
עיצוב לאיכות חיים
Design Beyond Wellbeing

Graduation Projects Conference כנס הגשות סוף שנה 

22.7.2020
9:00-17:00To the conference

לכנס

To the Exhibition
at the and of the conference

לתערוכה
בסוף הכנס

נושאי הכנס
מושב 1: איכות חיים ונוער

מושב 2: איכות חיים והמרחב האורבני
מושב 3: איכות חיים טכנולוגיה וגוף

מושב 4: איכות חיים בין נוירולוגיה לחברה 

בהשתתפות
פרופ' ג'רמי מאירסון , גב‘ אורית ונטורה,

אדר' פראסאנה ליאנאגה , מר ערן פרנקו ,
מר יניב קנלר, מרצי החוג ובוגרי מחזור 2020

Conference topics
Session 1: Wellbeing & Youth 
Session 2: Wellbeing in the Urban Setting
Session 3: Assistive Technologies
Session 4: Neuropsychology and Social Behavior

Speakers
Prof. Jeremy Myerson, Mrs. Orit Ventura,
Arch. Prasanna Liyanage, Mr. Eran Franco,
Mr. Yaniv Kneller, the Lecturers of the department
and the student of class 2020

http://humanfiirst.hac.ac.il/
meet.google.com/jfo-fwxk-qcq


המציאות עולה על כל דמיון ועדיין אנחנו נמצאים בתקופה המאתגרת ביותר, 
המעניינת ביותר ובעלת הפוטנציאל הרב ביותר עבור מעצבים. אל מול אתגרי 
מציגים אלטרנטיבה  אנו  זה  בכנס  נזילה מאי פעם,  במציאות  והעתיד  ההווה 
לתפיסות הקיימות, כנקודת התחלה לשינוי. בכנס חד-יומי של פרויקטי הגמר 
דרך  העתיד.  מעצבי  של  העיצובית  והעשייה  חדשנית  חשיבה  נציג  החוג  של 
התמקדות בארבעה נושאים - איכות חיים ונוער, איכות חיים והמרחב האורבני, 
איכות חיים טכנולוגיה וגוף, ואיכות חיים בין נוירולוגיה לחברה - ובליווי ארבעה 
מומחים בעלי שם עולמי, נציג את מיטב בוגרי החוג על שם דן לעיצוב יצירתי 

למין האנושי. בואו לראות איך העתיד ייראה. 

זה, ברצוננו להמחיש חלק מהשינויים שאנו מציעים  בכנס חדשני 
 .2020 בוגרי החוג לשנת  דרך הענקת מבט על פרויקטי הגמר של 
מהרצאת  מורכב  מושב  כל  כאשר  מושבים,  לארבעה  יחולק  הכנס 
פתיחה של דמות מובילה בתחומה, ולאחר מכן יוצגו מיטב פרויקטי 

הגמר לפי נושאי כל מושב. 

מארגנים: פרופ' קני סגל ופרופ' יונתן ונטורה

עיצוב לאיכות חיים
כנס הגשות סוף שנה Design Beyond Wellbeing

Graduation Projects Conference

Design is rapidly changing facing global shifts and challenges. 
Amidst these economic, socio-cultural and political currents, design 
as a discipline, as well as designers as practitioners, must redefine 
their role in society. Henry Dreyfuss named his famous book 
“Designing for People” in 1955, to offer an alternative to the 
market-focused design for the industry, predominantly central in his 
time. While from the early 1990s inclusive design, originated in the 
UK, framed an innovative and important change, we believe it is time 
to outline a new path for designers, in face of the intricate challenges 
awaiting in the coming years.  
We chose the title “design beyond wellbeing” to highlight these 
challenges, as achieving wellbeing for us is not enough. Following a 
path of ‘value-based design’ we stress for designers to base their 
practice on two key notions: first, integrating design’s sub-disciplines 
and focusing instead on specific subject-matters (social design, 
healthcare, education); second, we believe that to meet said 
challenges, designers must originate their practice through a defined 
set of values. 

