
פעילות מס' 2
שלנו משלנו - תיעוד חזותי, צילום ויצירת התערוכה

1.הכנה למשימת הצילום 
אנחנו חיים בעידן חזותי, הזמינות של מצלמה בטלפון הסלולרי שיש לתלמידים רבים מאפשרת לתעד כמעט 

כל רגע בחיים. שאלו את תלמידי הכיתה מספר שאלות אודות הרגלי הצילום שלהם:
כמה תמונות אתם מצלמים מדי יום? מתי אתם מצלמים? מה אתם מצלמים? מה לדעתכם הופך תמונה 

לבעלת השפעה? אילו תמונות אתם בוחרים לשתף? את מי? אילו תמונות אתם זוכרים מבין התמונות 
המועלות לרשתות החברתיות?

בקשו מהתלמידים לבחור תמונה אחת מהטלפון הנייד שלהם. לאחר הבחירה והשיתוף נברר מה ניתן ללמוד 
עליהם מתוך התמונה. נבקש מתלמיד או שניים לשתף את הכיתה. פעילות זו יכולה לסייע להדגיש את 

תפקידה של התמונה כאמצעי תקשורת וכאמצעי להעברת מסרים. 

בחרו את אחת התמונות אותן הציגו התלמידים ונתחו את התמונה:
"נקרא" את התמונה - נציין פרטים שאנחנו רואים )הסתכלות אובייקטיבית( ונמשיך עם הסתכלות 

סובייקטיבית הכוללת הבעת דעה ופרשנות. 

נתבונן בקומפוזיציה של התמונה )האופן בו מרכיבי התמונה מסודרים(:
קומפוזיציה מתייחסת לאופן שבו מסדרים את מרכיבי התמונה בתוך מסגרת. אין דרך נכונה או לא נכונה 

לסידור התמונה, אך בעזרת התייחסות לחלק מהשאלות הבאות ניתן בצורה אפקטיבית יותר לתקשר רעיון או 
להבין מדוע לתמונה יש השפעה מסוימת: 

מסגור: מה נכלל במסגרת התמונה? מה נשאר מחוץ למסגרת?  .1
נקודת מבט: מאיזו נקודת מבט אנו מתבוננים בתמונה - בגובה העיניים, מזווית נמוכה, מלמעלה?  .2

מוקד: מהו מוקד התמונה?  .3

* הנכם מוזמנים להעמיק בנושא ניתוח תמונות באמצעות פעילות התבוננות בתמונה - ניתוח קומפוזיציה      
בתמונתו של הצלם של ציון עוזרי באתר מוזיאון העם היהודי.  

* הנכם מוזמנים להיכנס לשיעורים נוספים בתוכנית העדשה היהודית, מיסודו של הצלם ציון עוזרי, במוזיאון 
העם היהודי בבית התפוצות.

   The Jewish Lens  קישור לתרגום באנגלית

TwinLens 

https://www.bh.org.il/he/%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94/
https://www.bh.org.il/he/%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/%d7%a2%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa/
https://www.bh.org.il/education/jewish-lens/
https://www.bh.org.il/education/jewish-lens/


2. משימת הצילום

הגענו לשלב הצילום )או בחירה( של תמונה המבטאת עבורכם את האמירה "כל ישראל ערבים זה בזה" 
)תלמוד בבלי, שבועות, לט(. 

כל תלמיד יבחר מתוך העשייה החברתית והקהילתית עליה שוחחנו בפעילות הקודמת רגע אותו הוא בוחר 
לתעד ולשתף. כמובן שהבחירה והתיעוד יעשו במסגרת ההנחיות הבריאותיות בקהילה בה הנכם מתגוררים. 

בקשו מהתלמידים לצלם תמונה )מבוימת או טבעית( המבטאת עזרה הדדית בבית, ברחוב, בשכונה או 
ביישוב. במידה ואין באפשרותם לצלם תמונה ניתן לבחור תמונה קיימת מתוך המאגר המשפחתי/ קהילתי. 

עליכם להיות בעלי זכויות היוצרים עבור התמונות הנבחרות.

