


על התוכנית /     

 2003
הקמה

 3
תחומי ידע

 185
בוגרים 



על התוכנית /     

 2
ימי לימודים

בשבוע, ה'+ו'

 -
מתחם הנסן

 45
סטודנטים
 במחזור 





מטרת התוכנית / הכשרת מנהיגים יצירתיים בתחומי המחקר, הניהול והטכנולוגיה, שיעשו שימוש 
בתמהיל הידע והמיומנויות הייחודי שלהם כמעצבים ויבקשו ליצור חדשנות בתחומם ולהוביל שינויים.

עיצוב

מחקר טכנולוגיה

ניהול

Design Ladder 
Veryzer & Borja, 
2005

Stage 1:

No 
Design

Stage 2:

Design as 
Styling

Stage 3:

Design as 
Process

Stage 4:

Design as 
Strategy



צוות ההוראה / סגל רחב ומגוון, המורכב ממעצבים, מנהלי עיצוב, מדענים, יזמים, אנשי רוח, 
מנהלים בכירים במשק ואנשי תעשייה. הסגל כולל גם אנשי מקצוע מובילים אשר הטביעו את חותמם 

בשדה המקצועי, וגם אנשי אקדמיה בעלי רקע עשיר בתאוריה ומחקר.



'אודות עיצוב' / 

1. מטרה להוות את חוד החנית של תחום 
העיצוב, בממד הרעיוני, המעשי והביקורתי. 

3. דמות המועמד יוצרים ומעצבים 
סקרנים וביקורתיים בעלי מטענים תרבותיים 

ורעב ללימודים, המעוניינים לחקור ולהתבטא 
דרך ו/או על תחום העיצוב.

2. תכני ליבה מחקר עיצוב, גיבוש 
גישה ביקורתית ואישית בתחום של עיצוב 
אקספרימנטאלי, ויצירת שיח המעשיר את 

הדיון והחקירה העיונית והיוצרת.

4. דמות הבוגר יוצרים אינדיבידואלים, 
אוצרים, חוקרים ומבקרי תרבות.





'ניהול עיצוב' / 

1. מטרה הכשרת זן חדש של מנהלים, 
מנהיגים ויזמים, הנסמך על תמהיל הידע 

והמיומנויות הייחודי של מעצבים.

3. דמות המועמד מועמדים יצירתיים 
בעלי ראיה מערכתית רחבה, אשר רוצים 

ליצור ולהוביל שינויים. 

2. תכני ליבה חשיבה עיצובית, 
אסטרטגיה, מנהיגות, יזמות, עיצוב מבוסס 

מחקר, עיצוב לשינוי חברתי.

4. דמות הבוגר מנהיגים בעלי יכולת 
צפייה וניתוח של מגמות עתידיות המבקשים 

ליצור ולהוביל שינויים, ואשר מתפקדים 
כמנהלים בכירים בחברות עיצוב ובארגונים 

מתקדמים, יזמים, יועצים או חוקרים.





'עיצוב וטכנולוגיה' /   

1. מטרה התוכנית תפעל כחלוצה פורצת 
דרך ביצירתן של תעשיות עתידיות מבוססות 
טכנולוגית עילית, המהוות את אחד ממנועי 

הצמיחה המשמעותיים של התעשייה 
הישראלית והגלובלית.

3. דמות המועמד מועמדים ביקורתיים, 
יזמים, אינטרדיסציפלינריים ומרחיקי ראות. 

מעצבים בעלי גישה לטכנולוגיה, ואנשי 
טכנולוגיה המעוניינים לעבוד במתודולוגיות 

ממוקדות משתמש. 

2. תכני ליבה קישוריות, אובייקטים 
חכמים מבוססי טכנולוגיה, טכנולוגיות 

מדעיות.

4. דמות הבוגר אנשי מפתח מרכזיים 
בתעשיות החדשות בעלי ידע ומיומנויות 

ייחודיים משדות העיצוב והטכנולוגיה, 
המבקשים ליצור ולעצב התנהלות חדשה בין 

אנשים ומוצרים.





