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סילאבוס קורס
פרויקט גמר

המחלקה לתקשורת חזותית
סמסטר ב‘, תשע“ט / 2019

קורס #0-31250-50

בהצלחה,

מצוות מנחי קורס פרויקט גמר 2019
ומסגל המחלקה לתקשורת חזותית.

פרויקט הגמר הינו אחד השלבי8 החשובי8 במסלול לימודיו של כל סטודנט. זהו הפרויקט הראשו5 בו הסטודנט 
קובע את תוכנו, צורתו, אופ5 ביצועו ואחראי לעצ8 מימושו. זהו מסע אישי של כל יוצר המבוסס על תכנית עבודה 

ויעדי8 מוגדרי8 שאושרו, אל עבר יצירה עצמאית - אישית העומדת למבח5 אקדמי מסכ8.

עמידה בדרישות קורס פרויקט הגמר אשר מוגדרות ומפורטות בסילאבוס זה הינה תנאי הכרחי לאישור
.HiT ,5זכאות לתואר במחלקה לתקשורת חזותית של הפקולטה לעיצוב במכו5 הטכנולוגי חולו

המעבר החד מסטודנט מובל נושא ויצירה ליוצר המוביל פרויקט אישי אינו קל והאחריות כבדה.
מסמ9 זה נועד להדרי9, להקל ולבאר את ההתנהלות המקצועית והאקדמית של הקורס ולסמ5

את אבני הדר9 הנדרשות במהל9 הסמסטר מהסטודנטי8 הניגשי8 לקורס פרויקט גמר.



02 / 10 ט.ל.ח

מבנה קורס פרויקט גמר

קורס פרויקט הגמר מתנהל לאור9 סמסטר ב' ועובר מספר תחנות בקרה עד להגשה. הנוכחות בכל שעורי הקורס, 
עמידה בדרישות ובהגשות הינ5 חובה. דיווחי8 במועדי8 קבועי8, יועברו על ידי מנחי הקורס לרכז פרויקט הגמר  

ויהוו מעקב אחר התקדמות הסטודנט וההתרשמות מעבודותו בקורס.

לקורס חמישה שלבי/ עיקריי/ הקובעי8 ומגדירי8 את אופי התנהלותו, אופ5 ההנחיה, אבני הדר9 הנדרשי8
בכל שלב והמהווי8 תנאי להתקדמות בשלבי הקורס מתחילתו ועד הצגתו במסגרת תערוכת הבוגרי8:

1.   פיתוח נייר העמדה המאושר למסמ9 אפיו5 הפרויקט / הנחייה אישית (שעורי8 1 - 4)
2.   עיצוב יסודות השפה החזותית לפי מסמ9 האפיו5 / סטודיו 2 מנחי8 (שעורי8 5 - 6)

3.   עיצוב עיקר הפרויקט להגשת ביניי8 / 50% מההיק: המאושר (שעורי8 7 - 10)
4.   גמר עיצוב הפרויקט על כל מרכיביו והכנתו להגשת גמר (שעורי8 11 - 13)
5.   עיצוב והפקת הצגת הפרויקט בתערוכת הבוגרי8 (הגשת גמר - תערוכה)

בחירת נושא קורס פרויקט גמר

נושא פרויקט הגמר צרי9 לשק: את יכולות החשיבה, היצירתיות, ויכולות ההמחשה באמצעי8 חזותיי8
אשר רכש הסטודנט במהל9 שנות לימודיו ואשר יסכמו את לימודיו במחלקה לתקשורת חזותית.

נית5 לבחור בכל נושא שית5 ביטוי נאות למרכיבי8 המצוייני8 מעלה. היק: פרויקט הגמר צרי9 להיות רחב, מעמיק, 
בתוכנו ובהפקתו החזותית בהתא8 לאמות המידה המצופות מבוגר מוסד אקדמי, הנדרשות והמקובלות בפקולטה 

לעיצוב במכו5 הטכנולוגי חולו5 בכלל, ובמחלקה לתקשורת חזותית בפרט.

