
 
 

 
 

 מר גיא אלדר שם המרצה:
 32326מספר הקורס: 

 על גופנים, משמעות ומה שביניהםהתיאוריה של הטיפוגרפיה: שם הקורס: 
 Typography Theory: On Typefaces and Meaning שם הקורס באנגלית:

 
 שיעוראופן הוראה: 

 2שעות שבועיות: 
 2נקודות זכות: 
 אין דרישות קדם:

 
הקורס עוסק בבחינת גישות שונות לקריאה צורנית של גופנים. כאבן היסוד בעיצוב הגרפי, מטרת הקורס: 

חדרה הטיפוגרפיה כאלמנט ויזואלי ותכני לתחומי עיצוב רבים. במסגרת הקורס יוצגו גישות אסתטיות, 
קיות, פילוסופיות ופסיכולוגיות להבנת המשמעות של השימוש בטיפוגרפיה כחלק היסטוריות, תקשורתיות, שיוו

מעיצוב, מיצירה וממסר. להדגמת גישות אלה ינותחו אותיות העיצוב והיצירה, אמנות ועיצוב גרפי, אופנה, עיצוב 
 תכשיטים, אדריכלות, קולנוע, פרסום, שיווק, אנימציה ועוד.

תוכן -אשר ניתן ליישמם בתחומים אחרים ויעודד ראייה אחרת של קשר צורה הקורס יעניק כלים למחקר עיצובי,
במרחב התרבותי ובעשייה העיצובית. בעייני משתתפי הקורס, אותיות כבר לא תהיינה רק טקסט אלא הרבה 

 מעבר לכך.
 

Course Objective: The course deals with different approaches to reading the shape and 
structure of typefaces. As a primary graphic design element, typography has been introduced-
- both visually and as content-- to many design fields. The course will present aesthetic, 
historical, media, marketing, philosophical and psychological approaches for understanding 
the meaning of use of typography as part of a design, a creation and a message. The 
demonstration of these approaches will be analyzed through an alphabet of design and 
creation in the fields of art and graphic design, fashion, jewelry design, architecture, film, 
advertising, marketing, animation and more. 
The course will provide tools for design research, which can be applied in other areas, and 
will encourage a different outlook on contact-form relation in the cultural sphere, and in the 
designer's work. To the participants of this course, an alphabet will no longer be only text, but 
much, much more. 

 
 :נושאי הלימוד
אותיות וטיפוגרפיה ו; ניתוח וויזואלי של אותיות בתחומי עיצוב שונים; לחקר הצורני של האותגישות שונות 

 .ובשיווק בתנועה, במרחב
 

 מטלות:
 קריאה שבועית על פי הנחייה.

 במהלך הסמסטר. הפעלות כיתתיות -השתתפות פעילה 
 השלישימהמפגש פ אחד מנושאי הלימוד, החל "ע ההגשת דוגמא רלוונטית וניתוח - במהלך הסמסטר המטל

 .12-ועד המפגש ה
 .פריט טיפוגרפי, על פי שתי גישותניתוח השוואתי של  -עבודה מסכמת 

 
  :פירוט מפגשים

 היה הייתה אות: מבוא לטיפוגרפיה: 1מפגש 
 לקרוא ולא לראות: בין צורה למשמעות : 2מפגש 
 הסמיוטיקה של הטיפוגרפיהאהל, בי"ת זה בית:  -אל"ף : 3מפגש 
 כשאותיות מבקרות במוזיאון: אותיות באמנות, בין טקסט לדימוי: 4מפגש 
 ואמונה.אותיות  האם אותיות יכולות לכופף כפית?: 5מפגש 
 לעבד את האות מבלי לאבד את המסר: תפיסה ועיבוד מידע בהתקבלותן של אותיות: 6מפגש 
 אותיות וקריאותאות היא לקריאה: על צורת : 7מפגש 
 מי אמור לקרוא את זה? מקרה הבוחן של ילדים: 8מפגש 
 איזה אות אלבש היום? טיפוגרפיה כמעצבת תדמית: 9מפגש 



 
 

 
 

 האות והסמליל: החשיבות הטיפוגרפית בלוגו: 10מפגש 
 אותיות בתנועה: 11מפגש 
 הפלישה לחלל: על טיפוגרפיה במרחב הציבורי: 12מפגש 
 נקראות לסדר: כיבוש מחדש של המרחבאותיות : 13מפגש 

 

 :*מרכיבי הציון באחוזים

 10% -השתתפות פעילה 

 25% -מטלת אמצע 

 65% - מבחן מסכם
 .הסופי ציוןבכל אחד ממרכיבי ה 60נדרש ציון עובר 
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 תקציר לידיעון:
 32326מספר הקורס: 

 שביניהםעל גופנים, משמעות ומה התיאוריה של הטיפוגרפיה: שם הקורס: 
 Typography Theory: On Typefaces and Meaning שם הקורס באנגלית:

 
 שיעוראופן הוראה: 

 2שעות שבועיות: 
 2נקודות זכות: 
 אין דרישות קדם:

 
הקורס עוסק בבחינת גישות שונות לקריאה צורנית של גופנים. כאבן היסוד בעיצוב הגרפי, חדרה הטיפוגרפיה 

לתחומי עיצוב רבים. במסגרת הקורס יוצגו גישות אסתטיות, היסטוריות, תקשורתיות, כאלמנט ויזואלי ותכני 
שיווקיות, פילוסופיות ופסיכולוגיות להבנת המשמעות של השימוש בטיפוגרפיה כחלק מעיצוב, מיצירה וממסר. 

תכשיטים, אמנות ועיצוב גרפי, אופנה, עיצוב  בתחומי להדגמת גישות אלה ינותחו אותיות העיצוב והיצירה
 אדריכלות, קולנוע, פרסום, שיווק, אנימציה ועוד.

תוכן -הקורס יעניק כלים למחקר עיצובי, אשר ניתן ליישמם בתחומים אחרים ויעודד ראייה אחרת של קשר צורה
במרחב התרבותי ובעשייה העיצובית. בעייני משתתפי הקורס, אותיות כבר לא תהיינה רק טקסט אלא הרבה 

 מעבר לכך.
 

גישות שונות לחקר הצורני של האות; ניתוח וויזואלי של אותיות בתחומי עיצוב שונים; גרת הקורס תיבחנה במס
 אותיות וטיפוגרפיה בתנועה, במרחב ובשיווק.ו

 
 תרגום תקציר לאנגלית:

Course no.: 32326 
Course Name: Typography Theory: On Typefaces and Meaning 
Method of teaching: Lecture 
Weekly hours: 2 
Credits: 2 
Prerequisites: none 
 
The course deals with different approaches to reading the shape and structure of typefaces. 
As a primary graphic design element, typography has been introduced-- both visually and as 
content-- to many design fields. The course will present aesthetic, historical, media, 
marketing, philosophical and psychological approaches for understanding the meaning of use 
of typography as part of a design, a creation and a message. The demonstration of these 
approaches will be analyzed through an alphabet of design and creation in the fields of art 
and graphic design, fashion, jewelry design, architecture, film, advertising, marketing, 
animation and more. 
The course will provide tools for design research, which can be applied in other areas, and 
will encourage a different outlook on contact-form relation in the cultural sphere, and in the 
designer's work. To the participants of this course, an alphabet will no longer be only text, but 
much, much more. 
 
The course will examine various approaches to the structural study of typefaces; visual 
analysis of letters in different fields of design; and letters and typography in motion, public 
space and marketing. 


