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 הקורס תיאור
 

אסתטיים  שלנו שהמוצרים בהכרח אומר זה אין. וקטנים גדולים ארגונים של בליבה כיום נמצאת עיצובית חשיבה
 ענק חברות. מוצריו בפיתוח עיצובית חשיבה של עקרונות מיישם ארגוןשה אלא, יותר IBM, פפסיקו או סמסונג

 .הארגון בלב עיצוב מרכזי בהקמת דולרים מיליוני מאות כמשקיעות
 

 זו למורכבות. פעם מאי למורכבות שהפכו העסקית והזירה המודרנית מהטכנולוגיה נובע עיצובית בחשיבה זה צורך
 כדי לעזרה זקוקים האנושיים המשתמשים, אנו מערכתית או חומרית, נולוגיתטכ במורכבות מדובר אם בין. רבות פנים

 .לנו לסייע אלו למערכות לאפשר כדי ונעימים אינטואיטיביים, פשוטים לממשקים זקוקים אנו. עמה להתמודד
 

 של שילוב שבהם אמיתיים מבחן מקרי של רחב מגוון ויציגו ומהאקדמיה מהתעשייה מובילות דמויות ירצו בקורס
 של המנחים העקרונות את נכיר אלה מבחן מקרי באמצעות. וחדשני מוצלח למוצר הובילו ועיצובית הנדסית חשיבה

 קיימים תהליכים של מחדש הגדרה, חדשניים חומרים בפיתוח, בתוכנה ליישום ניתנים הם וכיצד העיצובית החשיבה
 .העתיד את ומעצבת, חדשנות מעודדת, לפשוט המסובך את להפוך עוזרת עיצובית חשיבה כיצד ונראה. ועוד

 

 .הסמסטר במשך אחת פעם כזו בסדנה ישתתף בקורס סטודנט כל. מעשית" עיצובית חשיבה" בסדנת ילווה הקורס

 
 ציון הרכב

 

 30%                                בחינה

 30%                בסדנא השתתפות

 30%          (שאלות/סיכום) עבודה

 10%          אורח להרצאת צההמל

 

 הסטודנט חובות
 

 הסופי מהציון נקודות 10 יגרע נוסף חיסור. חובה נוכחות 80%( 1)

 המקצוע באתר חומר והוספת הודעות של סדירה בדיקה על להקפיד יש( 2)
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 הקורס נושאי
 

 נושא #

 חשיבהל מבוא. הציון מבנה, מטרותיו, והסדנא הקורס הצגת: מבוא הרצאת 1
 .עיצובית

 אמנון ר”ד, רוזנברג מל ’פרופ. שונות שפות בין המפגש נקודות: והנדסה עיצוב 2
 פאדווה אלכס מר, דקל

 סיכון הון קרן - אלפא ,שוחט אדן מר 3

 ל”מנכ ,קול דנה ’גב :Diboor ”מסורתי“ מפרסום מעבר :הפרסום מודל שינוי 4
 מקוון לפרסום

 עיצוב ניהול :פלסטיק כתר שירא מעצב ,הורביץ דניאל מר 5

  הדיגיטלי בעידן לקוחות שירות של מחדש : עיצובqnomyיהודה,  בן יריב מר 6

 בשירות משתמש ממשק עיצוב של מבחן מקרה. חיים מציל עיצוב: חביב גיא מר 7
 הרפואה

 ירוקה בנייה: קורי יוסי ’פרופ ’אדר 8

 מעגלית כלכלה: אנגל יאיר מר 9

10 tbd 

11 tbd 

 הסטודנטים בחירת אורח הרצאת 12

 
 

 tbd                                                                                                       הקורס ספרי