נייר עמדה קורס פרויקט גמר (הגשה לאישור 28.2.2019)

נייר העמדה הינו מסמ9 המפרט את נושא פרויקט הגמר, את הרעיו5, את כיוו5 החשיבה, את מטרות הפרויקט, 
ואת קהל המטרה אליו הוא פונה (כלומר, נייר העמדה כולל את הברי: לפרויקט ואת הצעת הפתרו5, הרעיו5).

הנייר יוכ5 על ידי הסטודנט ויוגש מיד בתו8 מפגש פתיחת הקורס לאישור ראש המחלקה ושיבו; מנחה אישי.
בהמש9 נייר העמדה ישמש כבסיס לתחילת עבודת הפיתוח והעבודה ע8 המנחה האישי במסגרת ההנחייה.

נייר העמדה יוגש מודפס על פי הפורמט המצויי5 בעמוד הבא. יש למלא מדרג בחירת מנחה אישי (3) בכתב יד 
ברור וקריא ובסופו לחתו8 לפני הגשתו. אי הבנת הנכתב או העדר מדרג בחירת מנחה תגרור שיבו; שרירותי.

סטודנט שנייר העמדה שלו נדרש לתיקו5 או שלא אושר, ישוב; למנחה אישי ויתק5 בהנחייתו את נייר העמדה 
(תיקו5 / שיפור / חדש) ולאחר חתימתו יגיש שוב את נייר העמדה לאישור עד השבוע השלישי לקורס.

נייר עמדה מאושר ע“י ראש המחלקה הינו תנאי ס7 למעבר לשלב ב׳ של קורס פרויקט גמר. 
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ש8 הסטודנט: כפי שמופיע ברשומות המחלקה והמכו5ש8 הפרויקט: כותר ׳עבודה׳ זמני

תאור הפרויקט: רקע על נושא הפרויקט והצגת נקודת מבט מנומקת מחקר כבסיס ליצירה (מה ולמה זה?)

מטרת הפרויקט: הגדרת המניע והמטרה לפרויקט? מה ׳זה׳ יעשה? יתקשר? (מה רוצי8 שיקרה?)

קהל מטרה: הגדרת הקהל/י8 אליה8 מכווני8 תוצרי עיצוב הפרויקט? (למי זה מיועד?)

* הקשר לסמינריו5 גמר: האופ5 והקשר לעבודת הסמינריו5 שהוגשה? (עומק התוכ5!)

הקונספט לפרויקט: תאור הרעיו5 המכונ5 העומד בבסיס הפרויקט ומרכיבי התוכ5 העיקריי8? (אי9 עושי8 את זה!) 

המדיה והפורמטי/ לפרויקט: הגדרת המדיה והפורמט לפרויקט (סרט? ספר? מייצג? מייצב!)

היק7 הפרויקט: הגדרת רשימת התוצרי8 הסופיי8 של הפרויקט? (מה וכמה זה!) 
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נייר עמדה

מדרג בחירה

.1

שי/ לב: נייר העמדה יוכ5 בהתאמה לפורמט ולתכני8 הנדרשי8 מעלה ויוגש על גבי נייר A4 מודפס אחד. 
בא8 מדרג הבחירה נכתב בכתב יד, יש להקפיד על כתב ברור וקריא. חובה למלא מדרג של 3 מנחי8.

ניירות העמדה (כולל מדרג הבחירה) יאספו מייד ע8 תו8 מפגש פתיחת הקורס לאישור ולשיבו;.

אישור ראש המחלקה:אישור ראש תחו8:

חתימת הסטודנט:

.2.3



שלב א‘: מנייר עמדה למסמ8 איפיו5 הפרויקט
שעורי8 1 - 4 / 07.03 - 04.04 / הנחייה אישית

בתו8 מפגש פתיחת הקורס יגיש הסטודנט את נייר העמדה לפרויקט הגמר שלו שהוכ5 והודפס בהתא8 לפורמט 
המוגדר בסילאבוס זה והכולל את מדרג בחירה ב5 3 שלבי8 למנחה אותו יעדי: להנחיה אישית במהל9 הקורס.

