
1 ב חארגז כלים, שיעור, תשע"

  
  חע"שנת הלימודים תש –פרשיית לימודים 

  

  :ארגז כלים

   חזותית קשורתשיטות מחקר בת

  דן-ד"ר נעמי מאירי

  

Methods of Research for Visual Communication 

Dr. Naomi Meiri-Dann  

 

  נ"ז 2 :הקף הקורס

   מחלקתיחובה  קורס: סוג הקורס

  ב': שנת הלימוד

  (קבוצה א') 12:00-10:30, ', יום א'ב :סמסטר

  (קבוצה ב') 16:00-14:30, ', יום א'ב :סמסטר

  

  ומטרותיו תמצית הקורס

למחקר חייב הנחת היסוד ההולכת ומתגבשת בשנים האחרונות בשדה התקשורת החזותית היא ש

מגויסות מתודולוגיות שונות המקיפות את מכלול שם כך לתהליך היצירה. להיות חלק מהותי ב

תרבותיים, -תהליכים וכוחות סוציוהעיצוב בתור מי שמבטאה  ההיבטים הנוגעים בסביבת

  .מאידך גיסא, ומשפיעה עליהם, מחד גיסא, , פוליטיים וטכנולוגייםכלכליים

מטבעם של דברים, אופציות המחקר הן רבות ומגוונות. חלקן מגיעות מדיסציפלינות 

) וחלקן מגיעות התרבותו שונות של מדעי הרוח (כמו תולדות האמנות, היסטוריה וחקר הספרות

  מדיסציפלינות שונות של מדעי החברה (כמו לימודי תקשורת וסוציולוגיה). מיעוטן משקף את 

לשדות השונים של התקשורת  םייעודייהשינוי (המבורך) שבמסגרתו נהגים מודלים מחקריים 

  החזותית עצמה.

  קורס יוצא מתוך הנחה זו ומבקש להעמיד שני יעדים מרכזיים:ה

יל לסטודנט הבנה, ידע ומיומנויות הנוגעים בקריאה חזותית ובפיענוח מושכל של להנח .1

אלו מהווים בסיס  , לאורם של מודלים מחקריים שונים.התקשורת החזותית תוצרי

 לקריאות בעלות אוריינטציה היסטורית, תיאורטית ו/או ביקורתית.

פרקטיקה המקצועית ל )ייחודיותמשולבות הרלוונטיות (ולעתים לתרגל שיטות מחקר  .2

 ולנסח מהלכים מחקריים אלו באמצעות כתיבה אקדמית.
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על תוצרים קיימים, מבקשים ויישומם הידע והמיומנויות האמורים, ובעיקר תרגולם 

   .האישיתלהוות כלים מטרימים ליישומם בפרקטיקה המקצועית 

  

  תוצרי למידה

  בסיום מוצלח של הקורס הסטודנט:

 יתותהרלוונטיות לתקשורת החזיכיר מתודולוגיות מחקר  .1

תוצרים של התקשורת החזותית לגווניה ירכוש מיומנויות מחקר, שאותן יוכל להחיל על  .2

 ולהיבטיה השונים

מרובדת, אמורות לצורך יצירה עצמאית, מחקר הבמתודולוגיות המושכל יתרגל שימוש  .3

  משפיעה)ומגיבה (

 

  מהלך הקורס על פי מפגשים (נתון לשינויים)

  שאנו  מפגש

  ארגז כלים: מדוע? איך? –מבוא  :1מס' חטיבה   1

  הצגת הקורס ויעדיו .א

  הפרספקטיבות לקריאה של דימוי חזותי 6מודל  .ב  2

  בין הכוונה (של המחבר) לפרשנות חסרה, עודפת או שונה (של הקורא) .ג  3

  גרפיה (ולהפך)ומסמיוטיקה לאיקונ –: מרחבי הייצור 2חטיבה מס'   4

  של דימוי חזותי המודל הסמיוטי לקריאה .א

  תמונה-ועוד על יחסי מלה .ב  5

  גרפי לקריאה של דימוי חזותיוהמודל האיקונ .ג  6

  (המשך)              7

  : מיומנויות מחקר3חטיבה מס'   8

  כתיבה אקדמית ו...אחרת .א

  מודרך במאגרי מידע והנחייה לקראת מטלת הביניים יפושח .ב  9

  מחקר מהשטח –הרצאת אורח  .ג  10

  ייצור, הפצה וצפייה –: המרחב התרבותי 4 חטיבה מס'  11

  מאתר הייצור לאתרי ההפצה והצריכה –קהילות פרשניות  .א

  שדה הייצור של התרבות –פרספקטיבת ההפקה  .ב  12

  סיכום והנחייה לקראת מטלה סופית  13

  

  : חובהנוכחותנהלי 

  

  שיטת הוראה

  וראה פרונטלית ה -

  דיון ממוקד בטקסטים נבחרים -
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  ותף של המתודולוגיות הנבחרותתרגול מש -

  (כולל טקסטים ומצגות) וקשבגיבוי התכנים באמצעות אתר מת -

  

  מטלות הסטודנטים במהלך הקורס ואופן חישוב הציון

  10% –השתתפות פעילה 

  40% –מטלת ביניים 

  50% –מטלה סופית 

  

  חובה (לפי סדר ההידרשות אליה במהלך הקורס) –רשימת קריאה 

  

   קטיבות לקריאה של דימוי חזותיהפרספ 6מודל  -

Lester, Paul Martin, Visual Communication – Images with Messages, Belmont:  

   Wadsworth, 2000, 93-97 ("Six Perspectives for Analyzing any Image"). 
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  .2014, מכון שפילמן לצילום, כפולהחשיפה  –ט קטלוג פרויקך: תוב"פרשנות חופשית",  ענת, אשר,

http://www.thesip.org/language/he/free-interpretation-heb/ 

 

  המודל הסמיוטי לקריאה של דימוי חזותי -
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