שנה"ל תשע"ט2019 ,

עיצוב פנים | תכנית לימודים דו-שנתית
מרכז עיצוב פנים :אדריכל איל נחמיאס ,בעל משרד אדריכלים בחיפה .בעל ניסיון רב בתכנון
מבני ציבור ,משרדים ומגורים.

מה זה עיצוב פנים?
עיצוב פנים היא מיומנות ארגון החלל הנתון ,מבחינה פונקציונלית ומבחינת יצירת שפה עיצובית .זהו
תחום התמחות באדריכלות המתמקד בתכנון ,שינוי ועיצוב של חללים ומרחבים במבנים .מעצב
הפנים עושה שימוש בכלים אדריכליים לעיצוב המרחב ולחלוקת חללים ,באמצעות שימוש בחומרים,
באור ,בצבע ,ריהוט וכו'.

מה אלמד בעיצוב פנים?
עיצוב פנים הוא שפה וכדי ללמוד שפה צריך ללמוד את תבניות הלשון ,אוצר המילים ולדעת
להשתמש בהם .בעיצוב פנים אנו מלמדים מושגים ומיומנויות בעיצוב ,שיקנו לך הרגלי עבודה וכלים
להתבוננות וחשיבה עיצובית דרכים נכונות להתאמת טכניקות ,חומרים ומדיה לרעיון.
כאן נלמד להשתמש בכלי הביטוי האדריכליים :תכניות חתך ,חזית ,פרספקטיבה ,דגם ולהתנסות
בפרויקטים בנושאים שונים :מגורים ,מסחר ,מבנה תערוכה ,מבנה ציבור וזאת תוך התמקדות
בנושאים ספציפיים כגון :עיצוב דירות מגורים ,מבנים מסחריים ,משרדים ומבני ציבור ,עיצוב
תערוכות ,ריהוט ותאורה .נכיר ונאפשר לך להתנסות בשימוש בתוכנות מחשב מובילות :אוטוקד,
סקצ'אפ ופוטושופ .בנוסף ,נעניק לך ידע כללי בתולדות האדריכלות והעיצוב .במהלך הלימודים,
יירכשו יכולות שתאפשרנה לך הכנת תכניות עבודה ,רשימות ,כתבי כמויות ואומדן.

תכנית הלימודים
הקורס מבוסס על תכנון פרויקטים ,משולבים עם סדנאות ושיעורים פרונטאליים .בכל שנה כ 3-4
פרויקטים כאשר לכל פרויקט אוריינטציה לחומר תאורטי נוסף ומתקדם יותר מן הפרויקט הקודם לו.
שיעורי הסטודיו התכנוני נערכים ברובם בקבוצות קטנות  15-20סטודנטים וכוללים הנחיות ביקורות
והגשות.
סמסטר הקיץ בין שנה א' וב' מוקדש ללימודי נושאי תוכנות המחשב – אוטוקד וסקצ'אפ כמו כן יינתנו
מספר שיעורי בסיס בתוכנת פוטושופ .תכנית הלימודים משלבת הרצאות מרצים אורחים כגון:
מומחה תאורה ,מהנדס קונסטרוקציה ,מעצב מוצר .וסיורים בתערוכות מקצועיות ברחבי הארץ,
בחנויות למוצרי ריהוט באתרי בניה וכו'

)*( קבלת פטור מלימודי תכנת האוטוקד )בהצגת אישור מתאים( איננה מזכה בהחזר כספי .במקום
זאת ,בעלי הפטור זכאים ללמוד בקורס אחד בהיקף המתאים בלימודי חוץ .זכות זו נשמרת למשך
שנתיים על בסיס מקום פנוי.

