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תוכנית לימודים ליחידת השכלה כללית: צילום סטילס

כתבו, ערכו וליקטו: שירלי דולב ועודד שריר

רציונל התוכנית:

המציאותהבנייתכךועל-ידירגעכלופרסוםבתיעודמכליותרמאופיינתחיינושלהנוכחיתהתקופה

להיחשףללמוד,לראות,יכולאדםשכלבכךההכרהלא,אואמיתימהשלהתפיסההשתנתה,שלנו

האישית של כולנו.למה שחשוב ומעניין ללא מתווכים וכל זאת באמצעות המצלמה

ראוימהמצלמים,(איךהכלעליהשידעוסגולה""ייחידיאמניםשלנחלתםהיתהשפעםהמצלמה

התפרנסוגםכןועלוכו')להאירתאורהבאיזהאואחרתאוכזאתבעדשהמשתמשיםמתילצילום,

דיגיטליותופלטפורמותלובשים.שאנוהבגדיםכמומאיתנונפרדבלתילחלקהפכהבאמצעותה,

שונות הפכו את יצירת האמנות לזמינה ומזמינה.

דיגיטליים,בוטיםע"ימושפעותדמוקרטיותבחירותבונויז,פייקתרבות,גיבורימלאדיגיטלי,בעולם

בלתי נפרד מחיינו הוא הכרחי.רשתות חברתיות, הצורך להבין את המדיום המצולם שהפך לחלק

מטרות התוכנית:

כיתה י'.הנגשת עולם האמנות בכלל ועולם צילום סטילס בפרט לתלמידי●

הכרת שפת הצילום והתנסות קבועה בה.●

פיתוח יכולת אוריינות ויזואלית וחשיבה ביקורתית.●

יצירת קו מנחה אישי (של המורה) בנושא חברתי/סביבתי/תרבותי.●

בתחוםלמוריםאפשרותומתןהספרביתתלמידיבקרבוקידומההמגמההנכחת●

להתפתח ולהתקדם.
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אמצעי למידה

לאורךצילוםסגנונותהצילום,היסטורייתעםהכרותהכוללתעיוניתלמידה●

השנים וצלמים המייצגים את הסגנונות השונים.

תרגילים.פעילות מעשית קבועה של התנסות לאור התוכן העיוני ובאמצעות●

בחינה עיונית מסכמת המבוססת מאמר אקדמי (רשות).●

היצירה (חובה).הקמת שתי תערוכות להצגת גוף עבודה של תלמידים ותהליכי●

מגמתותוכרתוצגשבהפלטפורמהאלאהחומרללימודאפשרותרקלאזאתבתוכניתרואיםאנו

תערוכותיוצגוהתלמידיםשצילומישואפתהתכניתובחטיבה.בתיכוןהנמוכותלשכבותהצילום

להקיםניתןהתקופהלאוראלו.תערוכותשלשקלוליהיההסופימהציוןוחלקהשנהבמהלך)2-3(

תערוכה מקוונת.

חשוךחדרמאוד,טובהברמההקרנהציודנדרשדרושיםהתוכניתהוראתלשםהטכנית,ברמה

לצוותנגישאשרמקווןבענןהמקוריתבגרסתםהתלמידיםצילומיעללשמורחשובמיחשוב.ואמצעי

הצילוםעולםהנגשתלשםחכמיםטלפוןבמכשירירקולאבמצלמותלשימושלכווןמומלץההוראה.

בצורה מיטבית.

החברתיובנושאהספרבביתהנלמדיםנוספיםדעתתחומיהתוכניתבהוראתלשלברצויואףניתן

קהילתי.

ולתלמידיםלתלמידותומורים,למורותמתייחסתאךזכרבלשוןנכתבהזוהעשרה*תכנית

כשווים כמו גם לצלמות לצלמים.
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מבנה התכנית:

הפרדהבאמתקיימתלאהמעשי,לחלקהעיוניהחלקביןמבניתהפרדהלמרות-מאודחשוב

עיונילהסבריוקדשמהשיעורחלקכיממליציםאנובשיעור.אותםלשלבוישהתחומיםבין

לתתמאודמומלץאותה.ותרחיבהעיוניהחלקאתשתיישםלפעילותיוקדשהשניוהחלק

משימות צילום משיעור לשיעור.

