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נעמה תדהררכזת מחלקה:
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סגל המרצים והמרצות

יעל בורשטייןפרופ׳ אורי ברטל
ארז גבישפרופ׳ אשר (שרי) ארנון

מאיה ויניצקיפרופ' רותו מודן
עומר זיופרופ׳ מרב סלומון

אמיר יציבפרופ' עדי שטרן
יולי כהןד״ר טל בן-צבי

ליאת סגלד״ר אריאל הנדל
אורי סוכריד״ר אהד זהבי

אבי קריצמןד״ר ליאת לביא
גיא שגיאד״ר נעמי מאירי-דן

מנחה אורח: ינק יונטףד״ר רומי מיקולינסקי
ד״ר רועי עמית

החדשותהטכנולוגיותומואץ.הולךוהטכנולוגייםהתרבותייםבמרחביםהשינוישבהבתקופהחייםאנו
של–זהולצדהחזותי,המרחבשלוהתעצמותולהתפשטותומביאותבהןהקשורותהחברתיותוהתמורות

בעוצמהההכרהומתפתחתהולכתבמקבילחזותית.בתקשורתהעוסקיםבפניהנפתחההזדמנויותמרחב
הםשבהסביבהלכלאיתםמביאיםומעצבותשמעצביםוהחדשנותהיצירתיותשלוהכלכליתהציבורית

פועלים.

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

החזותית,התקשורתבתחומיהמקצועיתבפעילותם/ןאובלימודיהםמצוינותשהפגינולמימיועדתהתכנית
להובילאותם/ןשיכשירוחדשותמיומנויותולרכוששלהםהמקצועיתהמומחיותאתלפתחאותם/ןומזמינה
.21ה-המאהשלוהטכנולוגייםהתרבותייםהחזותיים,במרחביםשינויכסוכניולפעולעומקתהליכי

הלומדיםאתמעודדתהתכנית,שלהמרכזייםמציריהאחדשהיאופרקטיקה,תיאוריהביןהסינתזה
גבולותיו,אתלהרחיבשלהם/ן,הפעולהלשדהביחסוביקורתיתמעמיקהעמדהלפתחבתכניתוהלומדות
העמקה,התכניתמעודדתזו,ברוחשינוי.ומחוללי/ותלמובילי/ותולהפוךזהבשדהכיוצריםלהתפתח

תעוזה ויוזמה.

Practice-Based(ומחקרימעשימרכזי,פרויקטעומדהלימודיםתכניתבלב Research,(מפתחיםשאותו
התיאוריההחזותית,התקשורתבתחומיומומחיותמומחיםבליווישנתייםבמשךוהסטודנטיותהסטודנטים

והטכנולוגיה.

מעצבים,עםומפגשיםאורחסדנאותפעולה,שיתופיהתכניתמקיימתובמסגרתההלימודיםתכניתלצד
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":
ברשתהחזותיתהתקשורתדיסציפלינתהבנתשמטרתםסמסטריאלייםסטודיוקורסי4שלמסגרת

מרצים/ותשניידיעלומועברמרכזיקונטקסטצירסביבנסובקורסכלפועלת.היאבההרחבהההקשרים
חתךחתכים:בארבעההתחוםבחינתאתמאפשרהקורסיםרצףומעשית).תיאורטיתאוריינטציה(בעלי/ות

תיאורטידיוןהמשלבתמסגרתמהוויםה"היפר-סטודיו"קורסיוהיסטורי.חברתי/פוליטי,טכנולוגי,בין-תחומי,
"היפר-סטודיו"קורסכלבוחן.כמקרילוישמשואוהתיאורטילפןיגיבושתוצריהמעשיתעיצובסדנתעם

בהיקף"היפר-סטודיו"קורסי4ב-להשתתףבתכניתסטודנט/יתכלעלסה"כנ"ז.3לסטודנט/יתמקנה
נ"ז.12שלכולל

:פרויקט מרכזי
השנהבמהלךונחקרמנוסחמוגדר,חזותית,בתקשורתהמוסמךלימודיבמרכזעומדהמרכזיהפרויקט

מעשיבעיקרוהואהפרויקטבתכנית.הסטודנט/יתשלללימודיו/יההשנייההשנהבמהלךומפותחהראשונה
ידיעלנבחרהפרויקטנושאהמעשי.הפןלהנמקתעמדהכניירוהןמחקריכבסיסהןכתובה,בעבודהומלווה

וקבוצתיות.אישיותהנחיהבמסגרותעבודתו/השלותיאורטייםמעשייםבהיבטיםשמונחההסטודנט/ית
מיצב,אוביקט,סרט,ספר,מדיומלית:מבחינהוהןדיסציפלינריתמבחינההןביותררחבהאפשרויותמנעד

וכד׳), מחקר חזותי, ועוד.פעולה (פעולה אזרחית, התערבות במרחב, תקשורת ויראלית
נ"ז.12לסטודנט/יתמקנההמרכזיהפרויקט

חטיבה מעשית.2

3בחטיבהויוצרים/ות.כמעצבים/ותהסטודנטים/ותשלמיומנויותיהםלהעמקתמיועדתזוחטיבה
מרכיבים:

במהלךבפרויקטיםהסטודנטים/ותמתייחסיםאליורחבמרכזילנושאתוקדשסדנהכל-נושאסדנאות
כלעלסה"כנ"ז.2שלבהיקףשנהבכלאחתנושאבסדנתלהשתתףבתכניתסטודנט/יתכלעלהסמסטר.

נ"ז.4שלכוללבהיקףלתוארנושאסדנאות2ב-להשתתףסטודנט/ית

ומתקיימיםטכנולוגיותאופורמטיםלז׳אנרים,מוקדשיםהמעשייםהבחירהקורסי–מעשייםבחירהקורסי
בחירהבקורסלהשתתףבתכניתסטודנט/יתכלעלבתכנית.ב'ומשנהא'משנהלסטודנטים/ותבמשותף

בהיקףמעשייםבחירהקורסי2ב-להשתתףסטודנט/יתכלעלסה"כנ"ז.2שלבהיקףשנהבכלאחדמעשי
נ"ז.4שלכולל

מעצבים/ותידיעלהמועברותשבועבנותסדנאותלסטודנטים/ותמוצעותשנהמדי–אורחסדנאות
1שלבהיקףשנהבכלאחתאורחבסדנתלהשתתףסטודנט/יתכלעלומחו"ל.מהארץמוביליםויוצרים/ות

נ"ז.2שלכוללבהיקףאורחסדנאות2ב-להשתתףבתכניתסטודנט/יתכלעלסה"כנ"ז.
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חטיבה עיונית.3

