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 תיאור ומטרת הקורס

 .'תיאטרון וכד, ספרות, צילום, פיסול, ציור, הקולנוע מכיל בתוכו את כל ענפי האמנות
 .מתוך כך נוצרה שפה ייחודית המשמשת את הקולנוענים ליצירתם הסמנטית ברמות השונות

 בקורס נכיר ונפענח את .במציאות של היום חשובה ההבנה של קולנוע וטלויזיה לא פחות מהבנת הנקרא
נבחן את ההיבטים האומנותיים , נצפה בסרטי מופת מגוונים מכל התקופות, השפה הקולנועית והטלויזיונית

 .והבנת המסרים הגלויים והסמויים בקולנוע ובטלויזיה
 .לימוד שפת הקולנוע .1
 . שפת הקולנוע ותוכן,הבנת הקשר בין צורה .2
 .)חשיבה ויזואלית ( לנוע וטלוויזיה טיפוח מודעות ויזואלית לקו .3
 .קריטריונים להערכה וביקורת .4
 

 :דרכי למידה
; שבהם ניתוח סרטי קולנוע וטלוויזיה וחשיפת המסרים השונים , מסרים גלויים וסמויים בסרטים .1

חשיפת המבנה , הקולנועיים הפלורליזם שבמסרים , השפה הקולנועית והכלים היסודיים להעברת מסרים
 .נימי של הסרטהפ

 עבודה ודיון .2
 .ם וניתוחיםסרטחלקי כל שיעור ילווה בהקרנת  .3
 

 דרישות הקורס
 פעילה בכל המפגשים :השתתפות

  כנדרש : נוכחות חובה
 

 :הרכב הציון
נימוקים של הסמנטיקה + אנרים הטלויזיוניים 'בכיתה של אחד מן הז  רפרצנטציה :%30הצגת עבודה . 1

 .הקולנועית
העורך , הצלם, התסריטאי, י קריטריון אחד לבחירה מהיבטים של הבמאי"ניתוח סרט עפ :%20יל תרג. 2

 .והמוסיקה הנלווית
 בחירת הנושא באישור(י קריטריונים של השפה הקולנועית "ביקורת עפ+   ניתוח סרט : %50עבודה . 3

 ). המרצה
 

 .הכנה והנחייה יינתנו במהלך השיעורים מפי המרצה: הערה
 

 אי השיעורים ורשימת הקריאהנוש
 

 'סמסטר  א
 :נושאי הלימוד .א
  סימינולוגיה וסימבולוגיה של הקולנוע-
  מסרים סמויים בקולנוע ובטלוויזיה-
 אנרים בטלוויזיה'אנר והז' מושגי הז-
  סוגי טוק שואו-
  הכרה וניתוח–אנרים בקולנוע ' ז-
  סגנונות בימוי שונים-
  בימוי באמצעות מצלמה-
  פעלולים בקולנוע-
 
 



 ביבלוגרפיה .ב
 .הפתוחה האוניברסיטה, 3,4,5פרקים , כרונולוגיה של קולנוע ותחביר, מסך הקסם) 1995. (ע, פרמינגר .1
 )חובה(
 )283940 ( ה "מס תשנ. פרמ791.43  

 
 )חובה. (הוצאת מעלות, חמישה פרקים ראשונים, לדעת לצפות)  1999. (ה, קלר .2

 )276050 ( לד . לפי קלרהמדינה-שמור מדעי  
 
 )חובה. (אביב-הוצאת אוניברסיטת תל, מבוא לתיאוריות קולנועיות) 2000. (נ, שאול-בן .3

 )446759 ( ס "מב תש.שאו- בן791.4301  בספריה לספרות 
 
 )רשות. ( הוצאת דבירקולנוע ופילוסופיה) 1991(הנרי אנגר  .4

 )168496 ( ב "קו תשנ. אונ791.4301  
 

 'בסמסטר 
 :נושאי הלימוד.  א
  תפאורה בקולנוע ותפקידה-
  ניתוח הסרט לפי התוכן-
  ניתוח הסרט לפי זוויות צילום-
  ניתוח הסרט לפי עריכה-
  הפסקול והקריין-
  האיכויות הקולנועיות והאופי התקשורתי-
  מפגש עם אנשי ענף הקולנוע-
 
 :ביבלוגרפיה .ב
 )חובה. ( הוצאת עם עובדם של הקולנועשפת הסתרי) 1996(אן קלוד קארייר 'ז .1

 )338148 ( ז "שפ תשנ. קרי791.43  בספריה לספרות 
 
 )חובה. (1996) סבניה -נרי גבריאל: מצרפתית( הוצאת בבל , על הטלוויזיה, פייר, בורדייה .2

 )427444 ( על .המדינה לפי בור-שמור מדעי  
 
 )חובה. (1990, ספרית המנהל, בתקשורת המוניתסוגיות , הממלכה השביעית, יריב, אליעזר-בן.    3

 )170657 ( ממ .אלי-שמור סוציולוגיה לפי בן  
 
. 1994 ,מ"רכס הוצאה לאור פרויקטים חינוכיים בע, מבט שני בטלוויזיה: החופש לצפות, דפנה, למיש .4
 )רשות(
 )244696 ( חו .שמור מדעי המדינה לפי למי  

     
הקיבוץ   הוצאת , ספרית פועלים, השיח הציבורי בעידן עסקי השעשועים: מוותבידוד עד , ניל, פוסטמן .5

 )רשות. (2000, )אמיר צוקרמן : מאנגלית( הארצי השומר הצעיר 
 )444061   ( ס "בד תש. פוס302.234  

 
 
 
 
 
 