החלק העיוני:

אובסקורהקמרהמימיהצילוםהתפתחותשלהיסטוריתסקירההסטילס:צילוםשלההיסטוריהא.

ועד צילומי סלפי.

צילוםנוף,צילוםרחוב,צילוםתיעודי-חברתי-עיתונאי,צילוםסטילס:בצילוםז'אנריםסוגיקיימיםב.

אדריכלות, צילום פורטרט, צילום מופשט, צילום סלפי ועוד.

מכלצלמיםשנישלבעבודותיהםהתמקדותתוךשלהםהעקרונותאתולמדוז'אנריםשלושהבחרו

הראשוןהמעמיקהמפגשזהושלרובםבתלמידיםשמדוברכיווןקלאסי).וצלםעכשיווי(צלםז'אנר

כללית,השכלהשלזהבמסלולבחרולאגםהנראהוככלבפרט,הצילוםואמנותבכללאמנותעם

לז'אנריםלהתרחבומשםהרחובוצילוםהסלפילעולמם:הקרובבז'אנרללמדלהתחילמומלץ

אחרים לבחירתכם.

מצורפיםבנושא.אקדמאימחקרעלבהסתמךאותהלבססההוראהאתלהרחיבמאודמומלץג.

שני מאמרים לבחירתכם (ניתן לבחור מאמרים אחרים לבחירתכם):

פדגוגיה צילומית אקטיביסטית : יערה גיל גלזר.1

תיאוריית הצילום המודרניסטית של מייקל פריד: ורד מימון.2

http://mafteakh.tau.ac.il/wp-content/uploads/2018/01/12-2018-06.pdf
http://journal.bezalel.ac.il/sites/default/files/pdf/Vered_Maimon.pdf
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הצלמיםשלבחירהע"ילכיתהאותווהנגישוהפדגוגית),עולמכםלהשקפת(בהתאםמאמרבחרו

במבחן המסכם התלמידים (רשות).אותם תלמדו והן מבחינת החומר העיוני אשר עליו יבחנו

לאתרקישורמצורףלחלקםז'אנר.מכלנבחריםצלמיםשלחלקית)כי(אםנרחבתרשימהמצ"ב

והפניותקישוריםמופיעיםצלמיםשלסקירהכללאחרכןכמוהעבודות,עללעבורתוכלובורשמי

לחומרים ביבליוגרפים שיעזרו לכם בבניית השיעורים.

דוגמאות לצלמים מייצגים בז'אנרים השונים

תיעודי-חברתי-עיתונאי קלאסי:●

רובינגר,דודקאפה,רוברטדואנו,רוברוויז,סבינהרוניס,ויליחאלדיי,יבגני,לאנגדורותיאה

סנדי שרמן, רודי ויסנשטין,הלן הוקר אומלי,מרטין פארמקסים סולומון,

תיעודי-חברתי-עיתונאי עכשיווי:●

קירשנר, עליזה אורבך, אלכס ליבק, זיו קורן, מיכהפטריק בראוןרונלדו שמידט,

חומר קריאה על צילום עיתונאי/חברתי:

●A Brief History of Photojournalism

●Photojournalists Shaping Memory and History

גם תמונה צריך לקרוא (אתר מט"ח)●

.161-163עמ',1994,פוקוסהוצאתהצילום,תולדותלנגפורד,מייקל●

●documentary photography: tate art & artist

●documentary photography: national galleries scotland

צילום רחוב  קלאסי:●

אליוט,הופאןפרידמן,ג'יללוויט,הלןקליין,וויליאםוינוגרד,גאריברסון,קרטייהאנרימאייר,ויויאן

ארוויט, אנדרה קרטס

https://www.moma.org/artists/3373#works
https://www.martinparr.com/
https://thegloss.ie/artistic-license-helen-hooker-omalley/
https://www.patrickbrownphoto.com/
http://www.photography-schools.com/photojournalismhistory.htm
http://americanhistory.si.edu/maroon/pj.htm
https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=2074&kwd=2319
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A1_(%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/1994
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/d/documentary-photography
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/glossary-terms/documentary-photography
https://fanho-forgetmenot.com/
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צילום רחוב עכשיווי :●