שנה א׳:

ובמגמותהעיצובתחוםשלרחבבקונטקסטאופקיו/האתלהרחיבלסטודנט/יתמאפשר-עיוניחובהסמינר
נ"ז).4(שלו/הוהכתיבההמחקרמיומנויותאתולבססהעכשווי,בעיצובהבולטות

ניתןהקורסאקדמית.וכתיבהלמחקרכליםלסטודנט/יתהמקנה–וכתיבהמחקרמתודולוגיותקורס
נ"ז).2(פרו-סמינרשלבמתכונת

תחוםלביןבינןהאפשרייםוביחסיםשונותבתיאוריותהעמקהלסטודנט/יתהמאפשר–עיוניחובהקורס
נ"ז).2(החזותיתהתקשורת

שנה ב׳:

המרכזיהפרויקטשבלבהמחקרלפיתוחמסגרתמהווההסמינרעיצובבסביבתוכתיבהמחקרסמינר
נ"ז).4של(בהיקף

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

למלא אחר הדרישותלצורך קבלת תואר מוסמך בתקשורת חזותית יהא על הסטודנט/ית
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"ש1.5מסגרת הנחיה קבוצתית - קולוקוויום

ללא נ"זש״ש0.5סדנת כתיבה (אחת לשבועיים)
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'

לימודי חובה

סמסטר א'

נקודות זכותשם המרצהשם הקורס

היפר סטודיו  – ״מבוא אינטגרטיבי בתקשורת חזותית״
אשר ארנון,

נ"ז3ד"ר אהד זהבי

נ״ז2פירוט להלןקורס בחירה מעשי

פרו-סמינר – ״מתודולוגיות מחקר - בין קריאה וכתיבה
נ"ז2ד"ר נעמי מאירי-דןלהתבוננות ויצירה״

נ״ז4ד״ר אורי ברטלסמינר - ״עיצוב עכשווי״

ללא נ"זסגל התכניתמסגרת הנחיה קבוצתית - קולוקוויום

סמסטר ב'

נקודות זכותשם המרצהשם הקורס

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

פרופ׳ עדי שטרן, ד״ר ליאת
נ״ז3לביא

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

ד״ר רומי מיקולינסקי,
נ"ז3עומר זיו

נ״ז2פירוט להלןסדנת נושא

קורס עיוני – ״קוגניציה ומדעי המוח לעוסקים/ות בתקשורת
נ"ז2ד״ר רועי עמיתחזותית״

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

ללא נ"זד"ר נעמי מאירי דןסדנת כתיבה (אחת לשבועיים)

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״ז2פירוט להלןקורס עיוני – תיאוריה ותקשורת חזותית

נ״ז2פירוט להלןקורס בחירה מעשי

שנתי

נ״ז10סגל התכניתפרויקט מרכזי – הנחיה והגשה

נ״ז4ד״ר ליאת לביאסמינר – "מחקר וכתיבה בסביבת עיצוב"

נ"ז1טרם נקבעסדנת אורח (עד שבוע מרוכז)

נ"ז22סה"כ שנה ב'
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קורסי בחירה מעשיים (לשנים א׳ וב׳)

נקודות זכותשם המרצהשם הקורס

נ"ז2יעל בורשטיין״לורם איפסום (מניפסט)״

נ"ז2יולי כהן“דוקומנטציה אישית”

נ"ז2ליאת סגל“קוד כחומר גלם”

סדנאות נושא (לשנים א׳ וב׳)

נקודות זכותשם המרצהשם הקורס

נ"ז2פרופ׳ מרב סלומון״הספר כחדר פלאות״

“Social Dreaming”נ"ז2גיא שגיא

נ"ז2אמיר יציב"בן אנוש דיגיטלי"

“עיצוב ספקולטיבי" (סדנה מרוכזת בקיץ)
אורי סוכרי
ליאת סגל

נ"ז2

"סדנת הדפס רשת  ותחריט" (סדנה מרוכזת בקיץ)
יעל בורשטיין

אבי קריצמן
נ"ז2

קורס עיוני – תיאוריה ותקשורת חזותית (לשנה ב׳)

נקודות זכותשם המרצהשם הקורס

נ"ז2ד״ר טל בן צבי״תיאוריה ותקשורת חזותית – מחקר תרבות ותיאוריה פוליטית״

נ"ז2ד״ר ליאת לביא״תיאוריה ותקשורת חזותית – פילוסופיה של התפיסה״

שינויים בידיעון בצלאל
עליהם,להוסיףזה,בידיעוןהמופיעיםבתכניםותיקוניםשינוייםלערוךרשאיותוהאקדמיההמחלקהרשויות
במודעותתפורסםכאמור,שינויכלעלהודעההלימודים.שנתבמהלךעתבכללבטלםאומהםלגרוע

אונקבעואםגםהסטודנטים/ות,כללאתמחייביםהשינוייםאחרת.ראויהבדרךו/אוהמחלקהבלוחות
נכנסו לתוקף לאחר שהחלו את לימודיהם/ן.
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תקצירי הקורסים

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

היפר סטודיו – "מבוא אינטגרטיבי בתקשורת חזותית"
פרופ׳ אשר (שרי) ארנון, ד"ר אהד זהבי

נ"ז3ש״ש,1.5א',סמסטרא׳,שנה

פרקטיקות,שלגדולמגווןהמאגדדיסציפלינרישדהלהגדרתמשמשחזותית""תקשורתהמיליםצירוף
שבהכללה,לנוחותמעבראךחזותיים.באמצעיםתקשורתימהלךכינוןהואלכולןהמשותפתשהמטרה

אתלבחוןהמאפשרותופילוסופיותטכנולוגיותפוליטיות,תרבותיות,קוגניטיביות,משמעויותבמושגשזורות
שלמטרתוידע.שלועולמותתיאורטיותגישותשלמורכבלמארגמבעדחזותיתבתקשורתהמעשיהעיסוק

למסגרותכמבואבמרכיביוולגעתהזההמארגאופיאתלבררהיאהשניבתוארהראשוןההיפר-סטודיו
בפעולת האריגה עצמה ככלי חשיבה ויצירה.ההיפר-סטודיו אשר יבואו אחריו, ולא פחות מכך – להתמקד

טווחאתיחדנשרטטובאמצעותםמעשי,ותרגולתיאורטיעיוןאפואנשלבהזהההיפר-סטודיובמסגרת
והאידיאולוגייםהמטריאלייםהתנאיםעלונעמודמופעיהלמגווןנתוודעהחזותית,התקשורתשלפריׂשתה
מהונשאלהבסיסיים:במרכיביהגםנעייןהפוליטי.כוחהועלהתרבותיותהשפעותיהעלנוצרת,היאשבתוכה

ביןהיחסאתנבחןכךאגבהחזותי.התחוםשלהנוכחימעמדומהוונברראדםבניביןתקשורתשלאופייה
אתזולקדםיכולותהןאיךונראההמעשית,היצירהלביןהעיוניתהחקירהביןאוהפרקטיקה,לביןהתיאוריה

זו – שיתוף פעולה שעומד בבסיס תוכנית הלימודים כולה.