מעבדות עיצוב

קורסי יסודות

סדנאות רעיוניות

פרויקט גמר

קורסי בחירה

מבנה תוכנית הלימודים / תוכנית הלימודים מורכבת משש חטיבות של קורסים, המניחים 
תשתית ומזינים זה את זה. במרכז תהליך הלמידה ניצבת ההתנסות המעשית, המשלבת הן עבודה קבוצתית 

והן עבודה יחידנית. 



מעבדות עיצוב

קורסי יסודות

סדנאות רעיוניות

פרויקט גמר

קורסי בחירה

קורסי יסודות / קורסי חובה התנסותיים ו/או תאורטיים המועברים על-ידי מומחים. קורסים 
אלה מקנים לסטודנטים מערך ידע ומיומנויות בסיסיות בתחום, ומניחים תשתית תיאורטית עדכנית עבור 

מעבדות העיצוב.



מעבדות עיצוב / מעבדות העיצוב מתבססות על התנסות מעשית, המאפשרת לסטודנטים ליישם 
את התוכן התאורטי הנלמד בתוכנית תוך קבלה של חניכה ומשוב. לכל מעבדת עיצוב עולם תוכן מוגדר, 

עדכני ורלוונטי, והעבודה במסגרתה מבקשת לבחון שאלות ואתגרים בתחום. 

מעבדות עיצוב

קורסי יסודות

סדנאות רעיוניות

פרויקט גמר

קורסי בחירה



סדנאות רעיוניות / בסדנאות הרעיוניות נלמדות חשיבה מחקרית רלוונטית. כל סטודנט/ית 
בוחר עולם תוכן המעניין אותו, ומבצע מערך מחקרי אישי בהתאם לנלמד בכיתה. הסדנאות הרעיוניות 

מספקות הזדמנות ליצירת בסיס מחקרי לפרויקטי הגמר האישיים.

מעבדות עיצוב

קורסי יסודות

סדנאות רעיוניות

פרויקט גמר

קורסי בחירה



מעבדות עיצוב

קורסי יסודות

סדנאות רעיוניות

פרויקט גמר

קורסי בחירה / קורסי בחירה תיאורטיים והתנסותיים, המבקשים להרחיב את האופקים ואת מערך 
הידע והמיומנויות של הסטודנטים בהתאם לתחומי העניין האישיים שלהם. הקורסים משותפים לשלושת 

תחומי הידע.

קורסי בחירה



פרויקט גמר / הפרויקט המסכם הנו פרויקט מחקרי שמטרתו ליצור ידע חדש ורלוונטי על ו/
או באמצעות שדות העיצוב, ניהול העיצוב והטכנולוגיה, ולהוות פלטפורמה להתפתחות מקצועית עבור 

הסטודנטים. במהלך הפרויקט מתבצעת אינטגרציה של הידע שרכשו הסטודנטים במהלך הלימודים.

מעבדות עיצוב

קורסי יסודות

סדנאות רעיוניות

פרויקט גמר

קורסי בחירה



}1{}2{}3{}4{

פרויקט גמר
סדנאות רעיוניות

מעבדות עיצוב
קורסי יסודות
קורסי בחירה

פרישת תוכנית הלימודים / 



שיתופי פעולה / שת"פ עם מוסדות אקדמיים בעולם, חברות מובילות בתעשייה המקומית 
והבינלאומית, עם גופי תרבות ועם ארגונים ללא מטרות רווח נערכים באופן מובנה בתוכנית הלימודים. 

שת"פ אלה מעודדים יצירת מגוון חדש של רעיונות ופתרונות, מספקים ניסיון בעבודה על אתגרים אמיתיים 
ויוצרים רשת של קשרים. 



תערוכות ופעילויות /     

Community Now? יום עיוןNetexplo, Paris

שבוע העיצוב בברצלונה

עונת התרבות בירושלים

סדנת משחקים בדנמרק תערוכה בבית בנימיני



בוגרים ואפשרויות תעסוקה /     

דנה בן ניסן, יזמיתנטע פורברג, עוזרת מנכ"ל סהר בצרי, מנהל עיצוב

מרב רהט, אוצרות וכתיבה ליאורה רוזין, מחקר טכנולוגי  יונתן הופ, מעצב יוצר



דף הפייסבוק שלנו / Bezalel M.Des - התוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל




