
 בית הספר לצילום -אדמה יוצרת                   

 8102 לנוערסדנת צילום מתחילים               

 בהנחיית ניצן שתרוג וצוות אדמה 

סדנת צילום ייחודית המותאמת לילדים ונוער המשלבת למידה מתוך עניין, סקרנות 

 .במהלכה נלמד להכיר את המצלמה ואפשרויות הצילום תסדנה חווייתי ,והתנסות

צלמים בתחילת דרכם ללא ידע בצילום, וער, ילדים ונמפגשים מיועדת ל 08הסדנא בת  

    מה הם עושים,  או לאלה שמצלמים ורוצים להבין טוב יותר

הסדנא מורכבת ממפגשים עיוניים ומעשיים, במהלך המפגשים נכיר את המצלמה 

  שברשותנו ונלמד איך להפיק ממנה את המרב.

 טושופבניתוחי העבודות נשלב כלים בסיסיים לעיבוד תמונה בעזרת פו

 

מפגש מספר  

1: 

בעידן הדיגיטלי בעבר וכיום עולם הצילום , האור כחומר גלם ביד היוצר

 והרשתות החברתיות, 

צילום דיגיטלי, כרטיסי זיכרון, מיקוד,  תולדות הצילום.תכונות האור, 

  , עמידה יציבה ו"עבודת רגליים" בצילוםisoדחיסה, רזולוציה, 

מפגש מספר  

2 : 

מדידת אור, מצבי הצילום במצלמה: ידני,  מהירות והיחס ביניהם,צמצם, 

 אופציות וכלים בסמרטפון ובמצלמה.עדיפות לצמצם, עדיפות למהירות. 

מפגש מספר  

3 : 

צילום צילום תיעודי,  -מפגש מעשי בכיתה ובסביבתה  –צילום נוף אנושי 

נושא  שי.ם לא שגרתיים בצילום נוף אנוהתמודדות עם מצביעצמי )סלפי( 

  ורקע.

יתרונות : המובנה במצלמה )סמרטפון( הכרת המבזק ניתוח עבודות, : 4מפגש מס'  

מבזק בלילה, חשיפות ארוכות עם וחסרונות, שימוש בתאורה מלאכותית, 

 מבזק, 

ומשתנים, אובך,  בתנאי אור קשים נתנסה בצילום בלפיד,טבע  צילום : 5מפגש מס'  

 , אור וצל, שטיחות ועומק בצילום. תמיקוד, מדידת אור נקודתי

 שיעור מעשי. 

 .מדידות אור. פיתוח סגנון אישי בצילום ניתוח עבודות  : 6מפגש מס'  

 או כל תוכנה אחרת. – פוטושופכלים בסיסיים לעיבוד תמונה בעזרת 

 )אין צורך לרכוש תוכנה(

על . נכיר את השפעות העולם הדיגיטלי על החברה והצילום והרשת : 7מפגש מס'  

ונכיר גם את השפעות הצילום על ברשתות חברתיות  תמקדנהצילום 

 העולם.

היכרות יסודית עם פונקציות במצלמה הדיגיטלית, עדשות ואביזרי עזר 

 . שיעור עיוני טכניבצילום. 

 באור אחרון   : 8מפגש מס'  



ר תרגיל בצילום: או .קניון עזריאלי מודיעיןצילום ב -צילום באור אחרון 

אחרון, שעת הקסם, תאורה קרה, תאורה חמה, צילום בחלל סגור ללא 

 .מבזק וחשיפות ארוכות. שיעור מעשי

, הפריים כמסגרת, מיקום הנושא בתמונה – , קומפוזיציהניתוח עבודות : 9מפגש מס'  

הכנה לפרויקט הצילום ככלי להעברת מסר, סיפור באמצעות הצילום ו

  אישי ראשון

 מפגש מס' 

11 : 

מסע  וילדיםמפגש משולב הורים . תרגילים בצילום אורבני -נווה צדק 

 צילומי בשכונה הראשונה של תל אביב. צילום תיעודי.

בצילום בנוף אורבני, חלונות דלתות, השתקפויות, נוף  במפגש נתמקד

אור ישיר, אור מוחזר, ניצול אנושי ועוד. נתמודד עם מצבי צילום שונים: 

אמירה  -חיתוכים  הקיימת, טקסטורה, צבע, צילום לא שגרתי, התאורה

 . שיעור מעשיאישית

מפגש מס'  

11 : 

 , התמקדות בחשיפה נכונה ועומק שדה.ניתוח עבודות מנוה צדק

 ותוכנות נוספות – פוטושופכלים בסיסיים לעיבוד תמונה בעזרת 

מפגש מס'  

12 : 

 פורטרט עצמי  הצגת פרויקט אישי.

 ק ראשון. סיכום חל
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