אנג'לו פרילו,רוי פאלחהבוגי,פליקס לופה, אלכס פרפורי, גדי בן אברהם, לי ג'פריס,

חומר קריאה על צילום רחוב:

צילום רחוב מאחורי הקלעים " פליקס לופה●

)YNET(רחובלצילומימדריךכובע:עםלאישמחכים●

עמ'),1978(ומלאכתוהצילוםאמנותעלהכללצילום!השלםהמדריךלנגפורד,מיכאל●

184.

●street photography : britanica

_________________________________________________

צילום נוף וטבע קלאסי●

, פיליפ הייד, הירושי סוגימוטודיוויד מונץ, אליוט פורטר,ויליאם הנרי ג'קסון, גלן רוול,אנסל אדמס

צילום נוף וטבע עכשיווי●

יואב,שלמייבאילייהביניונסקי,איציקסקרי,בריאןסטרוהל,אלכס,גריפית'סאנני,דונובןרונאן

בשיר שיך יוסףחורש, דני לרדו, גיל אזורי,

חומר קריאה על צילום נוף וטבע:

גליץרועינוף:לצילוםטיפים10●

YNETדיגיטליזמןפלג,דניאלועוד.נוףלתמונות:פנורמילצילוםמדריך●

טבע ונוף : נשיונל ג'יאוגרפיק●

___________________________________________________

צילום אורבני/ארכיטקטוני קלאסי:●

ריצ'רדסיברס,וולפגנג,שולמןג'וליוסאוסטין,גיימסמקני,לואיזקרולאבוט,ברנסין,אוונספרדריק

פאר, ווין ת'ום, משה גרוס

https://www.ruipalha.com/
https://angeloferrillo.com/
http://www.felixlupa.com/content.aspx?id=185
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3909825,00.html
https://www.britannica.com/art/street-photography
https://www.anseladams.com/
http://www.getty.edu/art/collection/artists/1853/william-henry-jackson-american-1843-1942/
http://davidmuenchphotography.com/
https://www.nationalgeographic.com/contributors/d/photographer-ronan-donovan/
https://www.anniegriffiths.com/index
http://www.naturephoto.co.il/zenphoto/index.php?p=Biography
https://www.picshare.co.il/gallery.asp?mem_id=31316
http://www.galitz.co.il/articles/landscape.shtml
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3334272,00.html
https://www.nationalgeographic.com/photography/photo-tips/nature-landscape-photos/
http://www.getty.edu/art/collection/artists/1786/frederick-h-evans-british-1853-1943/
https://www.juliusshulman.org/
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צילום אורבני/ארכיטקטוני עכשיווי:●

יונהאוסטרובסקי,צחיארדה,רןאפשטיין,שיארנמן,קרסטיןבאן,יואן,פייג'ןניקיקסטיליו,סרג'יו

יואב פלדשליי,

חומר קריאה על צילום אורבני/ארכיטקטוני:

SAFאתראדריכלי:צילוםעלשוניםמאמרים●

צילום אורבני●

מבוא מפורט לצילום אורבני, טיפים ודוגמאות●

_______________________________________________

צילום פורטרט קלאסי :●

אנגוס מקבין, יוסוף קארש, ריצ'רד אבדוןי, דיאן ארבוס, אנדי וורהול,סטיב מק'קור,אנני ליבוביץ

צילום פורטרט עכשיווי :●

סנטוס,ג'ואלקריסטן,ליסהליברודו,מניאלמוג,רודיכהנא,ורדיגובזנסקי,גליתמאן,מארק

ריצ'ארד ברוקן

חומר לקריאה על צילום פורטרט :

מצולם)עותקשאיןלמיתשלום(מצריך2פרקקלאסמאסטרלייבוביץ:אנני●

איך לצלם פורטרטים בלתי נשכחים?●

●What is Portrait Photography?

