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: מהו עיצוב?1פרק 

כתחום  עיצובאת גבולותיו של המגדיר הפרק כולה.  תוכניתמבוא תיאורטי ל משמש פרק זה

, הצגת העיצוב כמייצגזו:  במסגרת תוכנית .העיצוב המטרה של לימוד תולדותפעילות מקצועי ואת 

 ודעות. י, גורם מניע המשנה אורחות חייםשל שינוי חברתי, תרבותי ופוליט מחולל ומוביל

, ובייחוד אמנות, קרובים משיקים חנה בין מקצוע העיצוב למקצועותבהבנפתח הפרק 

עיצוב מוצר, עיצוב  – תוכניתלמדו בימתחומי העיצוב השונים שיבעזרת דוגמאות  .אּומנות והנדסה

עיצוב והתפתחו היצירות השתנו כיצד נראה  – ותלבושות פנים ואדריכלות, עיצוב גרפי ועיצוב אופנה

כלכלי, המושתת על ערכים -מצב החברתיכביטוי להן ו טכנולוגיות חדשותהמצאות בעקבות הן 

.ובמקום מסויםמסוים ונורמות בזמן 

הערה:
 יש לשים לב, כי התפיסות העיצוביות המוצגות בפרק זה ובתוכנית כולה שייכות לעולם הכללי, 

ובהתאם לכך העיצוב מוצג בעולם הכללי כמחולל ומוביל של שינוי חברתי, תרבותי ופוליטי, 
גורם מניע המשנה אורחות חיים ודעות. 

בבחינת לימודי היסטוריה כללית.
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 מהו עיצוב? :1.1

בין  ליצור הבחנהעוסק בייחודו של תחום העיצוב אל מול תחומי יצירה משיקים, ומטרתו הפרק 

 .דפוסי פעולתואת ולאפיין את דמותו של המעצב ושונים סוגי עיצוב 

סדר יוצר ו העולםאת האדם  בשבילמתווך הוא ו ,יוםמשל חיי היו היבטהעיצוב נוגע לכל 

המחשב ושולחן העבודה,  ,הטלפון: סביבנו מעוצבנמצא מה ש לכמעט כ. במידע, בחומר ובחלל

השירות הטלפוני של חברת התקשורת, , הקופסה יהתאורה בבית, הריצוף שבבניין הציבורי, משחק

ועוד. עם המצאתן של טכנולוגיות חדשות  ,הצליל של השיחה הנכנסת, הפונט שבו כתוב טקסט זה

 לתת מענה לבעיות ולאתגרים חדשים.תחומים הולך ומתרחב בהתמדה, והמעצבים נדרשים המגוון 

אפיונו  ?את פעולת העיצוב המקיפה תחומים כה רבים בחיינואז כיצד מגדירים ומאפיינים 

לפנינו מגוון  .ממשיך להיות נושא לדיון ולפולמוס, הכולל בתוכו תחומים רבים, "עיצוב" מושגהשל 

 הגדרות: 

  .1(הרברט סימון ) שינוי של מצב עניינים נתון למצב עניינים מועדףהוא עיצוב ה-

הארולד נלסון ואריק ) מוצלח ממלא אחר הצרכים והרצונות של הלקוחותעיצוב  -

  .2(סטֹולטרָמן 

 בעל פונקציה, הייחוד של העיצוב הוא בהיותו דבר שימושי .מד האסתטייהמ העיצוב הוא-

  .3)יין פורֵסיי 'ג)

רד פולקמן ) ה של חוויה אנושיתיָ נָ ב  ר וה  סגּועיצוב כמ  ה-  . 4(מדס ניג 

(. תצבועה המיצירה)בין האובייקט ו(, לעצב)דגישים את ההפרדה בין פעולת העיצוב יש המ-

והתוצאה של הפעולה המכוונת היא אותו , משמעות-פעולת העיצוב היא מאמץ מכוון ליצור סדר בר

 . 5(ֶנק אפאויקטור פ) משמעות-סדר בר

עיצוב הוא תכנון מכוון של  :ההגדרותהגדרת העיצוב תהיה שילוב  זולימודים  תוכניתב

  .מוגדרת מראשהמהווים פתרון לבעיה אסתטיים -חווייתיים-מערכים שימושיים

זוהי (. design thinkingמיוחדת: "חשיבה עיצובית" ) צורת חשיבההמעצבים נדרשים ל

ורציונליות המכוונת למצוא פתרונות לבעיות מורכבות. היא דורשת ריבוי  תרתיצורת חשיבה יצי