הדריכו את התלמידים המעוניינים לצלם תמונה להתייחס להיבטים של הקומפוזיציה )נקודת מבט, 
מוקד, מסגור( ולהתנסות ב:

צילום מפרספקטיבות שונות: מזווית עליונה וזווית תחתונה. שימו לב כיצד הזווית משפיעה על גודל 	 
הסובייקט: האם הוא נראה גדול או קטן יותר?

הזזת הסובייקט ממקום למקום על מנת לצלם אותו מזוויות שונות.	 
מסגור: התקרבו ואז התרחקו עבור צילום רחב יותר. חישבו מה ברצונכם לכלול בתמונה, מה רלוונטי ומה 	 

צריך לחתוך מהתמונה.
מסגור אנכי/אופקי.	 

* המעוניינים להכיר מספר טכניקות של צילום, "חוק השלישים" ושימוש בתאורה בצילום, יכולים להשתמש 
בדף ההנחיות לצילום.

כל אחת ואחד מהתלמידים יציגו את התמונה שבחרו בפני הכיתה ויסבירו: 

כיצד בא לידי ביטוי הביטוי "כל ישראל ערבים זה בזה" באמצעות התמונה?	 
איזו כותרת בחרת לתמונה?	 
מהו המסר? הצג כתובית באורך של עד 50 מילים הכוללת הסברים ותובנות משמעותיות אודות התמונה.	 
מה היית מוסיף/ה לתמונה?	 
 	 Tricider -באמצעות ה Tricider הצעה לפעילות שיתופית: בקשו מהתלמידים להעלות את התמונות לאתר

כל תלמיד יוכל להעלות את התמונה עם הכותרת והכתובית )הסבר קצר של עד 50 מילים( ולהגיב 
לתמונות של חבריו. 

כמו כן, תלמידי שתי הכיתות יוכלו להצביע עבור התמונות הטובות ביותר בעיניהם. בדרך זו תלמידי הכתות 
התאומות יוכלו לראות את תמונות חבריהם ולהגיב זה לזה. 

מומלץ לבקש כי כל תלמיד יגיב לפחות לשתי תמונות. תמונה של תלמיד/ה מהכיתה שלו ותמונה של 
תלמיד/ה מהכיתה המקבילה. חשוב לתאם לוח זמנים ברור להעלאת התמונות, לתגובות, ולהצבעה. 

יחד עם הכיתה התאומה, בחרו כותרת לתערוכה המשותפת הכוללת את צילומי התלמידים משתי הכיתות. 

TwinLens 



3. העלאת תמונות לתחרות

/https://myjewishlens.bh.org.il/he  :העלו את התמונות לאתר העדשה היהודית
https://myjewishlens.bh.org.il/ קישור לתרגום אנגלית

בפינה השמאלית )לתרגום לאנגלית הימנית( לחצו על הכפתור 'הוסיפו תמונות'  .1
גררו תמונה או בחרו תמונה מתוך המחשב ולחצו 'הבא'  .2

הוסיפו את פרטי התמונה   .3
          שימו לב!

בשדה: "שם מלא" אנא הוסיפו ליד שמכם את שם ביה"ס ואת העיר בה אתם גרים. 	 
בבחירת "נושא התמונה", יש לבחור ב: עדשת התאומות - TwinLens. במידה ויש שם לתערוכה 	 

הקבוצתית, רשמו זאת בהמשך השורה. תוכלו לראות את המידע שהקלדתם גם בשדה של "הציעו 
נושא חדש".  

"כותרת התמונה" - אנא רשמו את השם שבחרתם לתמונה שלכם	 
"תיאור התמונה" - עליכם להוסיף את הטקסט בו הנכם מספרים על היצירה/בחירה שלכם. 	 

לאחר מילוי הפרטים יופיע כפתור של "העלה תמונה", המאשר את העלאת התמונה לאתר.   .4
במסך הבא תהיה אפשרות לשתף את התמונה בפייסבוק, במידה ותרצו.   .5

בהצלחה! 

כל תלמיד יוכל להעלות את התמונה בעצמו, לאחר קבלת ההנחיות לתיוג

המועד האחרון להעלאת התמונות הוא יום רביעי
כ"ו באייר, תש"פ, 20.5.2020 בשעה 18:00 שעון ישראל
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