
 

 

 

 

 

 תאורה עיצוב ותכנון סילבוס קורס 

 

עיצוב פנים ותאורה מקיימים דיאלוג, תומכים האחד בשני ומשרתים את החלל. תאורה היא שילוב של אור וצל ושימוש 

מושכל בניהם מאפשר למעצב לשלוט באווירה המושגת בהתאם לדרישות החלל הפרטי, הציבורי ו/או הסביבה 

 בבד עם אדריכלות המבנה ועיצוב הפנים.  העסקית. התאורה מעוררת תחושות, יוצרת ריגוש ועניין בחלל ועובדת בד

 

פיזיולוגית העין והראייה, ארגונומיה, השפעות התאורה על  –עיצוב התאורה כולל בתוכו ידע מדיסציפלינות רבות 

הנפש ועל התחושות, סמליות התאורה ועוד. לצד זאת, עיצוב התאורה הינו גם תחום פונקציונאלי הבא לשרת את 

ים. ההבנה והשילוב בין הדיסציפלינות השונות וההיבטים הפונקציונאלים הם שיוצרים חוויה הפרוגרמה ואת המשתמש

 בחלל. בכך, מעצב התאורה הוא למעשה מעצב אווירה, ועליו ללמוד לתכנן וליישם את החוויה השלמה.

 

 מטרת הקורס

צב התאורה לדעת. בעזרת הקורס יעסוק בעיצוב התאורה ובו יילמדו עקרונות המקצוע והכלים הבסיסיים שעל מע

הכלים המקצועיים המועברים בקורס יוכלו הסטודנטים להרחיב ולהעמיק בנושא התאורה, ולהבין טוב יותר את 

 הפוטנציאל הטמון באור כגורם תומך ומשביח את החלל האדריכלי.

 

 נושאי הלימוד

 פנים וחוץ מושגי יסוד | גופי תאורה | חישובי תאורה | טכניקות שונות | עיצוב תאורת

 

 שיטת הלימוד

 שיעורי פרקטיקום -הרצאות פרונטאליות | סיורים מהלכה למעשה | תרגול מעשי 

 

 היקף התכנית: 

 17.30-21.30ימי ד' בין השעות  ,חודשים 5-שעות אקדמיות לאורך כ 5מפגשים חד שבועיים בני  20

 שעות פרויקט 20שעות אקדמיות +  100סה"כ: 

 

 המרצה

בתכנון ערים,  MAבשוויץ. בעלת תואר שני  EGSבאורבניזם, אוניברסיטת  PHDציפי פרנק, דוקטורנטית ללימודי 

 האוניברסיטה העברית ירושלים. מעצבת ומתכננת תאורה, עוסקת מזה שלושה עשורים בפרקטיקה אינטנסיבית של 

 ,במוסדות אקדמים שוניםבעולם. מרצה ומלמדת תכנון ועיצוב הארה לחללי פנים וחוץ, במגזר הפרטי והציבורי בארץ ו

 את נושא תכנון ועיצוב תאורה אדריכלית, חלל וסביבה. 



 

 

 

 

 

, איגוד בינלאומי לעיצוב תאורה IALD – International Lighting Design Associationראש הדסק הישראלי של 

 .2015אדריכלית. פעילה ויוזמת תערוכות ומיצגים במסגרת שנת האור הבינלאומית 

 

 פירוט המפגשים

 תאורה טבעית ומלאכותית, תאורה טובה ולקויה,  אפיון הכלים לעיצוב תאורה -מבוא לתאורה  .1

 הגדרת יחידות  ומושגי יסוד בתאורה, השפעה על תחושות ורגשות - מושגים בתאורה

סנוורים,  אור כקרינה אלקטרומגנטית, הספקטרום הנראה, טמפרטורת הצבע, -פיזיולוגית העין והראיה  .2

 .בליעה והחזרה

התאמת גופי תאורה ומקורות אור לאפליקציות נדרשות  .LEDמשפחות הליבון, הפריקה וה -מקורות אור  .3

 בתכנון תאורה.

 תרגיל ודיון -סיור מסחרי "לראות את האור"   –סיור תאורה  .4

ומציאת פתרונות, אופי בניית קונספט, היררכיה בתאורה. אזורי הפעילות השונים, הגדרת דרישות  –סטודיו  .5

 הארה, משפחות גופים.

 השיטה הקונבנציונלית לתכנון תאורה, סקירה של תוכנות לחישוב תאורה. -עקרונות בתכנון תאורה  .6

 DIAluxהכרות מעשית עם תוכנת חישוב תאורה  .7

 יישומים בתכנון  - גופי תאורה וקריאת קטלוגים .8

 כלי עבודה למעצב תאורה   - טכניקות לפתרונות תאורה

 סיור לילה -שיעור חוץ "לראות את האור"  .9

 מאפיינים, התאמות ,דרישות לפי אפליקציות נדרשות -בית חכם   .10

 , הגדרות המטרה ודרכי הפעולה.IPמאפיינים, דרגות אטימות  -תאורת חוץ  .11

 עקרונות תכנון חללים משרדיים ,תרגילים בתכנון. -סטודיו  .12

 1סטודיו מעשי    - פרקטיקום  .13

 2סטודיו מעשי    -  פרקטיקום .14

 3סטודיו מעשי    - פרקטיקום  .15

 City beautification"עיר מוארת ללא הפסקה"  –סיור ערב ברכבים פרטיים: תל אביב  - 4 פרקטיקום .16

 5סטודיו מעשי    -  פרקטיקום .17

 6סטודיו מעשי    - פרקטיקום  .18

 7סטודיו מעשי    -  פרקטיקום .19

 יל פרויקט גמרהגשת תרג .20

 הרצאה + תרגול :כל שיעור מבוסס על שני חלקים

 

 התכנית מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומיועדת לנשים וגברים כאחד.


