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 תיאור הקורס:

שבמהלכו יונחו היסודות לפיתוח מיומנויות הבעה בכלי תקשורת חזותית, והתנסות קורס סמסטריאלי 

בתהליכי חשיבה יצירתיים; היכולת להעביר מסרים, תחושות ומידע באמצעיים חזותיים: צורה, צבע, 

הכרת משמעות הצורה מבחינה קוגניטיבית, סמלית, תרבותית  -מילה ודימוי. תבחן משמעותו של הדימוי 

 ת תוך חקירת היחסים בין הטקסט לדימוי, ופיתוח קונספט חזותי־תקשורתי.ורעיוני
במהלך הקורס יערכו הסטודנטים היכרות עם תחום הטיפוגרפיה. תחילתו בפירוק האותיות ממשמעותן 

המילולית והכרתן כצורות בעלות מבנה ואופי ייחודי, והמשכו בטיפול במילה, בבנייה נכונה של משפט, 

ט כאמצעי להעברת מסר. כיצד החלטות טיפוגרפיות כסוג אותיות, גדלים, ריווחים שורה וגוש טקס

וקביעת רוחב טורים, יכולים להבליט את אופיו של הכתוב, לאפיין אותו חזותית ולתת פרשנות עיצובית 

הנובעת מכך. יושם דגש על עיצוב טיפוגרפי לא רק כאמצעי ליצירת קריאות ולהדגשת חשיבות התוכן 

 אלא גם ככלי פרשני, המתקשר את התוכן המועבר באופן מודע. הכתוב,
 במקביל להתקדמות התרגילים המעשיים. הרצאות בנושאי מושגי היסודלסירוגין בקורס יתקיימו 

 

Course description 

The course objective is to lay out the foundations of visual communication and to 

develop the professional skills of visual expression ; The ability to convey messages 

and visual information using shape, color, text and image. We will examine the 

significance of the image - cognitively, symbolically, culturally and ideologically - 

while exploring the relations between text and image and developing a 

communicative visual concept .   

During the course, the students will also explore the foundations of typography and 

experiment how typographic decisions, such as typeface, size, spaces and layout, can 

differentiate a specific content while giving it a unique interpretation. 

 

 

 

 :דרישות הקורס

, קריאה/צפייה )לבחירתכם(, הצגת התקדמות שבועית והגשת תרגילים ובהרצאות נוכחות בשיעורים

 מעשיים במהלך הקורס.

 

 נושאי הקורס

 תקשורת חזותית במרחב: –מבוא  .1
האדריכלי לבין המידע המועבר בו, ומשמעותו בעידן על המפגש בין המרחב 

 האינפורמציה.
 מושג יסוד ראשון: המילה: .2



 

 
תקשורת והעברת מסר באמצעים טיפוגרפיים. היכרות בסיסית עם תחום 

הטיפוגרפיה. הכרת החלטות טיפוגרפיות כגון סוג אות, גדלים וריווחים, ככלי 
 הצגת פרשנות הנובעת מכך. להבלטת אופיו של הכתוב, יצירת איפיון חזותי ו

 הדימוי: –מושג יסוד שני  .3
משמעותו של דימוי חזותי מבחינה קוגניטיבית, סמלית ותרבותית, ובחינת היחסים 

 תקשורתי.-שבין הדימוי לבין הטקסט בפיתוח קונספט חזותי
 צבע: –מושג יסוד שלישי  .4

היכולת הצבע ככלי מרכזי בתקשורת חזותית בדגש על העברת מסר. בדיקת 
 להעברת מסרים, תחושות ומידע באמצעות צבע באופן אינטואיטיבי.

 גריד: –מושג יסוד רביעי  .5
הגריד ככלי הקובע את הצד הפונקציונלי והאסתטי של הפורמט העיצובי; הגריד 

 הגרפי מול הגריד המרחבי.
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