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 הקורס תיאור
 כמנוף טיפוגרפי עיצוב על דגש יושם בו, מידע עתירי פורמטים ועיצוב ארגון שעניינו סמסטריאלי קורס

 כיצד(. Infographics) חזותי באופן נתונים המחשת ועל מורכב במידע ולהתמצאות, הנקרא להבנת
 את להבליט יכולים, טורים רוחב וקביעת ריווחים, גדלים, אותיות כסוג טיפוגרפיות והחלטות גריד תכנון
 .מכך הנובעת עיצובית פרשנות ולתת חזותית אותו לאפיין(, וויזואלי טקסטואלי) הנתון התוכן של אופיו

 כל. ביקורתי דיון תוך שונים עיצוביים פורמטים באמצעות החזותיים המרכיבים יבחנו הקורס במהלך
' העמוד של הארכיטקטורה' את ולשכלל, התוכני הנרטיב של מורכבת קריאה יתילחוו להגיע מנת-על זאת
 .הנתון לפורמט שיתאים כך
 
 

This course will introduce information design not only as a tool of organizing visual 

and textual content, but also as a leverage to navigation and understanding of complex 

information. We will explore how typographic and visual decisions can accentuate 

and characterize the given content, while creating a personal interpretation. We will 

examine different printed formats in order to create a better reading experience and 

improve the 'architecture of the page' to fit the specific format. 

 
 

  הקורס דרישות

 מעשיים תרגילים והגשת שבועית התקדמות הצגת(, לבחירתכם) צפייה/קריאה, בשיעורים נוכחות
 . הקורס במהלך

 

  הסופי הציון מרכיבי

 .ובסיומו הקורס במהלך מעשיים תרגילים הגשת 70%, העבודה תהליך 30%

 

 הקורס נושאי

 .ותקשורתי ברור אינפורמטיבי מערך ביצירת מקדים כשלב המידע ועריכת מיון – אינפורמציה ארגון. 1

 .מורכבת אינפורמציה בארגון עקרוני כמרכיב הפורמט בחירת חשיבות -  הפורמט. 2

 ויצירתיות גמישות ומאפשר, העיצובי הפורמט של והאסתטי הפונקציונלי הצד את הקובע מרכיב – הגריד. 3



 

 
 .מבוקרת

 כלי באמצעות העריכתיות ולהחלטות הנושא לחשיבות בהתאם היררכיה יצירת – טיפוגרפית היררכיה. 4

 .החזותית התקשורת

 .ודימויים צילומים עריכת. 5

 והעברת נתונים בהמחשת עקרוניים כמרכיבים פיקטוגרמה, דיאגרמה, מיפוי – אינפוגרפיקה. 6

 .אינפורמציה
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