This one-day conference will be divided into four sessions, 
each will consist of several key projects by our graduates 
and a key scholar related to each session’s topic

Chairs: Prof. Keni Segal & Prof. Jonathan Ventura

9:00-9:30
דברי פתיחה

קצת על החוג על שם דן לעיצוב יצירתי למין האנושי
מר גדעון דותן, ראש החוג

הצגת הנושאים המרכזיים בכנס
פרופ' קני סגל ופרופ' יונתן ונטורה, מארגני הכנס

דברי פתיחה וברכה
פרופ' ברטולד פרידלנדר, נשיא המכללה

Introducing the Dan Department of Creative Human Design
Mr. Gideon Dotan, Head of  the Department

Introducing the conference themes
Prof. Keni Segal and Prof. Jonathan Ventura

Greetings and welcome to HAC design and WB conference
Prof. Bertold fridlender, HAC President

Greetings and Introduction

9:30-10:45
מושב ראשון

משחק, עיצוב ופסיכולוגיה
גב‘ אורית ונטורה, דוקטורנטית בתוכנית "פסיכואנליזה וממשקיה"

במסגרת המדרשה לתארים מתקדמים והתוכנית לפסיכותרפיה של
הפקולטה לרפואה, אונ' תל-אביב

הצגת פרויקטי הגמר של הסטודנטיות:
נעה כהן-צמח, יובל חן, טל גבאי, ציפי גדרון

דיון בהשתתפות המנחים עם מיקרופונים פתוחים

איכות חיים ונוער
Session 1

Game, play, psychology and youth
Mrs. Orit Ventura, Ph.D. Candidate in studies of
"Psychoanalysis and interfaces" in the psychotherapy program,
Faculty of medicine, Tel Aviv University

Graduation Projects by the Students:
Noa Cohen-Tzemach, Yuval Chen, Tal Gabai, Zipi Gidron

Mediation and open microphones for Q&A

Wellbeing and Youth

11:00-12:15
מושב שני

עיצוב אורבני במציאות משתנה
אדר' פראסאנה ליאנאגה, Moratuwa University , סרי לנקה

הצגת פרויקטי הגמר של הסטודנטים:
ירין ארביב, אלירז איתם, נדב גורן, אלמוג גל

דיון בהשתתפות המנחים עם מיקרופונים פתוחים

איכות חיים והמרחב האורבני 
Session 2

Urbanism and wellbeing  in a changing environment
Arch. Prasanna Liyanage, Muratwa University, Sri Lanka

Graduation Projects by the Students:
Yarin Arviv, Eliraz Eitam, Nadav Goren, Almog Gal

Mediation and open microphones for Q&A

Wellbeing and Urban Space

הפסקה12:50-13:30 Break

גוף, טכנולוגיה ונגיף נכלולי
מר ערן פרנקו, פיזותרפיסט וסגן מנהל פיזותרפיה במרכז הרפואי אסף

HIT -אונ‘ תל אביב ו ,HACהרופא, מומחה לארגונומיה ולנגישות ומרצה ב

הצגת פרויקטי הגמר של הסטודנטים:
דליה אמסטיסלבסקי, אופיר אשדות, איתיאל שניצר

דיון בהשתתפות המנחים עם מיקרופונים פתוחים

איכות חיים, טכנולוגיה וגוף
מושב שלישי

Body, Technology & a Foxy Virus
Mr. Eran Franco, Physiotherapists and Ergonomics Expert
and a lecturer at HAC, TAU and HIT 

Graduation Projects by the Students:
Dalia Amstislavski, Ofir Ashdot, Itiel Shnitzer

Mediation and open microphones for Q&A

Wellbeing and Assistive Technology
Session 3

13:30-14:45

עיצוב בחברה משתנה מול אתגרי המחר
Design Business Lead CT/AMI at Philips ,מר יניב קנלר

הצגת פרויקטי הגמר של הסטודנטיות:
נופר דתנר, נופר לאור, בר באבו, בתיה אסולין

דיון בהשתתפות המנחים עם מיקרופונים פתוחים

איכות חיים בין נוירולוגיה, חברה ותרבות
מושב רביעי

New challenges, design and healthcare 
Mr. Yaniv Kneller, Design Business Lead CT/AMI at Philips

Graduation Projects by the Students:
Nofar Datner, Nofar Laor, Bar Babu, Batiya Asulin

Mediation and open microphones for Q&A

Neurology and Socio-Cultural Context 
Session 4

15:00-16:15

16:30-17:00
דברי סיכום, תודות והשקת

אתר תערוכת פרויקטי הגמר
מר גדעון דותן, ראש החוג על שם דן לעיצוב יצירתי למין האנושי

Closing remarks, Thanks and launch of the
Graduation Projects Web Exhibition
Mr. Gideon Dotan, Head of the Dan Department  

12:25-12:50

התמודדות עם זקנה בתקופת הקורונה
Royal College of Art, London ,פרופ' ג'רמי מאירסון

הרצאה מרכזית
COVID-19 and Ageing
Prof. Jeremy Myerson, RCA, former head of HHCD

Keynote Presentation


