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 נוערסדנת צילום ל          
 וצוות אדמה יוצרת ניצן שתרוגהנחיית ב

הסדנאות משלבות מפגשים עם עולם הצילום והאומנות ותקנה למשתתפים בהן כלים 
 . ותפתח צוהר לעולם האמנות בסיסיים בצילום

ן, הסדנאות מועברת בדרך המשלבת מפגשים עיוניים ומעשיים, למידה מתוך עניי
סקרנות והתנסות, סדנאות חווייתית במהלכן נצא לצלם טבע, נוף אנושי, נוף אורבני 

ונפתח את אפשרויות  , להפיק ממנה את המרב ועוד ונלמד להכיר את המצלמה
 בעידן הדיגיטלי. הצילום 

מיועדת לצלמים בתחילת דרכם, או לאלה מותאמות לנוער ו מפגשים. 01בת  הסדנא
למות מה הם עושים, ניתן להשתתף בסדנא עם מצשמצלמים ורוצים להבין טוב יותר 

 . ל סוגמכ

 מפגשים נוספים בהמשך השנה.  01קיימת אופציה להמשיך ל 

 6.00.03החל מה  03:61-00:11בשעות ראשון בימי  -אחת לשבועהמפגשים יתקיימו 
  לפיד. 93המפגשים העיוניים יתקיימו ב"בית אדמה יוצרת" השקמה 

  המפגשים המעשיים יתקיימו באזור מודיעין.
 בתל אביב. -ביום שישי בצהריים -מפגש אחד תקייםי מחזורפעם ב

 ₪  311מפגשים  01סדנה בת עלות 

 ותתגבש קבוצה.* קיימת אפשרות להאריך את הסדנה ולהוסיף מחזור שלישי במידה 

 .ניתן במקרה הצורך להשלים שיעורים )במועד אחר( עם קבוצה אחרת* 
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 תוכנית הסדנא:

 דצמבר-אוקטובר: יםפגשהמ ינושא 1מחזור 

 , הצגת הסדנא והיכרות, היכרות עם המצלמה.מפגש פתיחה 93.11.15

  ביער לפיד  צילום טבע ונוף 9.11.15

 , צילום תנועה, צמצם ומהירותעולם הצילוםהיכרות מעמיקה עם  11.11.15

 קניון עזריאלי במודיעין ר אזוב צילום לילה 13.11.15

 ניתוח עבודות ועיבוד תמונה )פוטושופ ותוכנות נוספות(צפייה בצילומים,  91.11.15

  , תרגיל צילום בתאורה מלאכותיתצילום סטודיו 1.19.15

 בצילום אוכלצפייה בצילומים והתנסות  4.19.15

 והכנה לצילום בנווה צדק -מפגש צילום מיוחד לקראת חנוכה -אור וחושך 11.19.15

 צילום נוף אורבני, גרפיטי, השתקפויות, נוף אנושי -מפגש בנווה צדק 91.19.15

 צפייה בצילומים נבחרים מהמפגשים וסיכום -מפגש סיום 99.19.15

 .*יתכן ויהיו שינויים בתוכנית הסדנא

 אופציה לסדנת המשך:

 9מחזור 
 

 מרץ -נושאי המפגשים: ינואר

 דולים של המאה. , היכרות עם התמונות, הצלמים והסיפורים הג מפגש פתיחה והיכרות 15.1.91

 -טו בשבט כבודמפגש מיוחד ל -צילום מקרו וצילומי פרחים 92.1.91

  במצלמה כפתורים מיוחדים וכיצד בונים פריים נכון חתך הזהבצפייה בצילומים,  9.9.91

 מפגש צילום ערב  -וצילום מופשטציור באור  5.9.91

 מפגש צילום בפארק ענבה -לא שגרתיות זוויות צילום 12.9.91

 )נתמקד בתוכנה חינמית(  ועיבוד תמונה מתקדםצפייה בצילומים  99.9.91

 בפלורנטין  גרפיטי ונוף אורבני מפגש צילום 1.9.91

 מפגש מיוחד לקראת פורים- צילום ופנטזיה 4.9.91

 ופורטרט עצמיצפייה בצילומים  11.9.91

 פורטרט עצמי -צפייה בתרגיל מסכם -מפגש סיום 99.9.91
 