                                                           
1 Herbert Simon; The Sciences of the Artificial. Cambridge, MA 1969. “[Design is the] transformation of 
existing conditions into preferred ones.” (p. 55). 
2 Harold G. Nelson and Erik Stolterman; The Design Way: Intentional Change in an Unpredictable 
World. The MIT Press, 2012. “Design is, by definition, a service relationship… design id about service 
on behalf of the other.” (p. 47).  
3 Jane Forsey; The Aesthetics of Design. Oxford University Press, 2013. “...design is; first; an aesthetic 
phenomenon.” (p. 4). “One quality all of these [“designed”] objects have in common seems to be the 
very immanent one of function or functionality. Each of these things is useful, or meant to be used in 
a specific way... Function if a necessary condition of design.” (p. 30). 
4 Mads Nygaard Folkmann; The Aesthetics of Imagination in Design. The MIT Press, 2013. “…design is 
essentially a matter of framing and structuring human experience or that it has the potential to do 
so”. (p. 217). 
5 Papanek, Victor; Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, New York, Pantheon 
Books, 1971. "“Design is a conscious and intuitive effort to impose meaningful order…. Design is both 
the underlying matrix of order and the tool that creates it.” (p. 4). 
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והפיזיים  הנפשייםאת הצרכים לוקחת בחשבון, באופן סימולטני, מיומנויות והתבוננות מערכתית, ו

את החומרים והמערכות הטכנולוגיות ואת , לטבעיתבין הסביבה המכנית ששל האדם, את היחס 

הרעיונות המקומיים והגלובליים ועוד, כדי לאתר את השפה, ו, את התרבות יכולות הפיתוח שלהם

העיצוב כרוך בתהליך הכולל תצפית וחקר  אסתטיים.-תייםיחווי-מגוון של פתרונות שימושיים

 ,רעיונותה, פיתוח יצירתי של רעיוןעיבוד וניתוח ממצאים, ניסוח  ,משתמשים וסביבה, איסוף

לייצור, להפצה,  תוכניתכ צורה זו והתוויית ,מוגדרות העונה על דרישות צורהלכדי  םמימוש

 .להדפסה או ליישום

 .והנדסה אמנות, אּומנותעיצוב ללא הייתה הפרדה בין  עשרה-השמונהעד לתחילת המאה  

תחומים , ולעיתים עסקו בכמה היוצרים נחשבו לאמנים שלרוב הייתה להם התמקצעות ייחודית

-תשעטכנולוגיות חדשות במאה ה ד עם כניסתן שלוחיהמהפכה התעשייתית, ובי עם תחילת. יחד

הגיעה זו הפרדה  .אלו כמקצוע נפרדהתחומים העבודת העיצוב להיבדל משלושת החלה  ,עשרה

 תאישישעבודתם ה ,אּומניםל בניגוד. העשריםלשיאה עם התרחבות הייצור המתועש במהלך המאה 

מתמקדים רק בשלב התכנון, ואילו  המעצבים, ועד לביצוע סופימשלב הרעיון מתבצעת מוצר על 

אובייקט אסתטי, , שעבודתם התמקדה ביצירת אמניםל בניגוד .מקצוע טכניאת הייצור מבצע איש 

-מוכוון להגדיר בעיה ולתת לה מענה כדיפועלים  המעצביםפתרון שימושי לבעיה קונקרטית, שאיננו 