________________________________________________

צילום מופשט קלאסי :●

ארוןרודצ'נקו,אלכסנדרברוייגר,פרנסיסצ'ארלסוורת',שרהרוסלר,ירוסלבבלמר,הנסריי,מאן

, אדם פוססול לייטר,זיסקינד

https://www.nikifeijen.com/gallery
https://peledstudios.com/?gclid=Cj0KCQjwzbv7BRDIARIsAM-A6-1APabaBol-6bYYGRqn54nd7YZKdIT2DtWQ2Niw3d1_JiTKsfo4d0saAuDeEALw_wcB
https://www.saf.co.il/sal/list.php?t=19&k=%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D+%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA&s=1
https://streetbounty.com/urban-photography/
https://www.jamesmaherphotography.com/city-urban-photography/
https://www.facebook.com/annieleibovitz/photos
https://www.stevemccurry.com/
https://www.masterclass.com/classes/annie-leibovitz-teaches-photography
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=14012
https://www.lightstalking.com/portrait-photography/#tab-con-16
https://www.artsy.net/artist/aaron-siskind
https://www.artsy.net/artist/aaron-siskind
https://zilumbaam.com/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D/%D7%A1%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A8-saul-leiter/
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צילום מופשט עכשיווי :●

כריסקולמיינן,אולהאיטון,ג'סיקהמקמוניגאל,אנג'י,רנקןג'קי,רעיףיהושעלוסקי,דאואלחיים

,פריל

חומר קריאה על צילום מופשט:

הרעיוןאתלהביןמנתעלצילוםעלוורטובדז'יגהשלהמשפטאתזכרוהחומראתשתקראולפני

האנושיתלעיןנדמיתשהיאכפימציאותואין·הואילהמופשט:הצילוםמאחוריהעומדהבסיסי

ישאזובזמן,בחללמקוםבכלרגעבכללהיותעליהחובההמצלמהועיןוהואילהמוגבלת,

העמוקהבצורהשיבטאבאופןהחומריםהצגתאתולארגןזוויותשיותרמכמהדברכללצלם

בעין המצלמה).ביותר את העושר האינסופי של אפשרויות המבט"  (וורטוב,

●Abstract in Photography: Stay Focused with Doug McKinlay

צילום בעם : אבסטרקט●

https://www.picshare.co.il/gallery.asp?mem_id=7836
https://jackieranken.co.nz/#/more-than-postcards/
https://www.cfriel.com/home
https://www.cfriel.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=7DYajnHATDo&ab_channel=Adorama
https://zilumbaam.com/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D/%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%98/
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חלק מעשי:

התוכנית.שלעלמטרתהינהחברתי/סביבתי/תרבותיבנושאהמורה)(שלאישימנחהקוצירתי

אושהואחברתית/סביבתית/תרבותיאג'נדהאוללבוהקרובנושאלבחורלמורהממליציםאנומכאן

צילומיבביטויהתלמידיםהתנסותהזאת.הפריזמהדרךהתוכניתאתוללמדבהדוגליםספרהבית

ולחלק מחייהם.ואישי בנושאים אלה תהפוך את התוכנית רלוונטית לחיי הנוער

השראהלהוותאמוריםאלותרגיליםהשנה.במהלךלתרגולאפשרייםתרגיליםארבעהלשימושכם,

קיום-התוכניתמטרותאתמשקפיםאלותרגיליםכןכמוותיצרו.תלמדואותםנוספיםלתרגילים

ומורים.תהליך חשיבה והבעת עמדה בנושאים חברתיים בעיני תלמידים

התמונותניתוח50%ומעשי50%למחולקסופי:ציוןלחישובהצעה



משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

אגף אומנויות

הפיקוח על הקולנוע והמדיה

דיוקן-1תרגיל

נקודות)50(אותה.וצרפושםלהתנו(סלפי)עצמידיוקןאודיוקןתמונתצלמו.1

מהתהליך.שונותתמונות3לפחותצרפו

ניתוח הפרויקט:.2

נקודות)5(פרייםגודלא.

נקודות)15(אותם:ותארובתמונותהמופיעיםשוניםקומפוזיציהסוגישלושהציינוב.

נקודות)5(אור:מקורג.

נקודות)30(סה"כהצילום):על(מחשבותרפלקציה.3

מה רציתי להביע בתמונה?