מיד לאחר תו8 המפגש, יעברו ראשי התחומי8 על הניירות שהוגשו על מנת לאשר, לדרוש תיקו5 או לדחות
את ניירות העמדה. לאחר מכ5, יחלק מרכז הקורס את הסטודנטי8 לפי מדרג בקשותיה8 ויעביר8 לאישור. 
לרוב (95%) מקבל הסטודנט אחד מהמנחי8 שבחר אול8 נדגיש כי מערכת השיבו: איננה מחוייבת לכ8.

במקרי8 מועטי8 מאוד יתכ5 שיבו; סטודנט למנחה אחר ממדרג בחירתו שהועבר בנייר העמדה. סליחה.

מפתח השיבו; עומד על חמישה סטודנטי8 למנחה מצוות קורס פרויקט גמר ומותנה באישורו של ראש המחלקה.
שיבו; הסטודנטי8 למנחי8 אישיי8 יופ; ע“י רכזת המחלקה ביו8 הראשו5 של סמסטר ב‘ של שנת תשע“ז.

החלפת מנחה תעשה דר9 העברת בקשה למרכז הקורס ובאישור ראש המחלקה עד לשבוע השלישי לקורס.

כל הסטודנטי8 ישובצו מיד לאחר מפגש הפתיחה. ניירות עמדה שלא אושרו ו/או נדרשו לתיקו5, ישופרו ויהודקו 
במהל9 ההנחיה האישית בשלב א‘ ויאושרו לא יאוחר מתו8 השבוע השלישי לקורס. נייר עמדה מאושר וחתו/

ע“י ראש המחלקה הינו תנאי ס7 הכרחי להשתתפות בקורס פרויקט גמר.

במהל9 שלושת מפגשי ההנחיה של שלב א‘ יפתח הסטודנט את נייר העמדה למסמ9 אפיו5 לפרויקט הכולל את 
נושאו, מבנה התוכ5, הפורמטי8 והמדיה החזותיי8 בו יבוא הפרויקט לביטוי, היק: מרכיבי הפרויקט, מאפייני קהל 

המטרה, מחקר חזותי על נושא הפרויקט ורפרנסי8 לעולמות תוכ5 ודימויי8 ישירי8 ועקיפי8 לנושא הפרויקט.

שלב ב‘: ממסמ8 איפיו5 ליסודות עיצוב הפרויקט
שעורי8 5 - 6 / 08.04 - 18.04 / סטודיו 2 מנחי8

בשלב זה העבודה תתנהל במבנה סטודיו בראשות שניי8 ממנחי הקורס ששובצו יחדיו בהתא8 לשעות ההנחייה 
הקבועות שלה8 יחד ע8 הסטודנטי8 שבקבוצת ההנחייה שלה8 (10 סטודנטי8 / 2 מנחי8). שיבו; כיתות הסטודיו, 

ציוותי המנחי8 והסטודנטי8 לקבוצות יופ; ע“י רכזת המחלקה בתחילת השבוע ה - 4 לקורס.

במסגרת זו יפתחו ויעצבו הסטודנטי8 את יסודות השפה החזותית העומדי8 בבסיס הפרויקט בהתאמה למסמ9 
האפיו5 שהוכ5 בשלב הקוד8. כל פרויקט ואבני הדר9 שלו, למשל: ברודקאסט = תסריט, שפה וסטוריבורד /

פרינט = קונספט, שפה וגריד / אינטראקטיב = UI ויסודות GUI של מס9 מורכב.

מידי שבוע, ידרש הסטודנט להציג תוצרי8 חזותיי8 שפותחו בסיוע משוב המנחי8 והסטודנטי8 בקבוצה.
בסיו8 שלב זה, ידרש הסטודנט להציג קונספט מגובש ואת יסודות העיצוב העומדי8 בבסיס הפרויקט.

