
  

  

 
  הקורס שם

 ומודל אובייטק צילום
 

 באנגלית הקורס שם
 Model and object Photography 

 

 חורש יואב :המרצה שם

 
  ההוראה אופן

 הרצאה, התנסות, ביקורת עבודות, דיון.

 
 ש״ס

 ס"ש 4 

 זכות נקודות
  ז”נ 2.5  

  קדם דרישות

 הדפסה /עריכה /צילום ומעלה בסיסית ברמה

 
  הקורס מטרת
 השונות במחלקות ראשון לתואר תלמידים עבור נבנה אשר בחירה קורס הינו אע״ת״ לצילום ״מבוא

 הערכה ,ליצירה כלים לסטודנטים להקנות היא זה קורס מטרת .חולון טכנולוגי במכון לעיצוב בפקולטה

  בסטודיו ואובייקטים פנים חללי ,ארכיטקטוניות תמונות של ופרזנטציה

 
 הקורס תכני

 

 צילום של עבודה בשיטות מעשי ניסיון יצברוו ילמדו,במצלמה ושימוש בצילום רקע עם טיםסטודנ -

 .דוממים עצמים לצילום בסטודיו ועבודה פנים חללי צילום ,ארכיטקטקטוני

 אוצר והעשרת כך נבחרים צילומיים בפרוייקטים ודיון בחינה ,זה ז׳אנר של ההיסטוריה על הרצאות -

  .ומטרותיו אע״ת״ ״צילום של האבחנה ויכולות הידע ,המילים

  .סטודנט כל של אישיים פרויקטים ועריכת עבודות ביקורת  -

  .ואדריכלים מעצבים מול עבודה של סטנדרטים ועל מסחרי/ארכיטקטוני צילום של בשימושו דיון -

 .הסטודנטים עבודות של והפרזנטציה הדיגיטלית העריכה ,הצילום יכולות שיפור -

 

 במהלך ישתמשו בה אשר (וכו׳ ,דיגיטאלי ,פילם) המצלמה סוג את בעצמם לבחור יוכלו סטודנטים

 .לנושא ה/וגישתו ת/הצלם רעיונות להבעת מרכזי ככלי משמשת המצלמה עוד כל ,הקורס

 

 

 

 



  

  

 

 
 

 ביבליוגרפיה

 :חובה קריאה

 סמוק-מצגר ניצה ,1948-1931 אביב-בתל הבינלאומי הסגנון אדריכלות .החול״ מן ״בתים -

 1994 ,הביטחון משרד הוצאת

 קאלווינו איטאלו ,מעין״ הסמויות ״הערים -

  .שילוני גאיו :תירגום 1999 ,פועלים ספרית הוצאת

 .ודיון לקריאה לסטודנאים ימסרו נוספים טקסטים -

 
 

 לאנגלית תקציר תרגום
 
 
Course no. 
Course name  

Introduction to Architectural and Industrial Design Photography 
 
Hours 4 semestral hours 
Credits 2.5 points 
 
AIDP is a photography course for students at the various departments of HIT’s school of design. 
The course will introduce different approaches to architectural, interior and still life photography 
and its applications.  
The students will learn, practice and discuss “AIDP” according to the weekly assignments. The 
course is designed to give students the necessary tools for the creation, evaluation and 
presentation of their architecture, interiors and still lives images. 