כמה תמונות צילמתי ומדוע בחרתי את התמונה המצורפת?

מה הייתי משנה בצילום?

האם הקומפוזיציה / האור / גודל הפריים מעבירים את הכוונה?

אפשר ורצוי להוסיף מחשבות, תחושות, רגשות וכו'...

בהצלחה



משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

אגף אומנויות

הפיקוח על הקולנוע והמדיה

מבוייםצילום–2תרגיל

נקודות)50(.באוכלהעוסקותתמונות)3-5=(סדרהתמונותסדרתצלמו.1

ניתוח הפרויקט:.2

נקודות)5(פרייםגדליא.

15(אותם:ותארובתמונותהמופיעיםשוניםקומפוזיציהסוגישלושהוציינואחתתמונהבחרוב.

נקודות)

נקודות)5(אור:מקורג.

נקודות)5(צבעוניות:ד.

נקודות)20(סה"כהצילום):על(מחשבותרפלקציה.3

מה רציתי להביע בסדרה?

מדוע בחרתי את האובייקטים?

מדוע בחרתי את הרקע?

על התמונות ?כמה השפיעו הצבע / קומפוזיציה / גדול הפריים / האור

מה הייתי משנה בצילום?

אפשר ורצוי להוסיף מחשבות, תחושות, רגשות וכו'...

בהצלחה



משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

אגף אומנויות

הפיקוח על הקולנוע והמדיה

רחוב/אורבני/אדריכליצילום–3תרגיל

נקודות)50(סדרה:צילום.1

משלושתבאחתבהתמקדותתמונות3-5והעלושלכםמהשכונהתמונותסדרתצלמו

האופציות:

: צילום אדריכלימבנים בשכונה●

: צילום אורבניהאווירה בשכונה●

: צילום רחובהאנשים החיים בשכונה●

ניתוח הפרויקט:.2

נקודות)5(פרייםגדליא.

15(אותם:ותארובתמונותהמופיעותשונותקומפוזיציהסוגישלושהוציינואחתתמונהבחרוב.

נקודות)

נקודות)5(אור:מקורג.

נקודות)5((אורבני/אדרכלי/רחוב)הסדרהשייכתז'אנרלאיזהציינוד.

נקודות)20(סה"כהצילום):על(מחשבותרפלקציה.3

מה רציתי להביע בסדרה?

מדוע בחרתי את האובייקטים?

מדוע בחרתי את הרקע?

על התמונות ?כמה השפיעו הצבע / קומפוזיציה / גדול הפריים / האור



משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

אגף אומנויות

הפיקוח על הקולנוע והמדיה

מה הייתי משנה בצילום?

אפשר ורצוי להוסיף מחשבות, תחושות, רגשות וכו'...

בהצלחה

מופשטצילום–4תרגיל

נקודות)50(התרגיליםמשניאחד(בחרוהסדרהצילום.1

תמונות3-5והעלושלכםחבריםאושלכםהמשפחהבנישלתמונותסדרתצלמו●

תוך התמקדות בעיניים בלבד.

ריק וצלמו תמונה, שחזרו את התרגיל שביצעו הצלמים בחללבסרטון הזההביטו●

את תהליך החשיבה)אחת. (העלו יחד איתה עוד שלושה תמונות על מנת לבחוןו

ניתוח התמונה.2

נקודות)5(פריים:גדליא.

20(אותם:ותארובתמונותהמופיעותשונותקומפוזיציהסוגישלושהוציינואחתתמונהבחרוב.

נקודות)

נקודות)20(הצילום.עלמחשבותרפלקציה:נקודות)5(אור:מקורג.

מה רציתי להביע בתמונה?

מדוע בחרתי את האובייקטים?

מדוע בחרתי את הרקע?

על התמונות ?כמה השפיעו הצבע / קומפוזיציה / גדול הפריים / האור

מה הייתי משנה בצילום?

אפשר ורצוי להוסיף מחשבות, תחושות, רגשות וכו'...

בהצלחה

https://www.youtube.com/watch?v=Uis4EanV15o&ab_channel=CanonAustralia


משרד החינוך
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הפיקוח על הקולנוע והמדיה