מנחה הפרויקט יגיש דו“ח הערכה למרכז הקורס בתו8 שלב זה (שעור 6) על מצב התקדמות הפרויקט והסטודנט 
בקבוצתו (מדרג הערכה: טוב מאוד / טוב / בינוני / חלש / מכתב אזהרה). סטודנט שלא יעמוד בדרישות הנדרשות 

בשלב זה יזומ5 לשיחת הבהרה ואזהרה אצל ראש המחלקה או מרכז הקורס.
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שלב ג‘: עיצוב עיקר הפרויקט להגשת ביניי/ 
שעורי8 7 - 9 / 29.04 - 16.05 / הנחיה אישית + ייעו;

בפרק זה, המתחיל מיד לאחר חופשת הפסח, נדרש הסטודנט לפיתוח מתקד8 של הפרויקט בעזרתו הצמודה של 
המנחה האישי. היעד בתו8 פרק זה הוא עיצוב של לפחות 50% מהיק: הפרויקט כפי שאושר בנייר העמדה שהגיש. 

קצב העבודה וסדרי העדיפות הינ8 באחריותו הבלעדית של הסטודנט. 

בשלב זה תוכלו להיווע; ולהעזר במנחי8 נוספי8 מצוות מנחי פרויקט הגמר. זאת, בתאו8 מראש עימ8 באמצעות 
מייל או בפנייה אישית. כל מנחה בשלב זה יקדיש 3 שעות משעות השעור להנחיית הסטודנטי8 בקבוצתו ואת 

השעה הרביעית בכל שעור מעתה ואיל9 יקדיש לייעו; ועזרה לסטודנטי8 אחרי8 בקורס שיבקשו את עזרתו.

הגשת ביניי/: פאנל 3 מנחי/
שעור 10 / 20.05 יו8 ב‘ + 23.05 יו8 ה‘

הגשת ביניי8 הינה הגשה מחייבת של כל סטודנט בקורס הנערכת מול פאנל ב5 3 מנחי8 מצוות הקורס. 
לבד מהיות אב5 דר9 בקורס ההגשה מהווה הלי9 לימודי ולכ5 נערכת במעמד כלל הסטודנטי8 בפאנל (15).

שיבו; הגשות הביניי8, הפאנל והשעות יפורסמו ע“י רכזת המחלקה שבוע לפני מועד ההגשות. ההגשה תתקיי8 
בכיתה חכמה. בא8 נדרש ציוד נוס: לצור9 ההגשה, על הסטודנט להזמינו מראש על פי הנהלי8 הקיימי8 במכו5. 

ההגשה מוגבלת ל 15 דקות לכל סטודנט. מתוכ8 יתכנ5 המגיש: 7 דקות להצגת הפרויקט, החומרי8 הקיימי8
והמתוכנני8 עד גמר ויותיר 8 דקות למשוב פאנל ההגשה בנוכחות חבריו לקורס.  יודגש כי ההגשה אינה מפגש

הנחיה, כי א8 מבח5 הערכה לקראת הגשות הגמר בקורס ומשוב מערכתי ללמידה משותפת.

ציוני הגשת ביניי/: עובר / עובר באזהרה / לא עובר. קבלת הערכת ציו5 חיובית להגשת הביניי8 הינה תנאי להמש9 
קורס פרויקט גמר. סטודנטי8 שעברו באזהרה את הגשת הביניי8 יזומנו לשיחת הבהרה ואזהרה ע8 ראש המחלקה 

או מרכז הקורס. נכשלי8 לא יורשו להמשי9 בקורס ותינת5 לה8 האפשרות לחזור על הקורס בשנה הבאה.
משוב הגשת ביניי/ המשק: את תמצית הערות הפאנל בהגשה יועבר בנפרד ע״י המנחה האישי.

שלב ד‘: גמר עיצוב הפרויקט והכנה להגשת גמר
שעורי8  11 - 13 / 27.05 - 14.06 / הנחיה אישית + ייעו;

בשלב האחרו5 של הקורס, ישלי8 הסטודנט את הפרויקט על כל מרכיביו. תהלי9 העבודה הינו אישי ומלווה על ידי 
המנחה האישי של כל סטודנט. זהו שלב אינטנסיבי המוקדש בעיקר לסגירת עיצוב ולהפקת מרכיבי פרויקט הגמר

וחשוב להער9 אליו מבחינת תכנו5 הזמני8 וההתחיבויות האחרות מהקורס של כל סטודנט וסטודנט.