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

נ"ז3ש"ש,1.5ב',סמסטרא׳,שנה

שלבפסטישומאופיינתהגלובליזציהשלתוצרשהיאלהדגישנהוגעכשוויתבאסתטיקהעוסקיםכאשר
חזותיים,וסגנונותשפותשלבלילהצגתכדיתוךהחזותיתההיסטוריהעםדו-שיחהמקייםסגנונות,

אלהדימוייםמסורתיות.קומפוזיציותעםומשחקנוסטלגיההעלאתניכוס,ידיעלהעברמאמנותהמצטטים
ומבניםז'אנריםסגנונות,שלשילובגםכמווהתחזותאירוניהפרודיה,ציטוט,שיכפול,שעתוק,מציגים
השפותשילובפופולאריים.חזותייםודימוייםגבוההאמנותביןוהיררכיותדיכוטומיותמבטליםאשרחדשים
עםבאינטר-טקסטואליותהמתאפיינתחדשהחזותיתשפהבנושוניםממקורותציטוטיםושזירתהשונות

אינההחדשההיצירההחזותית.היצירהתולדותעםאינטר-דיסציפלינאריוברב-שיחשוניםיצירהשדות
מדברת בקול אחד. היא בעלת נרטיבים ורבדי משמעויות שונים.

נמזגתשלתוכויצירהתהליךמהסטודנטים/ותאחד/תכלמקיים/תשבמסגרתופעיל,סטודיוהואהקורס
אתלהפוךהמבקשודינמי,משחקימחקרי,מרחבזהופועל/ת.הוא/יאשבוהשדהשלההיסטוריה
לחשוףההיסטוריים,המרחביםאלגישתם/ןאתולהעמיקיוצרים/ות,שלבידיהםלכליהחזותיתההיסטוריה

שקשורותעמדותגםאלאסגנון,רקלאמשתקפיםמההיסטוריהיוצרים/ותשלביצירתם/ןשבוהאופןאת
מעודדתזוהבנההעמקתועוד.טכנולוגיתזמינותעולם,תפיסותמאורעות,חיו,בהןההיסטוריותלנסיבות

האפשרויותמרחבואתהיסטוריים,במונחיםיצירתם/ןואתעצמם/ןאתגםלתפוסהסטודנטים/ותאת
שמציע ה״עכשווי״ כתלוי מקום וזמן.
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היפר סטודיו – ״אוטופיה/דיסטופיה – חדשנות טכנולוגית ולאן שהיא לוקחת אותנו״
ד״ר רומי מיקולינסקי, עומר זיו

נ"ז3ש"ש,1.5ב',סמסטרא',שנה

אתבוחןאותנו"לוקחתשהיאולאןטכנולוגיתחדשנות–אוטופיה/דיסטופיה"סטודיוההיפרקורס
נתקדםבקורסוהחברה.התרבותעלהדיגיטליותותתי-התרבויותהתרבויותשלוההשפעהההתקדמות

יחסיאתנסקורהללו.ההשפעותאתנבחןדרכםופעולות),אישיםמקום,(זמן,שוניםציריםמספרלאורך
ביןוכלכלה.תקשורתחברה,תרבות,שונים:תחומיםעלהדיגיטליתהתרבותשלוההשפעההגומלין

עקרונותכיצדגםנראהוקיברנטיקה.קולנועשירה,אמנות,פאנק,סייבר,DIYהאקינג,נדון:בהםהנושאים
שצמחו מתרבויות השוליים הפכו לחלק מתרבות המיינסטרים. 

אמנות,עבודותתערוכות,(סרטים,והמדיההתקשורתומעולמותהתרבותמעולםדוגמאותבאמצעות
systemמערכותחשיבתביןהקשריםאתונפרוםנציגשונות;השפעותנבחןטכנולוגיות)והמצאותמגזינים

thinking((אנרכיסטיםשלפרועותמסיבותביןהסיליקון,לעמקהפרחיםילדיביןעיצובית,לחשיבה
ל"תרבות האני" ומשבר הדוט.קום. 

ולנסותההיסטוריהלמהלךולהגיבמחדשלחשובמהסטודנטים/ותנבקשא-ליניארייםנראטיביםיצירתדרך
לחתור תחת יסודות העתיד לבוא.

"IMPACT/אימפקט"–סטודיוהיפר
מאיה ויניצקי

נ״ז3ש״ש,1.5א׳,סמסטרב׳,שנה

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

מוזיאונים,וחדשנות,יזמותועיצוב,אדריכלותמתחומימקצועאנשיונפגושובינלאומיים,מקומיים
אתנרחיבהקיימים,העבודהכליביןחדשים.נייצראךדומיםמהלכיםעלנצביע-חברתייםאקטיביסטים

אפשרויות של תהליכי המחקר והפיתוח.
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פרויקט מרכזי

מסגרת הנחיה לגיבוש הפרויקט המרכזי – שנה א׳
נ"ז2שנתי,א',שנה

סמסטר א', קולוקוויום - ריכוז: עופר גץ
במרכזשונים.מתחומיםוחוקרים/ותיוצרים/ותעםהסטודנטים/ותיפגשובהקבוצתיתהנחיהמסגרת

שלהפיתוחלתהליכילהתוודעומטרתםוחקירה,מחקרשלשוניםואופניםשונותגישותיעמדוהמפגשים
פרוייקט אישי רחב-משרעת.

סמסטר ב', הנחיה קבוצתית: ד"ר ליאת לביא
הסטודנט/ית.הציע/האותובנושאלפרויקטמתווהוגיבושניסוחמיפוי,לצורךקבוצתיתהנחיהמסגרת
שלבסיוםעםשלו.המחקרויעדיהתוכןתחוםסימוןואתמטרותיווהגדרתהפרויקטניסוחאתיכלולהמתווה

זה יקבע שיבוץ המנחים/ות האישיים/ות לכלל הסטודנטים/ות.

פרויקט מרכזי הנחיה והגשה – שנה ב׳
התכנית, ד״ר ליאת לביאצוות הנחיה – סגל התכנית ויועצים אורחים. ריכוז: ראש

נ״ז10שנתי,ב',שנה

לידיוי/תביאוהמרכזיהפרויקטאתהסטודנט/יתי/תפתחהשנייההלימודיםבשנתהסמסטריםשניבמהלך
בכלקבוצתיותפגישות2-3תקבענהכןכמוההנחיה.במסגרתזהבשלבייעשההפרויקטפיתוחגמר.

סמסטר לפיתוח הפרויקט ולפרזנטציות ביניים.
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החטיבה המעשית (סדנאות נושא + קורסי בחירה מעשיים):
קורסי בחירה מעשיים

הקורסים מתקיימים בסמסטר א׳ ומשותפים לשנים א׳ וב׳

קורס בחירה מעשי – ״לורם איפסום (מניפסט)״
יעל בורשטיין

נ"ז2ש"ש,1.5

לאותהעדיצירתימהלךמחדשולבחוןהעשייהמרוץאתלעצורטובההזדמנותתמידהםשניתוארלימודי
קריטיתלנקודהלהפוךשיכולהחשובה,צומתזוהיוהלאה.מכאןנתיבהאתמחדשלנסחולנסותנקודה,
ליוצרלהחזירעשויהמשותפתויצירהמחודשתלימודיםסביבתבזמן,בויוצר/ת.שלהתבגרותו/הבמהלך

במוסכמות, ריגוש וחירוף נפש.איזו נאיביות חפה מאירוניה, מעוררת להט נעורים, בעיטה
אמונות,עקרונות,רעיונות,המסכמתפומביתהצהרהמחדשלנסחהזדמנותהקורסמזמןהזו,בנקודה

ערכים ומטרות של קבוצת יוצרים/ות -היא המניפסט.
חדר’פוסטמודרניזם׳שהמושגמאזיותראופחותזמן,”מזההנוכחי.בעידןבמיוחדחשובכזהשניסוחנדמה

מהפכות,ואףהיסטורייםמהלכיםקדימהוהניעורבהמיוקרהנהנושבעברשערכיםשלנו,ההוויהתוךאל
מסמניםמשהםיותראלו,’וה’ניאו’.ה’פוסטלטובתמיוקרתםאיבדווכו׳’שינוי׳’אחריות’,’דרך’,’אמת’,כגון:
מההגמוניהחלקשאינןהקבוצותושלהפרטשלוהשלמהויתורשלתחושהעלמצביעיםואידיאולוגיה,דרך

עםהגלובליים.המהלכיםשלהכבירהצלמולאלקול,להשמיעואפילולהוביללהשפיע,שלהםהיכולתעל
לא-המניפסטסוגתבאמצעותמנוסחעדייןקרובותשלעתיםשינוי,לייצרוקבוצותפרטיםשלהלהטזאת,
).2010מרץ׳מארב׳,(מגזיןוקול.״משטח-כלאינטרנטי-גלובלימידע’של’רעשבתוךנבלעשהואאףפחת,

קורס בחירה מעשי – "דוקומנטציה אישית"
יולי כהן

נ"ז2ש"ש,1.5

ולשאלותהנוכחיתבמתכונתוהאנילהיווצרותוהנסיבותהסיבותכחקירתכמוהאוטוביוגרפיהכימניחהקורס
יצירה,עבורהפנימיהקולומציאתהאישית ההתפתחותומדוע.חיאניאיפהאני,מהאני,מיהקיומיות:

יוצריםאינדיבידואציה;אישיות.ואמונותהשקפותערכים,לבטאוהאפשרותהעצמיהבנתבגיבושתלויים
עצמאיאדםנוצרכךעצמם".אתו"ממציאיםצמחוהםבולעולםתהודהתיבתמלהיותחדליםבוגרים,

כאשרבארה"בנולדהאישיהתיעודיוהתרבות. הקולנועהחברהלהתפתחותשתורםבמחשבתו
אתותיעדועצמםאלמצלמתםאתהיפנוהיל,וג'רוםג'וסטג'וןפינקוס,אדכמואמריקניםדוקומנטריסטים

עצמי,דיוקןסרטיאוטוביוגרפיים,תיעודייםסרטיםאותםהמכניםשישאלה,סרטיםמשפחתם.וחייחייהם
Iאישיים,סרטים movies,המציאותעולםאתהבוחןמוגדרסובייקטבמרכזםמעמידיםמצולמיםיומניםאו
במסגרתמתרחשרובפיעלאשרעצמיבתיעודיתמקדהקורסשלו.הפרטיתלפרספקטיבהמבעד

וכיו"ב).צבאחברה,(משפחה,חברתייםמוסדותעםהדוברהפרטשלוביחסיוהאינטימיתהמשפחתית
חשיפההמעודדתכיום,דומיננטיתתרבותיתמגמההשאר,ביןמייצג,העצמיהתיעודשבמרכזוהקורס,
ביןהצטלבותכללבדרךהכוללאוטוביוגרפיכרישוםאישיבתיעודוהשוניההבדלאתידגישאךעצמית,

הספירה הפרטית עם זו הציבורית.
מטרות הקורס:
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לסטודנטיותלאפשרהיאהקורסמטרתהפרט,שלעצמיתוזהותאמתבמציאתמסייעאישישתיעודמכיוון
והמוצא,הביתהגרעינית,שהמשפחהמכיווןותהליכי.מובנהבאופןמובהקאישימסמךליצורוסטודנטים

ותהפוכות,זיכרונותבנוחורצותשהשניםומכיווןבראשיתו,העצמיהדיוקןנבנהשעליההתשתיתאתמניחים
שכבות.שכבותבנואלהכלנערמיםשונים,בקולותומדבריםפניםמשניםמסיכות,ופושטיםהלובשים

והשפההתוכןעלמשפיעותואשרפנימהשחלחלוהאישיהחייםמסיפוראפיזודותלחשוףהיאהקורסמטרת
ותחושותזיכרוןקטעיעלמבוססבמשמעויותיו,ומפושטמרומזלהיותיכולעצמישדיוקןלמרותהיוצר/ת.של

מחיפוששיתחילתהליךלדרךיוציאהקורסמעשית,ועתיד.הווהעבר,שלתמציתתמידהואשנחקקו,
עריכתרעיון,לגיבושהרגע,לאותוהראויהאישיהסיפורלחשיפתהאישית,האוטוביוגרפית/המוטיבציה

יצירהלהפקתהסטודנט/יתאתיביאהקורסשלמה.יצירהלכדיוסיוםעריכההגלם,חומרייצירתתחקיר,
שאמרכפיכיועודמיצגאוספראינטרנט,אתרבלוג,סרט,מוצר,תערוכה,וידאו,צילום,שייבחר:מדיוםבכל

אם זה כיסא."לוסיאן פרויד: "כל יצירת אמנות היא אוטוביוגרפית גם

קורס בחירה מעשי – "קוד כחומר גלם"
ליאת סגל

נ"ז2ש"ש,1.5

עלוליםאנולרגענמצמץשלוהמאיימת,התחושהאתנותןשלעיתיםוטכנולוגיות,מידערוויבעידןחייםאנו
ומאפשרלרגלינופרוסהאנושיהידעמרביתשכיוםהואמטבעאותהשלהשניהצדאולם,מאחור.להשאר

הבלעדית של מומחים.לנו בצורה קלה מאי פעם ללמוד תחומים שהיו בעבר נחלתם
שבאופןואמנים,מעצביםעלמחשבהתוךשנוצרותוכנה,ושפותפיתוחסביבותקמוהאחרונותבשנים

קהילהומקיימתהמידעאתמנגישההפתוחהקודתרבותבנוסף,קוד.כתיבתבאמצעותיצרולאמסורתי
תומכת ומשתפת.

בנייתתוךתוכנה,כתיבתשלבסיסייםעקרונותונלמדהעיצוביהכליםארגזאתנרחיבהקורסבמהלך
פתוח.בקודושימושP5.jsבסביבת׳hands-on׳פרוייקטים

מימדית,רבדינאמית,ליצירהכהשראהבהןונשתמשוחברתיותפיזיקליות,ביולוגיות,בסביבותנתבונן
גלםכחומרבונשתמשוגםכאינפוגראפיקהויזואליתאותונייצגדיגיטאלי,במידענשתמשואינטראקטיבית.

ביצירה האמנותית והעיצובית.
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סדנאות נושא

הקיץ , ומשותפות לשנים א׳ וב׳סדנאות הנושא מתקיימות בסמסטר ב׳ ובאופן מרוכז במהלך

"פואטיקה חזותית – הספר כחדר פלאות אישי"
פרופ׳ מרב סלומון

נ"ז2ש"ש,1.5ב',סמסטר

מחולליחזותייםתחביריםופיתוחבבירורויעסוקמעשיחזותיומחקריצירהמחוללתכזירהישמשהקורס
הספרלמדיוםהתוודעותבאמצעותזאתכלנראטיב;מבוססישאינםפואטיתומשמעותהיגדיםתוכן,

שלוהקונספטואליתההיסטוריתהמבטמנקודתובפורמטבתוכןהתבוננותותוךומכשיר,כליכאובייקט,
המושג ״חדר פלאות״.

אשרבאוסף,השוניםהפרטיםשלצירופםידיעלאישיים.אוספיםבתוכםאצרוהמוקדמיםהפלאותחדרי
בעלשלעולםתמונתנוצרההחדר,שלבמרחבוזהלצדזהמנומקת,פחותאויותרלוגיקהפיעלמוקמו
שמורכבביטויאמירה,היגד,ליצורבאפשרותהסטודנטים/ותיתנסוהקורסבמסגרתכךהיגד.נוצק–החדר

מהיחס שבין החדר-הספר לבין אוצרותיו.
בכלומנגנוניםהיררכיותומשנהמשפיעהואשרבעולמנו,המתרחשתהדיגיטלית,המהפכהסערתבלב

והמידי,המהיראתהמקדשתוויזואלית,בתרבותמתעצם.ואףכוחועלהחזותיהדימוישומרהחיים,תחומי
ולהעבירלתקשרביכולתוסדרתי,אויחידהחזותי,הדימוישליתרונועליון.למעמדהחזותיההיגדזוכה

לצדמצויר.הואבהלטכניקהאומוצג,הואעליולמדיוםלזמן,לשפה,קשרללאועמוקים,מורכביםמסרים
אומנותי,כמדיוםמחודשתוקףובעלמשמעותימקוםלתפוסהפיזיהספרחוזרהדיגיטלית,המהפכהוכנגד

בהצדקתתלויהקיומווזכותהדיגיטלית,מהמהפכהמושפעהפיזיהספרהחדש,במעמדוושימושי.תרבותי
ומתבססתהולכתלדיגיטלי,האנלוגישביןבמתחחזותית.לספרותויותריותרשמורהזוזכותתפקידו.
יצירהשלאוטונומיולמדיוםמחיהלמרחבהופךאלאנכחד,לאכאובייקטהספרכיההכרה

אינטרדיסציפלינרית מסעירה, מקורית ומגוונת.
על נושאי הקורס, ועל תהליכי עבודה.מרחב הקורס יאפשר מחקר מעשי, בדיקה ודיון רפלקטיבי וביקורתי

אקו).אומברטומאת(מאמרפתוח״ו״טקסטהפלאות״,״חדר״הספר״,תימות:שלושסביבסובבהקורס
הוא יתקיים בצורה של מעבדת עמיתים.

“Social Dreaming”
גיא שגיא

נ"ז2ש"ש,1.5ב',סמסטר

שהכילזהבמצופהתקליטוןהשמש,מערכתלקצותלטוסשעמדו,2ו-1וויאג׳רלגששיותצורף1977בשנת
עמוקשנשלחהמתנההייתהזושפות.בעשרותוברכותשטחהקלטותמוסיקה,תרשימים,צילומים,תמונות,

לתוך הקוסמוס מהעולם שלנו לכל מי שעשוי למצוא אותה.
תרבותיתדיפלומטיהשלמעשיםולעודדהנוכחית,האנושיתהחוויהשלקולאז׳ליצורניסיון-הזההמעשה

דורשגםהואמצויים.אנחנושבוולמקוםאנחנולמיעמוקהמודעותעםאוטופיזםכורך-שיבואולשנים
ובחלימה האנושית.להשהות את חוסר האמונה ולהתמסר לאפשרויות שמצויות בדמיון

חקירתהובקהילה.בארגוןגםאלאבפרט,רקלאמודע,לאשלקיומומניחהחברתיתחלימה
חדשות,למחשבותלהגיעמנתעלהחלום/הדמיוןבאמצעותקולקטיביתאינפורמציהמאפשרת, חשיפת

משמעות חדשה ויצירתיות, עבור הארגון, הקבוצה, המרחב.
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הציבורי/הפוליטי/המרחבעבורומפתיעותחדשותהצעותולייצרליצורהיאהקורסמטרת
ותרגיליםפעולותשלסידרהדרךחברה-טכנולוגיה-תרבות.שלהצירדרךוזאתהגאופוליטי/הוירטואלי,

אפשרייםעתידיםשלאופציותויציפורדומים,ונושאיםרעיונותהסטודנטיםיעירוהמרחבאלמכוונות
למקוםביחסהאפשרשיחאתלהרחיבשואףהקורסההווה.אתיותרטובלהביןכדיככליבהםוהשימוש

ולמרחב בו אנו חיים.
אותםוליישם—ממדעמאמנות,מספרות,מתודולוגיותלהשאיליכולההעיצוביתהפעולהכיצדגםנבחן

רקשלאהאלובתחומיםהמצוייםהרביםבכליםלהשתמשניתןכיצדניסיוניים.כאובייקטיםהאמיתיבעולם
ותרחישיםמקודדיםסיפוריםדמיון,עולמותחדשים,רעיונותעבורגםאםכיאובייקטים,ליצרמנתעל

אלטרנטיביים.

“בן אנוש דיגיטלי”
אמיר יציב

נ"ז2ש"ש,1.5ב',סמסטר

המשלב את המיטב שבאדם עם המיטב שבמכונה.הקורס יעסוק בבן אנוש דיגיטלי – יציר-כלאיים בן זמננו,
"אוואטאר", כמוכר לנו מיישומים של משחקי מחשב,אין זה בוט או רובוט, כי אם ישות וירטואלית מופשטת –

על מסך המחשב המתופעל מרחוק באמצעותפעלולי קולנוע ופרסומות. אותו "אדם דיגיטלי" הוא דימוי
הדמות איננה טקסט מופשט שנהגה בנקודתשחקן בשר ודם, באמצעות חליפה שמקליטה את תנועותיו. כך,
בכך, מאתגר האדם הדיגיטלי את מושגינו עלזמן אחת ומיושם בנקודת זמן אחרת, כי אם ישות חיה ונושמת.
שאלות אתיות לאור הקלות היתרה בה אנואמת ותיווכה, על טבע האדם וטבע המחשב, ומעלה שורה של

כמה מהיצירות האחרונות בתחום מפליאותנוטים להשתכנע ממראה אנושי, והקלות היתרה בה ניתן לזייפו.
נצחון המכונה אינו נראה עוד מדאיג, כשםלטשטש את הגבול בין אדם למכונה, ואף מטילות ספק בנחיצותו.

שהולך ומסתבר שיציר הכלאיים הוא חזון העתיד.
Unrealוהאנימציההמשחקבמנועבסיסישימושנלמדהקורסשלהמעשיבחלקו Engine,נבנהבעזרתו

וסביבות פוטוריאליסטיות.אוואטאר, נתנסה בהפקת וידאו ווירטואלית, אנימציה ממוחשבת

“עיצוב ספקולטיבי”
אורי סוכרי, ליאת סגל

נ"ז2ש"ש,1.5בקיץ,מרוכזתסדנה

עיקרעסקיים.רצונותעםלקוחשלבשירותמתקייםלעולםשעיצובהיאהעיצובתחוםלגבינפוצהטענה
שלבשירותיתקייםשעיצובאפשרהאםאולםמיומנת.בצורהבעיותלפתורהיאהמעצב.תשלעבודתו.ה

ירחיבדיון,יעוררשאלות,ישאלפתרונותלהציעבמקוםשעיצובאפשרהאםהחברה?שליותרגדולהתועלת
בריחהלצדנתפסבלתיעושראוטומציה,חכמות,מכונותבוער;ההווה,סביבנו,העולםהאפשר.גבולותאת

במהלךהאנושיים.היחסיםאתמחדששמגדירותחברתיותורשתותמואצתוירטואליזציהקורסות,מארצות
עלנתההשיתופיות,עיצוביותופרקטיקותטכניקותבעזרתעכשווייםהוגיםעליחדונלמדנקראהקורס
נלמדאוטופיות,אפשרויותנצייראולעתידאזהרהסימנינבנההאפשרי,אתנאתגרבעתיד.וננבורההווה,

physicalושלפרוססינגשלבסיסייםעקרונותביחד computingעקרונייםפרוטוטיפיםלבנותלנושיעזרו
האפשרותנבדקתרלוונטיים.וחוקריםיוצריםשלאורחבהרצאותילווההקורסהשונים.לרעיונות

ימסרו בהמשך.שהפרויקטים ייערכו בשיתוף פעולה עם מעבדות שונות, פרטים
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“סדנת הדפס רשת ותחריט”
יעל בורשטיין, אבי קריצמן

נ"ז2ש"ש,1.5בקיץ,מרוכזתסדנה

הספקטרוםעלהנעותדימוייצירתשלייחודיתצורותמאפשרותההדפסטכניקותומטרותיו:הקורסתמצית
ובנייהתכנוןגםאךאינטואיטיביתועבודהמשחקיותמאפשרותהןוהדיגיטלי.הצילומיהמכניהידנישבין

ושונהלאחרההדפסאתלעיתיםשמשניםוגליצ׳יםטעויותשלשלםעולםמשלבותהןלכךבנוסףאיטית.
גםזהשכפולאךסדרה,והפקתדימוישלשכפולהמאפשרותטכניקותאלואחדמצדמהמתוכנן.מאוד

whatצירעלסביםהאמנותחייאחד.מקורעלהנשעניםוניסיונותניסוייםשלרבמספרלעשותמאפשר if,
ולמדונהלאיינשטייןלוקורההיהמההאמצע:נקודתזואחריםועבורההתחלהנקודתזוורבותרביםעבור

עלעונהדווקאשאינודבריםביןבמפגשקורהמהאחרותבמיליםאו-ווינרלורנסהאמןשואלילד?היה
ליצורכדיובתחריטרשתבהדפסנשתמש-הזהמהסוגשאלותעםנעבודבקורסהרציף.המארגןההיגיון

שלבמצביםאםבין-בעולםשוניםדבריםביןהמצרפותומחשבותרעיונותדימויים,המשלבותעבודות
superimposition, jaxtapositionדימוינבנהבהןפעולהדרכינבחןשכבתי.רבדימוישלתמטיברצףאו

הסדנאשצורפומהאלמנטיםאחדכללגבימוקדמתתפיסהמתפרקתשבוכזהאוהמפגש,מתוךחדש
מהמשתתפות.יםאחת.דכלבהםמרוכזיםימים4במהלךלאמנותהמחלקהשלההדפסבסדנתתתקיים

יעבוד בטכניקות הדפס הרשת התחריט והתצריב.

החטיבה העיונית

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

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

(תמונה)דימויביןהקשראתלחדדמבקשזהוקורסהחזותית;התקשורתשלבבסיסהעומדתזויסודהנחת
היצירהלפעולתהכתיבהפעולתביןובהכרחהתבוננות),עללדבר(שלאלראייהקריאהבין(טקסט),למלה

("ארגזמיומנויותועל(השכלה)ידעעלהמבוססיםלמהלכיםבמהותםאינטואיטיבייםשהםמהלכיםובין
כלים").

