
 צילום בין היסטוריה ותיאוריה  :הקורס שם
 אופן השיעור: שיעור וסדנה

 2 –שעות שבועיות 
 2 –נקודות זכות 

 
 

 ואת הצילום של וההיסטוריה המושגים ,הסגנונות ,התכונות את מטרת הקורס לחקור
 וההתפתחות ההסטוריה בעוד .היום ועד "ראשיתו"מ ותרבות עיצוב ,תקשורת על השפעתו

 ,חוקרים ידי עלי האחרונות המאות בשתי מטבעה והתמסדה ליניארית היא הצילום של
 והקניית ויזואלי ,תעשייתי עיצוב של אלמנטים הוספת ידי על ,ותאורתיקנים סופרים ,אוצרים

 ויוכל לסטודנט גבולותיו את ירחיב הצילום מושג ,לצילום הגישות הפלורליסטיות על הידע
 .בחולון הטכנולוגי במכון אשר נלמדים מהמקצועות אחד כל על מיושם להיות

 
 תכנים 
 וקבוצתיות אישיות מטלות וינתנו לקריאה טקסטים יחולקו ,הרצאות יערכו ,הסמסטר במהלך

 צפייה דרך ,מיצירה הצילום של והתאוריה היישומים ,המקורות ידגימו את אשר לסטודנטים
 ככלי הצילום מדיום של יותר רחבה הבנה תהיה לתלמיד ,הקורס של בסיימו .לביקורת ועד

 בקורס נרכש אשר ידע כל ליישם יוכל אז התלמיד .עיצובי וכעזר אמנותית כשפה ,לתקשורת
 .כאמן או אדריכל ,כמעצב העתידית ולקריירתו ללימודיו

 
 
 

Course name: The History and Theory of Photography:  
Hours: 2 
Credits: 2  
 
 The purpose of the course is to explore the attributes, styles, concepts and 
history of photography and its influence on popular media, design and culture 
since it’s “beginning” until present days. While standardized historical 

accounts of photography and its development is linear and institutionalized in 
nature, by adding teaching elements of design evolvement and pluralistic 
approaches to the medium, photography teaching will expand its boundaries 
and could be applied to any one of the majors taught at The Holon Institute of 
Technology. 
 
Content 
The 13 week long course will demonstrate the origins, applications and theory 
of photography making, viewing and critiquing by holding class presentations, 
handing reading assignments and creating in-class exercises and 
discussions. At the final outcome of the class, the student will 
have a broader understanding of photography as a communicational, artistic 
and design tool and language. The student will be able to apply any 
knowledge acquired in the course to his/hers studies and future career as a 
designer, architect or as an artist. 


