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 בית הספר הפתוח לצילום –אדמה יוצרת ו יד לבנים רעננהבית 
  9970 מסע ברגשסדנת צילום 

 יואל שתרוג וצוות אדמה: בהנחיית

 
עולם המעוניינים להעמיק את שליטתם ב בוגרי סדנא בסיסית או בעלי ידע בצילוםמיועדת לצלמים המפגשים  20הסדנא בת 

, נלמד להתמודד עם מצבי צילום שונים ומשתנים  .צילומית מיוחדת ומעמיקה חוויה המחפשיםולצלמים  .והיצירה צילוםה
נלמד לשפר את  .סיפור, חוויה, רעיון, להעביר בעזרת המצלמה מסר, נלמד לצלם מתוך אמונה. נתרגל צילום בסביבה שונה

נלמד , היסוד של הצילום הבנה במושגי, יכולות צילוםהסדנא תקנה כלים ל  . מיומנות הצילום ולקבל תמונות איכותיות
 .עולם הצילום והאמנות, המצלמהוהבעה אישית באמצעות נלמד את שפת הצילום כלי ליצירה , במצלמה טכניקות לשליטה

 נשלב  כםבמהלש, הסדנא מורכבת ממפגשים עיוניים ומעשיים
 

  רעננה 231אחוזה   בית יד לבנים רעננהבחדר ישיבות המפגשים העיוניים יתקיימו 

 יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים 
 

 פירוט נושא שעה יום תאריך מס
 שיעור עיוני 29:22 ראשון .23.22.2 2

 הצגת הסדנא 

, האור כחומר גלם ביד היוצר, הצגת הסדנא, ותהכר

, מאפיינים של אור, הגדרת סוגי תאורה, שימוש נכון באור

עוצמה , טמפרטורת צבע, כיוון וההשפעה שלו על התוצאה

 .של אור ואיכותו

 22:22 שישי .04.22.2 0

 בוקרב

עבודה במצב צילום עם ל תרגו, מסע אל העבר -שרונה  שיעור מעשי

בין המבנים  Mוצילום במצב ידני  S –TV ירות עדיפות למה

 .ושוק שרונה, של שרונה

  -זרכהסר א'הכנה למפגש ייחודי בג, ניתוח עבודות יעיונישיעור  29:22 שני .24.20.2 4

ת למה למרו, מה הבעיה ואיך פותרים אותה, מיקוד

התמונות  -אוטו פוקוס   AFידת במנגנון שהמצלמה שלו מצו

  . אינן חדותשלנו מדי פעם 

צילום בכפר דייגים שונה ומיוחד שעל כביש , סר אזרקה'ג שיעור מעשי 24:22 ישיש .02.20.2 3

ביום ההיפוך , צילום בסמטאות הכפר ובחוף הים, החוף

 .החופי

 הכנה למפגש בעין כרם, סר'ניתוח עבודות ג עינישיעור  29:22 ניש .42.20.2 5

 22:. שישי 2.29..2 6

 בוקרב

, תרגיל בצילום נוף פתוח - לקרא טו בשבט –עין כרם  מעשישיעור 

  עומק בתמונה -זוויות צילום שונות, כנסיות, שקדיות

 .תרגול צילום בסוגי תאורה שוניםו

 כלים לשיפור התמונה –ניתוח עבודות  י שיעור עיוני 29:22 שני 2.29..0 1

תפיסת הרגע , לום נכון ויצירתי בנוף אורבניצי" עכבר העיר" יעיונשיעור  29:22 שני 22.0.29 .

, עדשות..." התנהגות של חתול", התייחסות לרקע, המושלם

מה מותר ומה  –נוף אנושי , התייחסות לאור וצל, שעות

 .הגדרות המצלמה ומצבי צילום מועדפים, אסור

, ל אביבצילום באיזור תעשייתי בדרום ת "על הרמפה"  מעשישיעור  22:22 שישי 22.24.29 9

אור , צבע, שימוש בחומרים להעברת מסר( שביל המפעל)

  ונוף אנושי ייחודי

  כלים נוספים לשיפור צילומים בנוף אורבני –ניתוח עבודות  עיונישיעור  29:22 שני 22.4.29 22

יקבעו במהלך הסדנא בשיתוף , נושא ומיקום פתוחים מעשישיעור  בוקר שישי 09.4.29 22

 משתתפי הסדנא

 שיעור עיוני 29:22 שני 3.29..2 20

 פרויקט אישי

  סיכום הסדנא –הצגת פרויקט אישי  -ניתוח עבודות 


