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 תקציר:
בין חלל  צא בין דו מימד לתלת מימד בין ראיה לעיוורון בין הקרנה על להארה שלאור נמ

  אמיתי לזה המדומה.
האור הוא שפה שנקראת על ידי האדם . שימוש באור או במפעלים על ידו מגשר בין כול 

  חלל. -קבוצות העיצוב = תקשורת חזותית (תמונה), עיצוב תעשיית י אובייקט, עיצוב פנים
תמודד עם כול השימושים השונים ,בשדות השונים ונתרגל מחשבה נראית . בקורס נ

 "מוארת" .. (מעשית לא מיסטית).
  קט גמר.עור כולל סיורים תרגילים ופרוייהש

  
הקורס הוא קורס בסיסי כללי בהבנת עיצוב אור כשפה ואמצעי בשפות האומנות השונות  

 , הקרנות, מוזיאונים. ART LIGHTעיצוב תאורה אדריכלי בקנ"מ משתנה,  

 הקורס יבחן ויותאם לכיתת הלימוד בהתאם למגמות הלימוד של המשתתפים בו. 

במקרה ותהיה כמות של סטודנטים מעיצוב תעשייתי  תשולב מחשבה טכנית הן  •
 על אנרגיות סולריות ואחרות יותר מעמיקה. 

ות במקרה ורוב התלמידים הם תלמידי פנים קיבלו שעור מבוא יהיו תוספ •
 והעמקה בחובות וצרכים למסגרת עבודה בפנים 

ולהרחיב  AVSבמידה ותהיה קבוצת תקשורת חזותית יפה יש לשלב סיור ב •
ווידאו כחלק בפרויקטים משולבים של פנים נושאי שימוש בהקרנות של אימג'ים ב

 קומותביקור בבית הפלמ"ח למשל ומ אתרי הנצחה, –וחוץ . (מוזיאוני נושא 
 חדישים יותר) 

 . ART LIGHTכול הקבוצות תצלולנה לנושאי  •
 

אורכם הם חומרים שקיימים בשיעור הבסיס שלי היום ... 1-10נושאים  ( נושאי השיעורים:
 הרחבתם תלוי בהרכב הכיתתי לפי מה שציינתי ).צמצומם או 

 
, יחסי האור (Perception)רק מה שמואר רואים ,  -הקדמה כללית   .1

שית ברמות פיסיות, קונצפטואליות וחברותיות  ( והראיה,תפיסת הראיה האנו



אדריכלות  פתיחה של נושאי ארגונומיה  -החיבור ומאפיינים של הקשר אור 
 מושגי יסוד אם צריך. תפקוד והארה).

 מבנה העין , המוח, שעונים ביולוגים ומחקרים עכשוויים.  –הראיה האנושית  .2
ל מנגנון השינה ואחרים חשיבות החושך האור וצבעו בתהליכים ביולוגים ש .3

אפשר להזמין את פרופסור אברהם חיים מאוניברסיטת חיפה  –מאמרים 
 לדבר על זה. 

 
 .1תרגיל בית 

 ידני  בחינת אובייקט בתנאי הארה משתנים במהלך יום. צילום ורישום
 בשעות שונות עבודה קבוצתית.  

 
                    

   קצר אור+ מוסיקה בחלל שחור .4
כיתה בקבוצות, , צריך להתבצע בחלל אטום לרעש ודורש מערכת תרגול ב

לניגון מוסיקה , גופי תאורה ביתיים, כבלים.... ניתן לקיימו לפי נוחות וקיום 
חלל מתאים בשאיפה ותקווה  לחזור על התרגיל כפעמיים במהלך הסמסטר. 

בחינת קשר של שמיעה וראיה.. תפיסת חלל ומציאות  .. יצירת מיצבים 
 צגים ראשונים . ומי

 אם צריך ניתן להזיז ליותר מאוחר.. 
        

 
מושגי יסוד באור . הקשר בין מיקום ואופן הארה. הקשרים  –תאורה טבעית .5

 בריאותיים לאור היום. 
הבנה במשמעות הצל וההצללה , אור טבעי כאור דינמי . צפייה במיצבי שמש 

ן ועוד.) קו אגם (לואיז בארליים בעבודת אדריכלידיון בשילוב פתרונות אדריכ
 חיובי ושלילי.  25-35רוחב 

חלוקת  –הקשר בין אקלים , אור טבעי ואדריכלות   -אור טבעי ואדריכלות   .6
 סוגים. תצוגה של פתרונות מוכרים ומיון. 5האדריכלים ל

 
התרגיל הראשון  מאפשר דיון מהתבוננות  בהשפעת האור הטבעי על הבנת         

ראשוני בשאלות של דרכי המחשה, השוואה בין רישום מראיה  המציאות , דיון
 לאבחון דרך צילום..

 
   

מושגי  –אופני הארה  –בעידן של מהפכה ושינויתאורה מלאכותית בחינת  .7
בין נורות ליבון לדיודות (פריסת מקורות האור הקיימים)  -נורות -יסוד  

תוספות שתופסות בגופי תאורה מורכבים. הבנת תהליכי פיתוח ומגמות 
 משתנות .