ג8 בשלב זה נית5 וא: רצוי להתיע; ע8 מנחי8 נוספי8 בתאו8 מראש עמ8 בשעת ההנחייה שלה8 ששוריינה לכ9 
בהתאמה לימי שיבוצ8 בקורס (שני / חמישי). אלו השבועות האחרוני8 בה8 מנחי הקורס והאמצעי8 הקיימי8 

בפקולטה ובמכו5 יעמדו לרשותכ8 ויהיו זמיני8 להכנה לקראת הגשת הגמר.
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הגשות גמר: פאנל 4 מנחי/
3 ימי8 רצופי8 / 6 פאנלי8 (2 כל יו8)

הגשות הגמר של קורס פרויקט גמר יערכו בהתא8 ללוח הגשות שיוכ5 מראש ויופ; ע“י רכזת המחלקה בשבוע 
האחרו5 לסמסטר.  כל הגשה עד 30 דקות מול פאנל של 4 מנחי8 מינימו8 מסגל מרצי הקורס.  בנוס: להיות5
מבח5 אקדמי מסכ8 לסטודנט ללימודיו בפקולטה לעיצוב, הגשות גמר הינ5 אירוע אקדמי וחגיגה למחלקה

לתקשורת חזותית. לכ5 להגשה זו מוזמני8 מרצי המחלקה והפקולטה, אורחי8 וסטודנטי8 בלבד.

על הסטודנטי8 להעלות למחשבי8 / אודיטוריו8 את מצגות הגשות הגמר לפני שעת ההגשה הראשונה בלוח 
הגשות הבוקר ולפני ההגשה הראשונה שבלוח הגשות הצהריי8 של כל יו8 הגשות. סטודנט שלא יהיה מוכ5

להגשה בהתא8 לסדר השיבו; שנקבע והופ;, יועבר לסו: היו8. חובת נוכחות בהגשות הגמר חלה על כל
הסטודנטי8 בקורס ג8 בימי8 שאינ8 ימי ההגשה שלה8. רשימת שמות תקרא בתחילת ובסיו8

כל יו8 הגשה. שתי נקודות יופחתו לסטודנטי8 שיעדרו מהגשות הגמר ללא אישור מראש.

שלב ה׳: עיצוב והפקת הצגת פרויקט הגמר בתערוכה
שעור / הקמת תערוכת הבוגרי8 

בשלב זה ישפר הסטודנט את עיצוב הפרויקט בהתא8 למשוב שקיבל בהגשת הגמר והמנחה האישי ויחל לעצב, 
להפיק ולתכנ5 את אופ5 הצגת הפרויקט במסגרת תערוכת הבוגרי8 מול אוצר התערוכה וע8 השותפי8 להפקתה 

והקמתה. שלב זה יועמד למבח5 והערכה ע״י הפאנל המסכ8 של הקורס יומיי8 לאחר פתיחת התערוכה.

לוח זמני/ פרויקט גמר

מבוא לקורס / מבנה והנחיות / מרכז הקורס
מפגש פתיחה / הגשת נייר עמדה מדרג בחירת מנחה אישי

תחילת סמסטר ב‘ / תשע“ח
שלב א‘ / הנחייה אישית / מנייר עמדה למסמ9 אפיו5 (1 - 4)
שלב ב‘ / סטודיו 2 מנחי8 / מאפיו5 ליסודות העיצוב (5 - 6)

חופשת פסח / עד ה 26.04 
שלב ג‘ / הנחייה אישית / עיצוב מחצית הפרויקט (7 - 9)

מפגש פתיחה לתערוכה הבוגרי/ / אוצר התערוכה
חופשת יו8 העצמאות / יו8 ה׳  

הגשת ביניי/ / פאנל 3 מנחי8 (10)
שלב ד‘ / הנחייה אישית / גמר עיצוב הפרויקט (11 - 13)

