
 

שם הקורס  
צילום תיעודי 

שם הקורס באנגלית 
   Documentary Photography

שם המרצה: יואב חורש 

אופן ההוראה  
.הרצאה, ביקורת עבודות, דיון 

:ש”ס 
 ש"ס 4 

:נקודות זכות 
  נ”ז 2.5  
:דרישות קדם  

צילום/ עריכה/ הדפסה הכרות עם מצלמה ויכולות 
בסיסיות ומעלה 

:מטרת הקורס  
קורס הצילום התיעודי (״צילום דוקומנטרי״) בוחן את השימוש במצלמה ככלי לחקירה חזותית 

.של סוגיות עכשוויות אישיות ו/או ציבוריות  
סטודנטים עם רקע בצילום ושימוש במצלמה,יצברו ניסיון מעשי בעבודה על פרויקט צילום 

תיעודי לבחירתם המלאה לאורכו של הסמסטר. במהלך הקורס נלמד גם כן על ההיסטוריה 
של ז׳אנר זה, נבחן ונדון בפרוייקטים תיעודיים נבחרים ועל ידי כך, נעשיר את אוצר המילים, 

הידע ויכולות האבחנה של צילום תיעודי ומטרותיו.  
השיעורים השבועיים יכללו ביקורת ועריכת הפרויקטים האישיים של כל סטודנט. הכיתה תדון 

בשימושו של הצילום במדעי הרוח, בדגש על צילום תיעודי והמשמעות החברתית 
וההיסטורית שלו. חלק מהקורס יוקדש גם כן לבחינה של הקשר בין מילים/טקסט ותמונות 

באמצעות הרצאות, דיונים ודוגמאות של ספרי צילום, מגזינים וסרטים תיעודיים. במהלך 
הקורס נבחן את התהליך והאפשרות לספר סיפורים בתמונות. 

סטודנטים יוכלו לבחור בעצמם את סוג המצלמה (פילם, דיגיטאלי, פלסטיק וכו׳) אשר בה 
ישתמשו במהלך הקורס, כל עוד המצלמה משמשת ככלי מרכזי להבעת רעיונות הצלם/ת 

וגישתו/ה לנושא. 

The Documentary Photography class explores the use of the camera as a tool for the 
visual investigation of contemporary issues. Students gain practical experience 
through working on a semester-long photo-documentary project. Weekly classes will 
critique and edit projects in progress.  
The class will discuss the uses of photography in the humanities, emphasizing 
documentary photography and its social and historical significance. The course will 

 



 
also examine the relationship between words and images using examples of 
photography books, magazines and documentary film. In this class we will examine 
the process and possibility of telling stories with pictures. 
The student may use any camera of choice, from film to digital, B/W or color. 

:תכנים 

הכרת ההיסטוריה של הצילום התעודי מהמאה ה-19 ועד היום כולל זרמים מרכזיים, 1.
גישות והתפתחויות רעיוניות וטכנולוגיות של המדיום. 

דיונים כיתתיים בנושאים תאורתים והיסטורים הקשורים לעשייה הצילומית והדיון 2.
הציבורי כלפי ״צילום תיעודי״ ונגזרותיו. 

עבודה מעשית שבועית על פרוייקט צילומי לבחירת הסטודנט/ית והצגתו לביקורת 3.
דו שבועית כיתתית. 

שונות 
.סיור: במהלך הקורס יערך סיור לימודי בנושא הצילום התיעודי.  פרטים יינתנו בהמשך 

:מרכיבי הציון באחוזים 

משימת צילום #1                                    10%            

עבודה שבועית על פרוייקט מעשי (2-3 הגשות)       60% 

עבודת ביקורת (כתובה. פרטים בהמשך)    15% 

השלמת והצגת הפרוייקט הסופי          25% 

:נוכחות 
 חובה 80% 

:ביבליוגרפיה  
אין ספרות נדרשת לקורס זה; מגוון של כתבים/מאמרים מצולמים יחולקו לסטודנטים במהלך 

הקורס.  

ביבליוגרפיה מומלצת:  
כל מונוגרפים, מגזינים, עיתונים וספרים הנוגעים לעבודתם של צלמים תיעודיים אשר ניתן 

למצוא בספריית המכון ובמקומות אחרים.  
חומרים נדרשים:  

 



 
כל החומרים הדרושים כדי לייצר תמונות על בסיס שבועי למטרת הפרוייקט האישי של כל 
סטודנט. ההחלטות לגבי סוג המצלמה (אנלוגית/ דיגיטלית, שחור/לבן או צבע) גודל וחומר 

הדפסות המוצגות בכיתה, נתונות בידי הסטודנט. חומרים אלו חייבים להיות נגישים ועומדים 
בקנה אחד עם יכולתו ובחירתו של הסטודנט למטרת הפרוייקט.   

כמו כן, כתיבת יומן/סקטצ׳בוק (צילומי או לא) במהלך הקורס מומלצת. 

 קורס “הצילום התיעודי" הוא בראש ובראשונה קורס בחירה מעשי. הווי אומר שאתם
.נדרשים לעבוד ולהשתתף על מנת להפוך את הקורס לשיעור מוצלח, מהנה ופרקטי.

 הדבר החשוב ביותר שאני דורש בקורס שלי הוא מאמץ. אני לא אסבול עצלנות, חוסר יושר
 או חוסר כבוד לשאר התלמידים, המבקרים שלנו או כלפי. זהו הזמן שלכם להשקיע,

 לעשות ולצמוח בסביבה בטוחה ופוריה, כי אתם באמת יכולים להשקיע הרבה זמן (באופן
 יחסי) ומאמץ כדי להצליח במה שבאמת אכפת לכם ממנו- צילום/אמנות/עיצוב ומדיה. אני
 מצפה מכם להיות שותפים פעילים בכיתה במהלך ביקורת עבודות, דיונים, הרצאות וכל

.פעילויות כיתתיות אחרות

 משימות-   מלבד כמה תרגילים/משימות יהיה רק פרויקט אחד סופי להצגה/הגשה- יצירת
 פרויקט תיעודי אישי. במהלך הסמסטר תידרשו גם לכתוב הצעת פרויקט ולהגיב על מאמר

 ופרוייקט אשר נדון בו בכיתה. כל המטלות שנכתבו והוצגו על ידכם, צריכות להיות
.מודפסות בצורה מסודרת כאילו היו הצעות למו"ל / מגזין ספר או גלריה

 ביום הביקורת המתוכננת, תידרשו להציג עבודות חדשות ולהיות מוכנים לשיחה פתוחה
 ומועילה בנוגע לתמונות ולפרוייקט. זכרו, אנחנו כאן כדי להפרות, לתמוך ולעזור אחד

.לשני. לא להכעיס, להעליב או להרתיע את עמיתינו

 זה הכרחי להיות נוכחים ובזמן לכל שיעור או פעילות מתוכננת. לא תוכלו להשלים את
 הקורס ולקבל עליו ציון במקרה שהחסרתם יותר משלושה שיעורים במהלך הסמסטר. אני

 מצפה מהתלמידים להגיע בזמן, איחורים יחושבו וישתקללו בציון הסופי תחת ״חוסר
מאמץ וכבוד לשיעור, אלי ואל התלמידים האחרים בקורס״

*  *הכתוב לעיל בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. אך מיועד לנשים וגברים כאחד

 


