
 
 

 
 

 בתיה דונר שם המרצה:
 מספר הקורס: 

 שם הקורס: 
 מילון חזותי של רגשות
   שם הקורס באנגלית:

How does joy look like, or why do we smile to the camera? 
 
 

 שיעוראופן הוראה: 
  שיעורשעות  2 שעות שבועיות: 

 נ"ז 2נקודות זכות: 
  דרישות קדם:

 
 מטרת הקורס: 

להעמיק את הידע, המודעות וההבנה בסוגיית ייצוג הרגשות במדיום החזותי, לתת בידי הסטודנטים 
כלים ממשיים לזיהוי ולהבנת מרכיבים רגשיים בהקשרם של ייצוגים חזותיים שונים ולהציע להם 

 אפשרות לשימוש מושכל ומבוקר במרכיבים אלה במהלך עבודתם כמעצבים. 
 

To broaden knowledge, consciousness and understanding of the issue of 
representing  feelings within the visual domain; to suggest substantial tools for both 
identifying as well as understanding varied emotional representations in order to 
facilitate their use within the framework of the designer's practice.  

 
 

  תכנים:
הקורס יתמקד בבחינת דרכים לייצוג חזותי של רגשות במגוון סוגי מדיה באמצעות התבוננות 

באייקונים, בגרפיקה, באמנות פלסטית ובצילום. הצגת סוגיות תיאורטיות, דוגמת המקור האבולוציוני 
רתי/תקשורתי, תלווה בלימוד קריאת הייצוגים החזותיים של מגוון רגשות של הרגשות ותפקידם החב

דרך הצגת רפרטואר של מחוות ואסטרטגיות ליצירת זהות וערך ועד לקריאה איקונוגרפית וחילוץ  –
 משמעויות באמצעות שימוש בתיאוריות העוסקות בסימבוליקה של הצבע.

 
 

 מסכמת.: תרגילים )מטלות ביניים( ועבודה מטלות
 

  :פירוט מפגשים
הקדמה: מהו רגש? מדוע אנחנו מחייכים למצלמה? למה זה חשוב? כיצד אנחנו מזהים  - 1מפגש 

 רגש? האם אפשר ליצור מילון חזותי של רגשות?

 
 דיון בדימויים שיביאו הסטודנטים לכיתה. - 2מפגש 

 סגנון, סטריאוטיפים. -דימויים אוניברסליים/מקומיים/אישיים 
 הרצאת אורח: פסיכולוג )המועד תלוי בתיאום(. - 3מפגש 

קבוצות של רגשות ואופני ייצוגם במגוון  –הקשר בין המושגים רגש, טעם ועונג; טיפולוגיה  - 4מפגש 

 סוגי מדיה. 

רפרטואר של מחוות, הבניה תרבותית )פיקוח(, עיצוב  –שפת גוף, דימויי גוף והבעות פנים  - 5מפגש 
 זהות וערך. הגוף וייצור 

ויליאם טרנר, קנדינסקי   –סימבוליקה של צבעים )תיאוריית הצבע של גתה  -צבע רגשי  - 6מפגש 
 ועוד(.

 הרצאת אורח: אמן )המועד תלוי בתיאום(. - 7מפגש 



 
 

 
 

 
 דמות הליצן העצוב. –קונפליקטים בין מה שאנחנו רואים לבין מה שאנחנו יודעים  - 8מפגש 

תרגיל מסכם: בחירה של רגש אחד והצגת מגוון ייצוגיו בסוגים שונים של מדיה, בזמנים 
 ובמקומות שונים. 

 האם גם ייצוג של אובייקטים, בעלי חיים ונוף יכול לבטא רגשות?  - 9מפגש 

 פגישות אישיות. - 11מפגש 

 טים, טקסט, הפשטה.דמות, רקע, אינטראקציה,  אטריבו –סיכום: זיהוי רגשות בסצנה  - 11מפגש 

 הגשה: הצגת תרגיל מסכם. - 12מפגש 

 

 
 שונות

 פסיכולוג ואמן. –: שני מרצים אורחים מרצה אורח
 
 
 

  מרכיבי הציון באחוזים:
 נוכחות בשיעורים - 11%
 עמידה במטלות הביניים והשתתפות בשיעורים - 21%
 איכות העבודה המסכמת - 71%
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