"תקשורת"ושלבכללחזותיתיצירהשלתיאור-ניתוח-פרשנותשלעיוניותבפרקטיקותנוגעשהדברככל
הןככאלוהחזותית.התרבותביקורתללימודיהאמנותתולדותלימודיביןשוזרותשהןהריבפרט,חזותית

הזההמנעדהחברה.ומדעיהרוחמדעישלהשונותבדיסצפילינותשמקורןשונות,מתודולוגיותעלמבוססות
בעמדההחלהפרשנות,שללמקומהסותרות)(ואףשונותהתייחסויותגםהסתם,מןבחובו,שוזר

אתלשחררהמבקשתה"פוסטמודרניסטית"בעמדהוכלההאמתלחקרהקוראתה"מודרניסטית"
וביןלעצמוורקאךנאמןשהואביןולכוונתו/ה,המחבר/תלעמדתמחויבותמכלהקורא/ת/צופה

פרשנית" כזו או אחרת.שהקריאה/צפייה שלו היא פועל-יוצא של חברותו/ה ב"קהילה
מהלךלהניעכוונהמתוךהחזותית,התקשורתשלבשדהלמחקרכליםלסטודנט/יתלהעניקמבקשזהקורס

מבטהפנייתקריהעדות",ש"הרחקתהיאהייסודהנחתלכתיבתם.שונה)אופי(בעליטקסטיםשלמקריאה
מחקרמיומנויותבהקנייתהכרחימקדיםשלבהיאאודותיהן,עלוכתיבהאחרים/ותשלליצירתםחוקר

ספק,איןהתחלנו,שאיתההיסודלהנחתנחזוראםאחרות,ובמליםעצמה.היצירהפעולתלצורךהחיוניות
יצירה)של(במובןל"כתיבה"להוליךאקדמייםמחקרכליעלהמבוססותמיומנות,וראיהקריאהשלשבכוחן

יותר.שהיא עשירה, תבונית, מבוססת קונטקסט, אפקטיבית ומקורית
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סמינרים

סמינר חובה – "עיצוב עכשווי"
פרופ׳ אורי ברטל

נ"ז4ש"ש,2א',סמסטרא׳,שנה

העכשווי.העיצובבשדהמובילים/ותומעצבים/ותמוסדותתיאוריות,מגמות,יסקורעכשווי""עיצובהסמינר
תקשורתיותחברתיות,כלכליות,תרבותיות,מגמותשלהרחבבהקשרהעיצובאודותהשיחאתיציגהקורס

ואת21ה-במאההעיצובתרבותאתהיוצריםהשוניםהיסודותעלרחבמבטהקורסיציעבכךואסתטיות.
העיצובשללמקומובנוגעדיוןהקורסיעוררהחדשהשיחהצגתתוךהעכשווית.בחברהוהשפעתומקומו
היוצרתרבותית,עוצמהבעלכמכשירגםאלאהתקופה,רוחואתהחברהאתכמשקףרקלא21ה-במאה

עצמנו ואת העולם סביבנו.אידיאולוגיה חדשה המשפיעה על הדרך בה אנו תופסים את
המודעותהכלכלי,המשברכמוחברתיותלסוגיותשוניםויוצרים/ותמעצבים/ותשליחסםאתנבחן

השחקנים/ותעםהיכרותעלדגשיושםבנוסףוכדומה.העיצובלשוקהאמנותשוקביןהממשקהאקולוגית,
למוקדיהעיצובעולםביןהגומליןיחסיואתהעכשוויהשיחאתהבוניםהבינלאומיהעיצובבשדההשונים/ות

הכוח החברתים-כלכלים-פוליטים.

סמינר חובה - ״מחקר וכתיבה בסביבת עיצוב״
ד״ר ליאת לביא

נ"ז4ש"ש,2שנתי,ב׳,שנה

ואחדאחתכלשלהמרכזיהפרויקטפיתוחשלהמחקריהתהליךומתגבשמתהווההסמינרבמסגרת
חזותית?״התקשורתבשדהמחקר״מהובשאלההפותחתחקר,מעבדתהינוהסמינרמהסטודנטים/ות.

גיבושודרךוהמעשההתיאוריהבתחומישונותמתודולוגיותדרךזו,לשאלהתשובותשלרחבמגווןומציעה
Practice(פעולהמבוססומחקרא-דיסציפלינריותחקירהשלמרחבים based research.(במסגרת
אתינסחושלהם/ן,המרכזיהפרויקטפיתוחאתהמובילותהמחקרשאלותאתהסטודנטים/ותיגבשוהסמינר

אתויכלולהמרכזיהפרויקטאתשילווהמסמךוייצרוהמחקראתיקיימויפעלו,שבהןהמחקרמתודולוגיות
המחקר התיאורטי והמעשי שבתשתיתו, כמו גם הצהרה חזותית.

קורסים עיוניים

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

נ"ז2ש"ש,1ב',סמסטרא',שנה

פועלתכיצדזה?במפגשמתרחשמההסובייקט.לביןהעולםביןבאינטראקציהנוצרתהראייתיתהחוויה
העצביתהפעילותכיצדלדעתניתןהאםעצבית?לפעילותגורמיםשוניםדימוייםכיצדהראייה?מערכת
חוקיםסטפיעלופועלתקשיחהשלנוהתפיסהכמהעדרגשות?בנומפעיליםגירוייםכיצדלחוויה?תתורגם

מוגדר ועד כמה היא גמישה? למה אנשים משחקים קנדי קראש?
בדגשהקוגניטיבית,והפסיכולוגיההמוחבמדעימרכזייםעקרונותנכירשבוומעשירעיונימרחבייצורהקורס

ביןהמפגשסביבועבודהשיחמרחביתהווההקורסבמסגרתפעולתה.אופניועלהראייהמערכתהבנתעל
-שננסחהעקרונותלאורדימוייםיצירתונתרגלמעשיותסדנאותנקיים-עיצובלביןהמחמדעיפסיכולוגיה
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visual(החזותיבקשבבהרחבהנדון attention(אשליותביחדנראהובמרחב.בזמןפריסתוובאופן
שלבהקשרומערכתהתניותבלמידהנדוןהראייה.מערכתשל״hacks״ותפיסתיותלהתניותודוגמאות

הקולנוע, הניו מדיה והפיסול הסביבתי.ממשקי משתמש ומשחקים ונדון בדוגמאות ויישומים מתחום