ים, חומרמתמטי של -מדעיבתכנון המתמקדים , מהנדסיםלבניגוד  .רצוישינוי שימוש המשיג 

משלבים בין מחקר מדעי למחקר אינטואיטיבי,  המעצבים, דומהמערכות, מכונות, תהליכים וכ

לכדי תוצרים אותם מתרגמים המדע, והמאתגרים את נחשקות ופרמטרים נוספים , צורךמאבחנים 

 .הטכנולוגיההסביבה ובין ומעין גשר בין האדם  המשמשים אסתטיים

מנות בין הנדסה, אּונרחבים תחומי השקה מתקיימים , העשרים ואחתבמאה , היום

ומאתגרים את  מתכננים מערכות מידעחומרים חדשים,  בתכנוניהם משלביםמעצבים ה. ואמנות

הקטגוריות או שלוש אובייקטים וחוויות הנמצאים בין . הם יוצרים הטכנולוגיות הקיימות

ובנחיצות ההפרדה  םבגבולות, בטיבמהן, ומעוררים דיון מחודש שתיים או יותר מתאימים ל

מערכת היחסים שבין עיצוב מוצר, עיצוב פנים, חוקרת את ההיסטוריה של  זו תוכנית. ביניהם

ביחס  מנות וההנדסהאמנות, האּושבינם לבין מקצועות ההשקה הואת  אדריכלות ועיצוב גרפי,

 ותרבותיים.לשינויים טכנולוגיים 

 

 נושאים לדיון:

 .המחשת ההבדלים בין התחומים דרך יצירות של אמנים, אּומנים, מהנדסים ומעצבים 

 עוסקת בהם: עיצוב המוצר, עיצוב פנים  תוכניתבתחומי העיצוב שה דרך דוגמאות דיון

 .הלבושואדריכלות, עיצוב גרפי ועיצוב 

 

 :הצעות להרחבת הדיון

  ,המייחדות תחום זה לעומת אמנות, אּומנות והנדסה.הגדרות מקובלות לעיצוב 
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  :עיצוב לימינואידי", מונח המתייחס ליצירות שהן בין עיצוב לאמנות, דרך דוגמאות, כגון"

Front – Blow Away Vase, 2009. 
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 : תולדות העיצוב כתחום מחקר1.2

תלוית ההקשר של עוסק בתולדות העיצוב כתחום מחקר, ומטרתו להציג את ההשתנות הפרק 

 הגישות והסגנונות ביחס לעיצוב.

מרכיבים  – עיטורים ועודכתבים, איורים,  ,חפצים, מבנים –ביטויים מגוונים של עיצוב 

שגרה שמתקבלת כ, יוםמבלתי נפרד מהיוכחלק  מלווה את האדםיחד שפה חומרית וויזואלית ה

תקופות ממקומות זרים או ממכאן הפליאה המלווה את המתבוננים בתמונות . מובנת מאליה

בפן הן בעיצוב  יםניכר יםהבדל .להם קודמות, שאורחותיהם ועיצוביהם שונים מהמוכר

והן בפן האסתטי  – שימושהבהירות קריאות ו, האובייקט מבצע מטלההאופן שבו  –הפונקציונלי 

הגימור שלהם, עשוי ואופן הוא החומרים שמהם , , הטקסט או החללהאובייקטבו נראה האופן ש –

ההבדלים הפונקציונליים  וף אתלחש ןמכוו העיצובשל ההיסטורי  המחקר. ועוד ,העיטורים שלו

שככל תופעה היסטורית, גם עיצוב  א מראהובמקומות ובתקופות שונים. ה ,תיותרבובוהאסתטיים 

משקף את אורחות וכן , ומשפיע עליהם םמימקום מסוימזמן וממושפע הוא תלוי הקשר: הוא 

החומרים שהיו בסביבתה, את המצב הכלכלי, החברתי והתרבותי שלה, את , יהואמונות הקהילה

 ועוד. ,הטכנולוגיותהמדעיות ויכולותיה את 

 המצאתןגורם ראשון הוא . בעיצוב פונקציונליים ואסתטייםשינויים  יםמניע רביםם מיגור

לבתים בתחילת המאה , ובמיוחד כניסתו המצאת החשמללדוגמה, . חדשות טכנולוגיותשל 

, (מדיח הכליםהמצנם, שואב האבק וכגון )לבית מוצרים חדשים הביאה להמצאה של  ,עשריםה

חשמל המוצרי  .(החשמלי והמגהץ הקומקום המקרר,כגון של מוצרים קיימים )לחשמל ולהתאמתם 

הטלפון ו האישי המצאת המחשב .לות תחזוקת הביתוהביתיים קיצרו ושיפרו באופן ניכר את פע

עיצובם של המחשב הביתי והטלפון . יותר ניםלזמי ווהפצת ו, יצירתהמידע אגירתאת הפכו  הנייד