 מקורות טכנולוגים בעולם משתנה. דיודות פיתוח חוזקות וחולשות.  .8
 שפות תקשורת, הדמיה הצג  ושליטה.  .9

 גישה וצרכים בעולם המחשב..  פגישת .10
 

חיפוש אישי ברשת והצגת התוצאות בכיתה  של עבודות אור   -שיעורי בית 
 שונות

סיור ספקים מתקיים מחוץ לכיתה ויש לסדרו עם המערכת של התלמידים 
ביקור  הפעם הדגש הוא על מתואם אצל מספר ספקים באזור המרכז .

,ביקור במעבדת בדיקה במכון ויאה ביזונו ויאיר דורםובמעבדה יצרנית 
 התקנים או מעבדה טכנולוגית געש.  יש צורך ברכב וזמן. 

 



 מיון גופים לפי פירוט טכנולוגי התבוננות ראשונה בקטלוג הבנה ויכולת קריאה של  .11
 ותקינה ., מיפוי פוטומטרי 

שיטות  גיבוש עבודת חשיבה קונצפטואלית בחינת שיטות לניתוח כבסיס ל .12
3+5+8   

של קווין מקלאוד  5שיטת הריצ'ארד קלי , רוז'ייר ון דר היידה , – 3 שיטות
לניתוח פרויקטים של מופשטים כלים  – 8שיטת הלניתוח עבודות פנים.  

 העיסוק הפילוסופי לחיפוש משמעות .  תאורה .
השימוש באור כטכניקה וכלי ביטוי בשטחי אומנות שונים הכרת פרויקטים, 

שימוש באותיות האור בסוגים שונים ואחרות . BBCת תוכניו קישורים וניתוח.
 , הקרנות, אירועים, במה, מבנים ומונומנטים..  ARTLIGHTשל מדיומים : 

 תרגול שיטות שונות 
 

 ונקודות מבט  קנה מידהפתיחת דיון על נושאי עיצוב שונים .שאלות של       
אור ותית כולל עבודות הארה טבעית ומלאכ–סיור במוזיאון  לצורך ניתוח ההיצג . 11

 במשימה..ושימור 
 הגשת מצגות =  ניתוח עבודות של אומן אור/ מעצב תאורה/ מעצב  -הגשת סוף . 12              

 גופים/  אדריכל 
 

 רגולהרחבה ות
ניתוח והוראת שימוש בקטלוגים, מפות פוטומטרייות סימני תקינה ,נתוני תקינה. תוכניות 

 סימנים מוסכמים. סקיצות והדמיות.מרכיבים מבנה ו –תאורה 
 
 

 הערות: 
 

 .הקורס מלווה בצפייה בפרויקטים שזכו בעבר בפרסים בינלאומיים •

  .סיורים מחוץ לכיתה  •

 הבאת חומרים לכיתה השתתפות פעילה בקבוצה אינטרנטית ודיונים נושאיים. •

 תרגילים ומטלה סופית .  =בהתנסות ותמטל  •

 
 :ון לסטודנט /שיטות הערכהדרישות הקורס ואופן חישוב הצי

 נוכחות,  השתתפות פעילה. .1
 

 הגשת עבודות שוטפות בקבוצה . .2
 

ביצוע קריאה והרחבה במסגרת הממוחשבת  בהתאם לחומר השיעור,  השתתפות  .3
 מומלצת.  LINKDINבפורום תאורה ברשת  

4.  
 תרגולים ייעודיים לפעמים משולבים בסיור חיצוני /חלל חשוך . .5

 
מן/אדריכל /מעצב תאורה/ מבנה עבודה בקבוצות ודיון בהתאם ניתוח עבודה של או .6

 .להחלטה שתתקיים בתחילת הסמסטר
 

תה . סיום ביצוע עבודת גמר או מטלה מסכמת לפי הפירוט שינתן ברשת או בכי .7
ני עיצובי בהתמחות מודגשת או בעבודה רבת רבדים. (גוף הקורס הוא פרויקט תכנו

שת אור יום, תכנון ועיצוב חלל פועל , מיצב  רב תאורה יעודי , מכשיר לויסות והנג



רב שכבתיות   בקבוצות  תכליתי, שילוב הקרנות בפרויקט לצורך "פסטיבל אור"
 ההגשה של פרויקט אחר מתוך הרשימה.) 

מסכם  UTUBEאחריות לעריכת והעלאת עותק שמור. תיעוד ההגשה בכיתה, +
 קבוצתי וכלל כיתתי.

  
 

ם בולטים יוכלו לקבל ממני המלצה להשתתפות מספר (מוגבל) של תלמידי .8
 . 2017בסדנה באלינגסס 

 
ניתן לשלב פעילות בנושאי השיעור גם במסגרת סמינר נוסע .  בפעילות לילה  .9

 PLDCבסמינר רגיל, מסגרת סדנת תאורה וגרילה באיטליה , או שילוב בכנס 
טיפול ( במקרה כזה קיימת הנחה לסטודנטים ואפשרות ל 2017בפריז הסתיו 

 מקיף כולל לינה.). 
 
 

 

 
 