ותיאוריה פוליטית"קורס עיוני – " תיאוריה ותקשורת חזותית: מחקר תרבות
ד"ר טל בן צבי

נ"ז2ש"ש,1א',סמסטרב',שנה

עקרונותיהאתלהביןבמטרהפוליטיתותיאוריהתרבותבמחקרתיאורטירקעלהקנותנועדהקורס
מרכזיותלתיאוריותיחשפוהסטודנטיםלאום.מתרבותכחלקהנוצרתהחזותיתהשפהשלהמרכזיים
והפוליטי האידיאולוגיההיסטורי,הלאומי,כגון:מפתחלמושגיביחסהחזותיתהשפהבפענוחהעוסקות

במקומם של אלו בפלטפורמות תקשורתיות מגוונות. 
שלהסוציו-תרבותייםההיבטיםלניתוחהמשמשיםהמרכזיים המחקרייםהכליםאתנבחןהקורסבמהלך
השפעותעלבדגשהחברתית,סביבתולביןהסובייקט/הפרטשביןהיחסאתיבחןהקורסהחזותית.השפה

עיצובעלחזותיתתקשורתשלהשפעותזאת,ובכללהפרטעלקולוניאלייםפוסטומרחביםלאוםתרבותשל
זהות ותפיסות תרבותיות ולאומיות. 

לתקשורתביחסזאתוכלהפרטיובשוקהציבוריבמרחבהרחבבמובנםעיצובבתוצרייתמקדהקורס
הגורמיםאתנחקורהקורסבמהלךהדיגיטליות.ברשתותוהתקשורתההמוניםתקשורתבינאישית,

שלהמשתנההמציאותבתוךחזותיתתרבותומתקשרמרגישחושב,תופס,הפרטשבוהאופןעלהמשפיעים
. 21ההמאה

זובנקודהחזותית.בתקשורתרשמית""היסטוריהאותהשלהייצוגדרכימהםנבחןלאוםתרבותבמסגרת
ולזיכרוןוהמקובל"המשותף"הסיפורשללבנייתוחזותיתבתקשורתקנוניםדימוייםשביןהקשרעלנעמוד

ביןהמובנההמתחעלנעמודזהבהקשרקהילתיות.אואתניותלאומיות,קבוצותשלהקיבוציהתרבותי
המערעריםוקהילתייםחברתייםמגדריים,תרבותיים,רבשונים,קולותלביןוהמקובל" המשותף"הסיפור

(עיצוב,הרחבבמובנהחזותיתתקשורתבוהאופןעלנשאלזובמסגרתההגמונית.הלאוםתרבותאת
אוההיסטוריהמולאלורדיקליותביקורתיותעמדותמאפשרת ודוקומנטרי)עלילתיקולנועטלוויזיה,פרסום,

הנרטיב הלאומי. 
"התנגדות",כגוןהמחאהלמושגיחזותיתתקשורתשביןהקשרעלנעמודביקורתיותלעמדותבהמשך

איקונוגרפיהבישראלנוצרההאםנשאלזאתבמסגרתו"פוליטיות".שינוי"של"אידיאולוגיה"אקטיביזם"
והמאה20ה-המאהבמהלךזובאיקונוגרפיהשחלוהמרכזייםהשינוייםומהםמובחנת?פוליטיתמחאתית

כיום.אותהחייםשאנוכפיהמציאותעלמשפיעיםהםוכיצדבישראל21ה

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

נ"ז2ש"ש,1א',סמסטרב',שנה

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

מערות ועד לגישות עכשוויות לעיצובהחקירה התמטית תוביל אותנו מההיסטורי ועד העכשווי, מציורי
ובפרויקטים חזותיים מושגיים נבקש להביןרובוטים. דרך עיון בטקסטים מתחום הפילוסופיה של התפיסה

וכיצד ניסויי מחשבה, ומטאפורות חזותיותאילו עמדות מטאפיזיות משתקפות בעולם החזותי הסובב אותנו,
מעצבות את דיונים פילוסופיים.
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סדנת כתיבה (אחת לשבועיים)
ד"ר נעמי מאירי דן

נ"זללאש״ש,0.5ב',סמסטרא',שנה

סדנאות אורח

נ"ז.1מרוכז,שבועעדא'/ב',סמסטרא+ב',שנה

אורחים/ותמרצים/ותעםלמפגשיםהזדמנויותליצורהתכניתמבקשתהלימודימהמהלךנפרדבלתיכחלק
ולחשיפה-ומהעולםמהארץמובילים/ותותיאורטיקנים/ותמדיהאנשי/נשותאמנים/ות,מעצבים/ות,–

זובמסגרתהחזותית.והתקשורתהעיצובעולםשלהעכשוויבשיחמבטונקודותפעולהאופנישלרחבלמגוון
להשתתףסטודנט/יתכלעלוב׳.א׳בשניםלסטודנטים/ותיועברואשרשבועעדבנותאורחסדנאותיתקיימו
סדנאותבשתילהשתתףבתכניתסטודנט/יתכלעלסה"כנ"ז.1שלבהיקףשנהבכלאחתאורחבסדנת

נ"ז.2שלכוללבהיקףאורח

סדנת אורח: ארדווינו
ליאת סגל

נ"ז1בקיץ,מרוכזתסדנה

טכנולוגיותואמנים.מעצביםבידיגלםוחומריכליםהשראה,מקורהיוחדשותטכנולוגיותומתמידמאז
ולפתחליצורמסורתייםטכנולוגיםמרקעיםמגיעיםשאינםלאנשיםמאפשרותהאחרונותבשניםשפותחו

אליה.אובייקטים אינטראקטיבים פיזיים שחשים את סביבתם ומגיבים
באמצעותאינטראקטיבים,אובייקטיםוניצורקודובכתיבתבאלקטרוניקהבסיסייםעקרונותנלמדבסדנא
ורכיבימחיישניםמידעקריאתהמאפשרמיקרו-בקרהואארדואינו׳ארדואינו׳.מסוגבמיקרו-בקריםשימוש

מנועים, תאורה וקול.אלקטרוניקה שונים ושליטה על פעולת רכיבי פלט, כמו תנועת
ומאפשרתפתוחוקודמידעבשיתוףהדוגלתבעקבותיו,שנוצרהבקהילההואהארדואינושלמחוזקותיואחד

מוקדם בפיתוח אלקטרוניקה או תוכנה.למידה עצמאית ופתרון בעיות, גם לאנשים שאינם בעלי ידע
שמעונייןומיחדשים,טכנולוגיםבכליםליצורשסקרניתמילכלומתאימהמקדיםידעדורשתאינההסדנא

להוריד פחדים ומחסומים מכך.
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