, מכירים אנשים חדשים, עדכוניםאת האופן שבו אנחנו מתקשרים זה עם זה, צורכים  ההנייד שינ

 יום ועוד. ממתעדים את חיי היו

מעצבים מובילים שינויים טכנולוגיים, לעיתים  ;לא רק הטכנולוגיה מניעה את העיצוב אך

בזכות שיתוף  חדשים או לשיפור עיצובים קיימים. שימושיםכאשר הם מזהים פוטנציאל ליצירת 

מגמת מזעור במכשירים אלקטרוניים  תשעיםהכבר בשנות פעולה בין המעצבים למהנדסים החלה 

 .ועודקי( -און-, החסנים ניידים )דיסקמחשבים נייחים וניידיםכגון 

יוזמה הוא איננו כרוך בשינוי טכנולוגי, אלא  בעיצוב ואסתטילשינוי פונקציונלי גורם שני 

. שפועלים כסוכנים של שינוי חברתי, תרבותי, כלכלי או פוליטי של מעצביםאו קבוצתית אישית 

א התגייסות מעצבים לתמיכה במשטר מסוים, באמצעות יהדוגמה המובהקת ביותר לעניין זה ה

אחרי מלחמת העולם הראשונה החליטו . לדוגמה, שלום ותוגם בעת בעת מלחמה ,תעמולה

. ולדימיר לניןובמנהיג הנבחר,  הקומוניסטי החדש שהוקם אזבמשטר המעצבים ברוסיה לתמוך 

הייתה שונה ו( Constructivismקונסטרוקטיביזם )על ה השהתבסס, שפה עיצובית חדשההם יצרו 

במשטר חיים האת השינוי באורחות בעזרתה ביקשו להביע הם  לה.שקדם מכל מה  בתכלית

לערכים  תואםביצירתם  היוצריםמה שמניע את (. 4.2)ראו פרק עולמי -ובשאיפותיו להיות כלל

 משתמשים בעיצוב כדי לחולל שינוי חברתי ותרבותי.הם ולנורמות שבהם הם מחזיקים, ולעיתים 

לעיתים מעצבים משנים את השקפותיהם, ובעקבות ש תולדות העיצוב אנו למדים גםר ֶק חֵ מ

המעצב  המאה העשריםבתחילת . לדוגמה, משנים את סגנון העיצוב שלהם מקצה לקצהזאת 
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ביטא את רוח העבודה ש( Jugendstilעיצב בסגנון היוגנדשטיל )( Peter Behrens)רנס הגרמני פטר בֶ 

לעבוד כמעצב משהחל , ספורותבתוך שנים  אך ., והיה פופולרי בזמנוהמשותפת לאמנים ולאּומנים

הן ל שינוי עיצובי בחברה הוא חול ,1907בשנת  (AEGֶגה )-ֶאה-ָאהמוצרי החשמל הבית של חברת 

שנקרא לימים "אסתטיקת הסגנון החדש,  בעיצוב המוצר, הן בעיצוב הגרפי והן באדריכלות.

. (3.2)ראו פרק  םיש אותגהבליט והד ,יםתעשייתיהתבסס על חומרים וטכנולוגיות  המכונה",

המעבר לא היה דרישה של החברה, אלא יוזמה של ברנס עצמו, שהחליט לדחות את הקישוטיות של 

המאה ייתית החדשה של תחילת במקומו סגנון שיבטא את הרוח התעשלהציב היוגנדשטיל ו

 .העשרים

-תרבותי-חברתיוביל לשינוי הדוגמה פרטנית לשיתוף פעולה של הטכנולוגיה והעיצוב ש

שמיעת מוזיקה הוגבלה  עשרה-התשעעד סוף המאה מוזיקה. א ביצירת מכשירים לשמיעת יה כלכלי

)ספרי תווים(. תפוצת  פרטיטורותלקונצרטים ולאופרה, או הייתה כרוכה בנגינה בבית בכלי, מתוך 

נגינה  יכלו לממן לימודמעמד העליון, שיהמעמד הביניים ובני המוזיקה הייתה מוגבלת לפיכך ל

-התשעשל המאה  השמוניםבשנות ורכישת כלי נגינה או קניית כרטיס לקונצרט באולם קונצרטים. 

