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 בית הספר הפתוח לצילום –אדמה יוצרת ו בית הפנאי נס ציונה

  2020 מסע ברגשסדנת צילום 

 בהנחיית: יואל שתרוג וצוות אדמה
 

המעוניינים להעמיק  בוגרי סדנא בסיסית או בעלי ידע בצילוםמיועדת לצלמים המפגשים  12הסדנא בת 
  והיצירה. צילוםעולם האת שליטתם ב

מקוריות, נבצע תרגילים של שיתוף השפה החזותית וה, נפתח את הצילומיתחשיבה רעיון ובבנדון 
. הסדנא תשלב לצד "הרוח" את הצילום ככלי טיפוליבמהלך המפגשים נתמודד עם בעזרת המצלמה. 

  תיאורטי.הטכני והידע ההעמקת 
 יציאות לשטח ומשימות נוספות.צילום מודל בתאורה חמה, הסדנא משלבת מפגשי כיתה 

 פירוט נושא שעה יום יךתאר מס
 שיעור עיוני 19:30 רביעי 04.12.19 1

 הצגת הסדנא 

וד לבין יצירה ההבדל בין תיע – הצגת הסדנא -הכרות 

גישות וח הדינמי ככלי לחשיפה מושלמת,. הטו אמנותית, 

 .משימה אישית ראשונהשונות של ניתוח עבודות, 

 שיעור עיוני 19:30 רביעי 18.12.19 2

ש הכנה למפג

 מעשי ראשון 

מה זה מצלמות פול פריים, מה היתרון שלה, מי צריך אותה,  

מה זה מצלמת קרופ, ולמי היא מיועדת?  שימוש בעולם  

הדיגיטלי ליצירת  עולם חדש )פנטזיה( שלא קיים במציאות, 

אך חי ונושם אצלנו בדמיון.  על הפתיחות בעולם האמנות 

 תוח עבודתני לשנות את המציאות לפי ראות עיננו.

מסע בתל אביב, מכיכר ., רחל ולאה" תהאימהו"שתי  שיעור מעשי בוקר שישי 03.01.20 3

, נמשיך לחוף לאה גולדברגאתרים לרחוב ארנון בעקבות 

, נדון במשמעות רחל המשוררתהים ומשם לבית של 

השירים שלהן וננסה להעביר את הרעיונות והתחושות שלהן 

 שיעור מעשיבעזרת המצלמה.  

 שיעור עיוני 19:30 ראשון 05.01.20 4

 ניתוח עבודות

מהמפגש המעשי, ניתוח פרויקט אישי שני, ניתוח עבודות 

 בקשר שבין שירה לצילום.נדון 

מסע לחצר האחורית של  לא רק חומוס" –"כרם התימנים  שיעור מעשי 08:00 שישי 17.01.20 5

.  נתרגל תל אביב, נדון ברעיון של חצר אחורית בבית ובחיים

בנוף אורבני.   נוספיםמספר מצבי צילום צילום בשחור לבן ו

 שיעור מעשי.

 שיעור עיוני 19:30 רביעי 29.01.20 6

 ניתוח עבודות

מכרם התימנים, ניתוח עבודות פרויקט אישי ניתוח עבודות 

 שלישי "חצר אחורית"

 מעשישיעור  06:00 שישי 14.02.20 7

 אור ראשון

שפך הירקון,  מפגש אור ראשון ב - "לצייר עם המצלמה"

מעשי השכם בבוקר בו נלמד לנצל את האיכויות של אור 

 .ראשון, מדידת אור, צבע, מיקוד וטשטוש, הקפאה ומריחה

אור  רביעי 26.02.20 8

 אחרון

"אני מאמין"  – מפגש בהנחיית ניצן שתרוג –ניתוח עבודות  עיונישיעור 

יות ולצלם מבפנים.   חשיבה צילומית ויצירה, יציאה מתבנ

 הכנה למפגש צילום בטבע

מפגש מעשי  .נוף פתוחצילום  "בארץ אהבתי השקד פורח"  מעשישיעור  19:30 שישי 06.03.20 9

טכניקות  רגל ת. תרגיל בו נומנזר השתקניםבפארק קנדה, 

 ., ונתמקד בצילום מופשט בטבע.שונות בצילום טבע ונוף

 ניתוח עבודות ר עיונישיעו 19:30 רביעי 25.03.20 10

 פגרת פסח  חופש       

11 16.04.20 

מועד לא 

 סופי

 מעשישיעור  19:00 חמישי

 

נושא, רקע אור. יחסי מודל  – צילום מודל בתאורה חמה

 מדידת אור נקודתית, קומפוזיציה, תפישת הרגע, -צלם 

 שימוש בתאורה מלאכותית.

סדנת סיכום   - הצגת פרויקט אישי -ניתוח עבודות מודל  שיעור עיוני 19:00 שלישי 21.04.20 12
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  הנס ציונ 6בבית הפנאי רחוב משה לוי המפגשים העיוניים יתקיימו 
 

 יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים       
 

 חד יומיים:צילום בנוסף ניתן להצטרף במחיר מוזל למפגשים 
 יםבמאה שער חנוכיות בחנוכהצילום 
 פורים בבני ברקצילומי 

 בתל אביב מצעד הגאווה
 במוזיאון תל אביב מצלמים אומנות

 מועדי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה. –ועוד 
 

 ."מסע ברגש" קט אישיפרוי
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