סו7 סמסטר ב‘ / תשע“ט
הגשות גמר / פאנל 4 מנחי8 / 3 ימי8

שלב ד‘ / עיצוב הצגת הפרויקט / אוצר התערוכה 
פתיחת תערוכת הבוגרי/ / משוער

פאנל מסכ/ / יומיי8 אחרי

24.01
28.02
06.03
07.03
08.04
19.04
29.04
02.05
09.05

20.05 + 23.05
27.05
14.06

לוח הגשות

18.07
21.07
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מרכיבי הערכת הגשת פרויקט גמר

הגשת פרויקט הגמר נערכת מול פאנל הגשה המורכב מ - 4 מנחי8 (לפחות) מצוות הקורס ומסגל המחלקה.
ציו5 הגשת הגמר הינו הממוצע מתמטי של ציוני פאנל הגשת הגמר ומהווה 90% משכלול ציו5 הקורס.

לוח הגשות גמר מפורס8 בשבוע האחרו5 של הסמסטר ע״י רכזת המחלקה.

להל5 מרכיבי ציו5 הגשת הגמר:

איכות הרעיו5 / הקונספט: איכות הרעיו5, מקוריותו ועוצמת התוכ5 התקשורתי והחזותי הנובע ממנו. איכות 
הקונספט ונאמנותו לרעיו5 המקורי והמטרההפרויקט המופיעי8 בנייר העמדה שאושר. איכות התוצרי8

החזותיי8 ומידת הרלוונטיות שלה8 לקהלי8 ולמטרות שהוגדרו בנייר העמדה של הפרויקט.

איכות העיצוב / המיומנויות: איכות העיצוב וביטוי ליכולות ולמיומנויות שנרכשו במש9 ארבע שנות הלימוד 
במחלקה לתקשורת חזותית ובפקולטה לעיצוב. איכות היצירה, מקוריותה, הלימתה לקונספט והתכני8 שפותחו. 

איכות השימוש באמצעי8 ובפורמטי8 שנבחרו לפרויקט, מידת החדשנות וייחודיות הפרויקט.

היק7 ומורכבות הפרויקט: היק: פרטי התקשורת החזותית המהווי8 יחד את פרויקט הגמר שהוצג. היק: התוכ5 
שפותח לפרויקט, סוגי החומרי8, ההפקה וסוגי המדיה שנבחרו לביטוי העיצוב. ס9 עבודת העיצוב ועוצמת התוכ5 

כפי שהוצגה ביחס למעמד ולסטנדרטי8 הקיימי8 במחלקה ובפקולטה לעיצוב והנדרשי8 מפרויקט גמר.

התרשמות המנחה: איכות הצגת הפרויקט והתרשמותו המקצועית של כל מנחה בפאנל ההגשה מול איכות 
הפרויקט, התכני8 והעיצוב שהוצגו בהתאמה לאמות המידה המצופי8 בתעשיית העיצוב בישראל ובעול8.

מרכיבי הערכת הפאנל המסכ8

הפאנל המסכ8 את קורס פרויקט גמר מורכב ממרכזי תחומי ההתמחות של המחלקה לתקשורת חזותית
(עיצוב גרפי, מדיה ואינטראקטיב), מרכז קורס פרויקט גמר וראש המחלקה (5). הציו5 המשוקלל של חברי

הפאנל המסכ8 מהווה 10% מציו5 הקורס והוא יקבע כיומיי8 לאחר פתיחת תערוכת הבוגרי8.

להל5 מרכיבי ציו5 הפאנל המסכ8:

איכות תצוגה / העמדה בתערוכה: איכות עיצוב חוויית הצפייה בפרויקט ומרכיביו בתערוכה בחלל שהוגדר 
ובמסגרת קונספט מארז התערוכה שנקבע בהלימה למטרות והעקרונות שהוגדרו בבסיס הפרויקט.