המאה בראשית פטפון, מכשיר לנגינת תקליטים, שכלל מעין חצוצרה להגברת השמע. העוצב  עשרה

עוצב מקלט הרדיו, מכשיר הקולט גלי רדיו מתחנות שידור ומשמיע אותם דרך רמקולים  העשרים

לכל כיס והפעלתם פשוטה, הגדילו במרוצת השנים זמינה  נהייתהאלו, שרכישתם  מוצריםמובנים. 

יוצרו  המאה העשריםשל  השלושיםסוף שנות בהמעמדות. כל בני את החשיפה למוזיקה בקרב 

-ב. ולראשונה ניתן היה להאזין לרדיו באופן פרטי גם מחוץ לביתניידים, קומפקטיים מכשירי רדיו 

המוקלטת על גבי  הווקמן, מכשיר נייד לשמיעת מוזיקה( את Sony)חברת סוני  האיהמצ 1979

הומצא הדיסקמן, מכשיר להשמעת מוזיקה שהוקלטה על גבי  שמוניםשנות הבאמצע . קלטות

קלטות ה ךא ,התקליטורים ועמידותם הפיזית הייתה גבוהה יותר תקליטורים. איכות השמע של

. מעט לאחר מכן הומצא הנגן הדיגיטלי, יכלו להכיל רק כשעה וחצי של מוזיקהתקליטורים הו

 להקטין מאוד את. הטכנולוגיה החדשה אפשרה MP3בצי וקבמאוחסנת שהמשמיע מוזיקה 

 סן. השמע המאוח את נפחעצומה במידה  ילולהגדהמכשירים 

 שתחום העיצובאנו למדים  כתחום מחקר העיצובתולדות ממכל האמור למעלה ברור ש

גורם מניע המשנה אורחות חיים, דעות  והוא, שינוי חברתי, תרבותי ופוליטימחולל ומוביל מייצג, 

כלכלי, -המצב החברתיעם  בשילובלאופן שבו הטכנולוגיה, ההיסטוריה דוגמאות מבחינת ומנהגים. 

 ,בעיצוב של מוצרים, מבנים מתבטאתם, מימקום מסויבו זמןבהמושתת על ערכים ונורמות 

 גרפיקה, אופנה ועוד.

 נושאים לדיון:

 עיצוב כמשקף אותה תרבות בתקופות שונות. הדגמה באמצעות השוואת העיצוב הגרפי ה

 :שבעיםלעומת שנות ה חמישיםשנות ה –השוויצרי בשתי תקופות 

- Herbert Matter – Harry Bertoia ad, c. 1950 

- Wolfgang Weingart – Kunsthalle Basel kunstkredit posters '76-'77, 1977 

  סגנונות עיצוב שונים המתקיימים באותה סביבה ובאותה תקופה. לדוגמה, השוואה בין

 :חמישיםכרזות משנות ה

- Herbert Matter – Knoll International poster, c. 1950  

- General Motors, '58 Chevrolet, 1958 
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  סגנונות עיצוב המשקפים תרבויות שונות באותה תקופה. לדוגמה, השוואה בין עיצובי פנים

 : העשריםמשנות 

- Alexander Rodchenko – Soviet Workers’ Club, Exposition Internationale 

des Arts Décoratifs, Paris, 1925 

- Charlotte Perriand – Bar sous le Toit (bar under the roof), Paris, 1927 

- Émile-Jacques Ruhlmann – La Pavillon d'un Collectionneur Interior, 

Exposition Internationale des Arts Décoratifs, Paris, 1925 

  עבודות של עבודות עיצוב של אותו מעצב, המשקפות ערכים שונים. לדוגמה, השוואה בין

 המעצב הגרמני פטר ברנס:

- Peter Behrens – Table Lamp, 1898  

- Peter Behrens – Economy Arc Lamp, 1907 

 : ת הדיוןלהרחבהצעות 

  עיצוב סיני, עיצוב מקסיקני, עיצוב עיצוב ויצירה בהקשרים שאינם מערביים, דוגמת

מתקיים עולם עיצוב  – תוכניתשבו עוסקת ה –להראות שפרט לעיצוב המערבי כדי אסלאמי, 

 .עשיר ומגוון

 




