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במהלך השיעורים התלמידים/ות ילמדו טכניקות מסורתיות ועכשוויות (הכוללות פיתוח והדפסות אנלוגיות), וירכשו
כלים בסיסיים בצילום כמו: הפעלה של מצלמות אנלוגיות, אופטיקה ועדשות, תאורה  וחשיפה והיכרות עם אמצעי

צילום דיגיטליים.
מטרת הקורס לעודד את התלמידים/ות להשתמש בצילום ככלי ביטוי אישי  וחברתי.  דרך שורה של תרגילים,

דיונים משותפים על העבודות – וביקורות עבודות במסגרת הפורום הכיתתי, יפתחו התלמידים חשיבה ביקורתית
וילמדו שפה וטרמינולוגיה בסיסית בצילום.

במהלך הקורס, יכירו התלמידים חלק מהתחומים והגישות השונות בצילום, כמו: צילום רחוב, דיוקן, סביבה ונוף,
טבע דומם, ועוד). ככל שיתאפשר, יצאו התלמידים/ות לסיורי צילום משותפים, לביקור בתערוכות צילום ולמפגשים
עם יוצרים/ות בצילום. הקורס ילווה בידע תיאורטי מתוך ההיסטוריה של הצילום ועל התפתחות השפה הצילומית

בארץ ובעולם.

מהלך הקורס על פי מפגשים:

מפגש נושא מקום - יחסים בין תרבות וטבע
1 היכרות והצהרת כוונות, הרצאה, ביקור בספריה. שיעור במעבדה

אנלוגית. יצירת פוטוגרמות.
2 שיעור במעבדה אנלוגית. יצירת פוטוגרמות.
3 שיעור במעבדה אנלוגית. יצירת פוטוגרמות + ציאנו טייפ
4 צילוםלניירותאובסקורה קמרה
5 אובסקורה לניירות צילום קמרה
6 Duaneהצלםבעקבותצילוםבמצלמה.בשימושהכרות Michael
7 שימוש במצלמה דיגיטלית   תרגיל צילום רחוב. תרגיל רשימות.
8 המשך תרגיל צילום רחוב.
9 .Bridge בתוכנהשימושבמחשב.דיגיטלייםקבציםניהול

Cameraבפוטושופ-ושימושהיכרות Raw..
10 שיעור בתאורה (צילום דיוקן באור טבעי) שיעור מעשי.
11 טבע דומם- בניית סט בכיתה. תוך שימוש בטכניקות של תאורה.

הרצאה בנושא
12 הרצאה על צילום ׳סביבה הקרובה׳.׳

(חברים ומשפחה לקראת פרויקט סופי).
13 הגשת קדם לפרויקט סיום
14 סיום סמסטר א׳.



 

שיטת ההוראה: השיעור יתקיים בפורמט של סדנה מעשית ורעיונית. שיטת ההוראה מורכבת מסיורים, הרצאות,
תרגילים והגשות, דיון וביקורת, מפגשים עם אמנים ובעלי ידע אחרים.

למידה מקוונת מרחוק: הקורס יכול להתאים את עצמו גם ללמידה מקוונת במידת הצורך. ישנה אפשרות לשנות
את סדר הסמסטרים אם הסמסטר הראשון יהיה מקוון.

למידה היברידית (משלבת לימודים מקרוב ולמידה מקוונת מרחוק): אופי הקורס הוא כזה שחלק ניכר מהשיעורים
יתקיימו בחוץ באוויר הפתוח ולכן השיעור יתאפשר גם בתנאים מגבילים. במידה ויש צורך בלמידה היברידית יהיה

ניתן לנהל את ההגשות דרך הזום.