איכות תוצר העיצוב הסופי: איכות הפקת עיצוב הפרויקט והתוצרי8 הסופיי8 בהלימה לסטנדרטי8 המצופי8 
והנדרשי8 במעמד זה ובתעשיית העיצוב בישראל. מידת הלימת ההפקה לתוכ5 ולמטרת הפרויקט.

מבט אחרו5: איכות תרומת הסטודנט לכל שלבי ההכנה לתערוכה, לעבודתו בצוותי8 השוני8 ומידת מעורבות 
הסטודנט בהפקה ובהקמת התערוכה והערכת איכות שיפור הפרויקט מאז הגשות הגמר ובכלל.
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ציו5 קורס פרויקט גמר

ציו5 60 בהגשת הגמר הינו ס7 מעבר להמש8 הקורס ותנאי להצגה בתערוכת הבוגרי/.
סטודנט שעמד בס: זה יציג בתערוכה. סטודנט שלא עמד בס: זה יעזוב את הקורס. 

הפצת ציוני הגשות הגמר תעשה כשבוע לאחר ההגשות ע״י רכזת המחלקה.

90% מציו5 הקורס נקבע על ידי שקלול ממוצע ציוני מנחי הקורס בפאנל ההגשה בכל יו8 הגשות (3). 
10% מציו5 הקורס נקבע על ידי שקלול ממוצע ציוני הפאנל המסכ8 יומיי8 לאחר פתיחת התערוכה. 

ציו5 הקורס הסופי לאחר אישור ראש המחלקה יופ; ע״י רכזת המחלקה בהתא8 לנהלי המכו5.
.HiT ,הצלחה בקורס פרויקט הגמר הינה תנאי לקבלת תואר אקדמי בפקולטה לעיצוב

הפצת ציוני הקורס תעשה כשבוע לאחר פתיחת התערוכה ע״י רכזת המחלקה.

ערעור על ציו5 קורס פרויקט גמר אפשרי רק מול ועדות ערער של הפקולטה והמכו5. לא נית5 להגיש
ערעור לוועדת הוראה מחלקתית מאחר ופאנל הגשת הגמר מונה 4 מנחי8 ממרצי המחלקה.

הערות כלליות

נוכחות והשתתפות בכל שעורי הקורס (13) ובהגשות הביניי8 והגמר חלה על כל הסטודנטי8 בקורס.
מדיניות חסורי8 בהתא8 לנהלי המכו5 (עד 3). יוצאי8 מכלל זה הינ8 חיסורי8 בגי5 שירות מילואי8

ו/או מחלה בא8 הוגשו המסמכי8 הרשמיי8 המאשרי8 אות8.

הנוכחות בהגשות גמר הינה חובה על כל הסטודנטי8 בקורס. 2 נקודות יורדו משקלול הציו5 ההגשה 
בא8 נעדר הסטודנט ללא אישור מהגשות הגמר. נוכחות תבדק בכל יו8 הגשה בפתיחתו ובסופו.

הנוכחות והמעורבות בישיבות צוותי התערוכה ובימי ההקמה עד פתיחת התערוכה יוערכו
ע״י אוצר התערוכה בשקלול ציו5 הפאנל המסכ8 לתערוכה (10%).

מנהלות סיו8

כל סטודנט שסיי8 את קורס פרויקט גמר בהצלחה יעביר חומרי8 לצוות עיצוב והפקת קטלוג בוגרי הפקולטה.
10 דימויי8 / סרטוני8 יועברו למרכז מיניסייט אתר תערוכת הבוגרי8 ע»י כל סטודנט המשתת: בתערוכת הבוגרי8.

ההגדרות לכמות הדימויי8, גודל8 והפורמטי8 המבוקשי8 ימסרו על ידי הצוות האחראי על קטלוג הבוגרי8.

עותק דיגיטלי מסכ8 של פרויקט הגמר ועבודת הסמינריו5 של הסטודנט המסיי8 יועלה לאחר פתיחת התערוכה
יחד ע8 פרטיו האישיי8 לאיסו: ושימור בארכיו5 המכו5 לכתובת אינטרנטית (אתר / דרייב) שתפורס8.