נושאים בתכנית לימודים
הקורס מבוסס על תכנון ועיצוב פרויקטים עיצוביים בעלי אוריינטציה לתחומים שונים בעיסוקו של
מעצב הפנים משולבים בהרצאות תיאורטיות וסדנאות.
שנה א'
מושגי יסוד באדריכלות

בין הנושאים הנלמדים
מושגי יסוד בכלי הביטוי האדריכליים :ביטוי דו מימדי  -קנה מידה ,תכניות ,חתכים,
חזיתות ,מבטים תלת מימדיים )אקסונומטריה ,איזומטריה ופרספקטיבה( ופריסות .ביטוי
תלת מימדי -מודל רעיוני ,מודל עבודה ומודל תצוגה

מושגי יסוד בתחום

קומפוזיציה. ,עיצוב בסיסי ,מורפולוגיה וארגונומטריה .חשיבה יצירתית עם דגש על

העיצוב

פיתוח רעיונות :כלי השראה ,פוסטר רעיוני ומודל רעיוני והפיכתם לכדי תכנון
פונקציונאלי ,מעוצב ,מסודר וברור.
מושגי יסוד בתורת הצבע -מעגל הצבעים ,הרמוניה של צבעים וכיצד יוצרים אותה,
צבעים לפרויקט בעיצוב פנים והתנסות בדו מימד ותלת מימד

חללים ותאורה

תאורה טבעית ומלאכותית -כיווני אור שונים והשפעתם על הארת החלל ,דרכים
ואמצעים מלאכותיים להארת חלל פנימי וכיצד זה משפיע על הלך הרוח והאווירה בכלל.
יישום האופן בו אנו מבטאים את רצונותינו בתכניות חשמל ותאורה

אוטוקד

שרטוט באמצעות מחשב  -שרטוט בתוכנת מחשב השימושית ביותר במשרדי מעצבים,
הדמיות תלת מימד ועיבוד תמונות

סקצ'אפ

הכנה ,תוכנה תלת מימדית מובנית ונגישה.

פוטושופ

ככלי תכנוני ופרזנטטיבי ,כלי לעיבוד תמונות ועיבוד מסמכים

שנה ב'
יישום טכנולוגי

בין הנושאים הנלמדים
סדנת חומרים והדרך איך ליישמם בפועל בפרויקטים .מגוון החומרים  :בדים ,מתכות,
חומרי מליטה ,זכוכית ,עץ ופלסטיק

תולדות העיצוב

פרקים נבחרים בתולדות העיצוב והאדריכלות  -תקופות וסגנונות בעולם העיצוב,

והאדריכלות

מורפולוגיה ,ארגונומטריה ,עיצוב בסיסי ,גרפיקה ועוד

תכנון וניהול פרויקט

הכנת חומר למרכז בניה ,הכנת תכניות עבודה לקבלנים ,רשימות של פתחים ,מפרטים
טכניים ,כתבי כמויות ואומדן עלויות

פירוט סטיילינג בעיצוב

הלבשת הבית" -סטיילינג  -בחירת וליהוק ריהוט ,בדים וילונות  ,שטיחים וחפצים לתמיכה

פנים

בחוויה ובאווירה .עיצוב חללים גדולים ,בניינים מסחריים ,ציבוריים ,בתי מגורים ודירות.
התעסקות מפורטת בחללים השונים ובפרט בחדרי רחצה ומטבח

פרטי הקורס
מיקום הקורס :הקמפוס של המרכז האקדמי לעיצוב של ויצו בחיפה )רח' הגנים (21
משך הקורס :דו-שנתי 560 ,שעות אקדמיות
תנאי קבלה :ראיון אישי )אפשר להביא לראיון האישי עבודות שמעידות על היכולות(
ימי הלימוד :שלישי 9:00-16:00
שישי

8:30-11:45

מועד פתיחה :יום שלישי 5.3.2019
מועד סיום משוער לשנה א :ספטמבר 2019
תעודה :דיפלומה בוגר לימודי חוץ ,המרכז האקדמי ויצו חיפה ,למי שעמד בלימודים בהצלחה
דמי הרשמה₪ 350 :

1

על מנת להבטיח את מקומך בקורס עליך לשלם במעמד ע"ס 20%
המקדימים להירשם ייהנו מהנחות כמפורט להלן:
 הנרשמים ברישום המקוון ייהנו מ  ₪ 200הנחה בשכר הלימוד

 1כמפורט בתקנון לימודי חוץ ,דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.

