיואחד
בפיתוחמוקדםידעבעלישאינםלאנשיםגםבעיות,ופתרוןעצמאיתלמידהומאפשרת

אלקטרוניקה או תוכנה.
ומיחדשים,טכנולוגיםבכליםליצורשסקרניתמילכלומתאימהמקדיםידעדורשתאינההסדנא

שמעוניין להוריד פחדים ומחסומים מכך.
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