עותק מסיי8 לארכיו5 יהווה תנאי לשחרור הציו5 הסופי ע״י רכזת המחלקה.



צוות מנחי קורס פרויקט גמר

רשימת המנחי8 של קורס פרויקט גמר כוללת את מיטב מרצי המחלקה לתקשורת חזותית במגוו5 התמחויות
עיצוב על מנת להעניק לסטודנט את ההנחיה והסיוע הטובי8 ביותר להצלחה בפרויקט הגמר ובקורס. 

במהל9 שלושת השבועות הראשוני8 לקורס יוכל הסטודנט להחלי: מנחה אישי אותו בחר ושוב; לו
בתאו8 בכתב ע8 מרכז הקורס ובאישור ראש המחלקה בלבד.

להל5 רשימת מנחי הקורס:

רכזת המחלקה, מור5 הלד, תלווה מינהלית את קורס פרויקט הגמר והינה כתובת ראשונה לכל שאלה ובקשה
של כל סטודנט בקורס עליה תדע להשיב או להפנותה לגור8 האחראי.

קורס פרויקט גמר מתנהל בימי שני וחמישי על פי לוח הזמני8 והחופשות האקדמי של סמסטר ב‘, תשע»ט.
שעורי8 שלא קוימו בשל חופשה יתואמו להשלמה בנפרד ע8 המנחה האישי של כל קבוצת הנחיה.

בהצלחה בקורס ובפרויקט הגמר

מצוות המנחי8 וסגל המחלקה לתקשורת חזותית,
הפקולטה לעיצוב, HiT, מכו5 טכנולוגי חולו5.

ארז בכר, מרכז קורס פרויקט גמר
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ימי שני / 09:00 - 13:00

אית5 ברטל * - 6/305
ג‘ודית אשר - 6/200
נעמה בנזימ5 - 6/207

עמית ווגרפט - 6/208
קרי5 קיינר - 6/210

ימי שני / 14:00 - 18:00

פרופ‘ תמיר שפר - 6/205
ארז בכר - 6/208

צחי דינר - 6/302 (א‘)
עודד עזר - 6/402

ימי חמישי / 09:00 - 13:00

פרופ‘ שמעו5 זנדהאוז - 6/207
דנה ב5 דוד - 6/200
גיא בולנדי - 6/320

סיגל פרלמ5 - 6/206
איה עמיק/ - 6/204

ימי חמישי / 14:00 - 18:00

פדי מרגי - 6/208
ארז בכר - 6/205
גול5 גפני - 6/206

בוב אוראל - 6/201
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FEB.

שלב א‘ / הנחייה אישית / מנייר עמדה למסמ9 אפיו5 (1 - 4)

MAR.

APR.

MAY

JUN.

07.03 - 04.04 

שלב ד‘ / הנחייה אישית / גמר עיצוב הפרויקט (11 - 13) 27.05 - 13.06

JUL.

הגשות גמר / פאנל 4 מנחי8 / 3 ימי8 לו״ח הגשות

פתיחת תערוכת בוגרי/ / משוער 18.07

פאנל מסכ/ / מרכזי תחומי8, מרכז הקורס וראש המחלקה 21.07

הגשות ביניי/ / פאנל 3 מנחי8 (10) 20.05 / 23.05

מפגש פתיחת תערוכת בוגרי/ / אוצר התערוכה 02.05

שלב ג‘ / הנחייה אישית / עיצוב מחצית הפרויקט (7 - 9) 29.4 - 16.05

שלב ב‘ / סטודיו 2 מנחי8 / מאפיו5 ליסודות העיצוב (5 - 6) 08.04 - 18.04

מפגש פתיחה / הגשת נייר עמדה ומדרג בחירת מנחה 28.02

מבוא לקורס / מבנה והנחיות / מרכז הקורס 24.01

תחילת סמסטר ב‘ / תשע“ט 06.03

חופשת פסח / עד ה 26.04  19.04

* חופשת יו8 העצמאות / יו8 ה‘ שעור 8 09.05

סו: סמסטר ב‘ / תשע“ט 14.06
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