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תמצית הקורס ומטרותיו:
תחום עיצוב המזון נמצא בהתפתחות בשנים האחרונות והוא עוסק בטווח רחב של שאלות ואתגרים
הקשורים להיבטים השונים של מזון ושל עיצוב ,ביניהם ,עיצוב של מוצרי מזון ,עיצוב כלים
ואריזות ,עיצוב השירות ,עיצוב חלל האכילה ואפילו חוויית האכילה עצמה .לעיתים קרובות,
פרויקטים בתחום מושפעים מהופעתן של טכנולוגיות חדשות ,עוסקים בשאלות מאתגרות הנוגעות
לעתיד הקרוב והרחוק של האנושות ,ומציעים תשובות ראשונות לאופן שבו יעוצבו מזונות וחוויות
האכילה של העתיד.
תחום ה Food Design -אינו שייך באופן מובהק לדיסציפלינה אחת והוא מזמין שיתופי פעולה בין
סטודנטים מתחומים שונים לטובת פיתוח הצעות עיצוב מעוררות מחשבה ועניין .במהלך הסמסטר
נארח אנשי מקצוע העוסקים בתחום האוכל ,נתנסה בחוויות למידה שונות  -מליקוט עשבים ועד
מטבח מולקולרי  -ונפגוש יזמים המפתחים פרויקטים חדשניים בתחום .המרכזיות של תחום המזון
בחיינו ,תוביל אותנו גם לדיונים ביקורתיים בשאלות של חברה וסביבה ,תרבות הצריכה ,שפע
ומחסור ועוד.
תוצאות הלמידה של הקורס:
יכולת הבנה וניתוח בעיות ופתרונן ביחס לקהלי יעד שונים ומקומות שונים
הסקת מסקנות רעיוניות וחזותיות מתהליך חקירה ולמידה
תרגום רעיון למשימה עיצובית
גיבוש קונספט עיצובי והיגוי שיטת פעולה לביטוי הקונספט
יכולת עבודה ותרומה מקצועית אינדיבידואלית כחלק מקבוצת עבודה
פרזנטציה  -הבנת פורמט הפרזנטציה ככלי הכרחי להעברת רעיונות לאנשים שאינם בהכרח חלק
דיסציפלינות העיצוב השונות
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תוצרי הלמידה של הקורס:
שני פרויקטים ,קצר וארוך ,שבהם יפתחו הסטודנטים הצע/ות עיצוב סביב היבטים שונים של
תחום עיצוב המזון .הסטודנטים יעבדו בצוותים מעורבים ,והם חופשיים לבחור בין שיטות הגשה
והמחשה שונות לטובות הצגת הפרויקטים שלהם  -בהתאם לתחום התמחותם ולטכניקה הנכונה
לבריף שיפתחו.
מבנה הקורס:
הערה :במהלך הסמסטר נקדיש שעה מכל שיעור להרצאה ונזמין אורחים רבים שיציגו מגוון של
גישות לנושא .רשימה מלאה הכוללת תאריכים תתפרסם בסמוך לתחילת הסמסטר.

מפגש

נושא

1

מפגש פתיחה והיכרות עם הנושא.
צפייה בקטע מסרט ודיון.
חלוקה לקבוצות עבודה וסיעור מוחות.

2

הרצאת אורח/ת
המשך סיעור מוחות
הנחייה קבוצתית

3

הרצאת אורח/ת
הנחייה פרטנית

4

הגשת תרגיל ראשון

5

הרצאת אורח/ת
דיון מסכם של התרגיל הראשון ומסירת בריף תרגיל שני (תרגיל ארוך)

6

הרצאת אורח/ת
הנחיה קבוצתית
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7

הנחיה פרטנית

8

סיור

9

הנחיה קבוצתית

10

הנחיה פרטנית

11

הרצאת אורח/ת
הנחיה קבוצתית

12

הנחיה פרטנית

13

הנחיה פרטנית

14

הגשה סופית
דיון מסכם
ארוחה

נהלי נוכחות:
לפי תקנון שנקר
מטלות הסטודנט במהלך הקורס:
נוכחות פעילה; השתתפות בדיונים ובעבודה בשיעור; הגשת שני תרגילים
הרכב הציון:
השתתפות פעילה בשיעורים ובדיונים 20% -
תרגיל קצר 30% -
תרגיל מרכזי 50% -
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