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שינויים מפליגים  התחוללוובעקבותיו  ,בתחוםשיח מרכזי בבשנים האחרונות ל ךהפקיימא -עיצוב בר
 היצירה האפריקאית.  , וההתייחסות אלכההצרי ,ייצורהבדפוסי גם 

 הקיימותכיצד שונים והיצירה האפריקאית במהלך הקורס נבחן באמצעות דוגמאות מתחומי עיצוב 
 סביבתיתו מודעות חברתיתממפים את הכשלים בשיטות הקודמות ומאפשרים והחשיבה אקולוגית 

של  החייםהקלה יומיומית על , "עריסה לעריסה"חשיבה של מפותחות יותר, התקדמות לסחר הוגן, 
  מקומיים ועוד.

על מאפשר חשיבה מחודשת מתועש שפגע בסביבה הלעיצוב וייצור אלטרנטיבות ב ההתמקדות
   .העכשוויתיצירה האפריקאית  ב ...)ועודמוצרים, אריזה, מערכי ייצור, חומרים, (
 

 , מקרי מבחן,ושאי חתךנ על הרצאות פרונטליות המשלב קורס כסמינריוןשיטת הוראה בקורס: 
 הקורס.רלבנטי לעבודת נבחר נושא על  סטודנטים פרזנטציה/ותהרצאו .בתחום ודיונים מרכזים

 
 : ציונים ונוכחות

 .פרזנטציה בכיתהעל ה 40%
 .  כתובה של ההרצאה הכיתתית עבודההגשת  60%

 
 מהשיעורים.  80% -נוכחות חובה ב

 
 מילות מפתח:

 סחר הוגן, מעריסה לעריסה, יצירה אפריקאיתעיצוב בר קיימא, אפריקה, 
 
 
During the last few years the discourse on sustainable design has become center 
stage, following this there have also been major changes in the modes of production, 
consumption, and discussion concerning African creations. 
In this course we will discuss, with examples of African design and creations, how 
sustainability and ecological thinking, map out the faults of the previous modes and 
enable higher levels of eco-social awareness. Promote advances towards fair-trade. 
“Cradle to cradle” thinking, and an improvement of local daily life, etc. 
An emphasis on the alternatives to industrialized design and production that harms 
the environment enables a rethinking of contemporary African creations (materials, 
production modes, products, packaging, and more…). 
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