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 בקיבוץ שדה נחמיה 16:30 – 19:30בשעות  ', דימי 
מס' 
 מפגש

 תאריך פירוט התכנים

 ?איתומה זה הדבר הזה ומה אפשר לעשות . המצלמה ככלי ביטוי 1
 מונחים ראשונים בשפת הצילום

 י שימוש נכון בבניית התמונה"עניין בתמונה ע יצירת
 בוחנת בצילומים התבוננות באמצעות כללים וחוקים בצילוםהבנת 
 צילום לבית תרגיל

6.11 

 המצלמה הדיגיטלית דרך פעולתה והשימוש בה–הצילום הדיגיטלי  2
 הדיגיטלית והמדיום הדיגיטליהיתרונות והחסרונות של המצלמה  הבנת

 צילוםה תרגילשל עבודות  ביקורת

13.11 

 הכרת המצלמה 3
 אזורי מיקוד ומדידת אור, קריאת אור, סגר ,צמצם

 .לימוד והתנסות -בכל אלה ומה השפעתם על התמונה משתמשים איך
 .צילום לבית תרגיל 

20.11 

 יוצאים לצלם 4
 עלתו דגש על האור ההולך ופוחת והשפעבסביבה הקרובה עם לצילום  יציאה

 .העבודה והתוצאה הסופית דרך  

27.11 

 תוזוויועדשות  -קומפוזיציה 5
 ?מה זה ולמה חשוב לדעת? עצמית ?עדשה

 הקומפוזיציה בשירות הצלם 
 עבודות משיעורים קודמים ביקורת

4.12 
 

 עיבוד  6
 :עם הפוטושופ היכרות
 הדיסקרטי של הצלמים והאזורפורמטים לצילום , התמצאות ,ממשק

 לילה  לצילום הכנה
 צילום לבית תרגיל

11.12 

 צילום באור הגווע 7
בתוך  התנסות ראשונית בצילום בתאורה חלשה? כשמחשיךמצלמים  איך

 ומחוץ לכתה
  ISO, Key High / Key, Low,רגישות , חשיפות ארוכות

 תאורה קשיםוהיופי בצילום בתנאי  הייחוד

18.12 

 צילום אור. לכבוד החנוכה? לכבוד מה 8
 .נרות ומנורות, איך מצלמים אש -צילום באווירת חנוכה

 .באור. נצייר בואו
 אפקטים יצירתיים באור ....אש וחשמל באוויר 

25.12 

 ועיבוד הכנה לצילום סטודיו 9
 סוגים, יתרונות וחסרונות. -יתמלאכותהתאורה הכרת ה

  גבוה. ISO -העיבוד הייחודי של צילומים בחשיפות ארוכות ו

 מחנוכה ביקורת עבודות
 .צילום לאור נרות -תרגיל לבית

1.1.20 

10 Still Life - סדנה מעשיתסטודיובטבע דומם צילום .  
 )פרחים, חפצים ואביזרים שונים( טבע דומם צילוםהכנת הסט ל

 בתאורה מלאכותית עבודה
 בסביבת הסטודיו ורקעים כלים ,אפשרויות -אווירה צילומי

 יישום הנלמד בשיעור קודם
קצת אפקטים וגם...  

8.1 

 15.1 צילום רחוב, הצילום החברתי 11
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 .עיקרי כמרכיב קומפוזיציוני האדם -אורבאני לצילום הכנה
  .דוגמאות מתוך ההיסטוריה של הצילום –חברתי  ככלי הצילום

 ?אוטומטי או חצי אוטומטי, ידני -איך עושים זאת נכון ( חטף" )סנפ"ה צילום
 מיקוד  נעילת
 מדידת אור אזורי

 הסטודיולומי ביקורת עבודות מצי

 יציאה לצילום בקריית שמונה 12
 כאיור לכתבה הצילום

תפעול המצלמה בסביבה דינמית  תרגול -בסביבה אורבאנית  חברתי צילום
 משתנה

קומפוזיציה ובחירת  תרגול...הסיפור" בתוך" להיותירה וולתפוס את האו
 עדשות

 תרגול צילום לילה

22.1 
שעת 

השיעור 
תותאם 
לשעות 

 האור

 ודיוקן הכנה לצילום מודל 13
 ?אנושי מצלמים מודל איך

 מהו צילום דיוקן?
 .שליטה באווירה -בתאורה שליטה

 ?אין או זום אאוט זום
 .מבט על עבודות של צלמים ידועים? כבר עשו עם זה מה

 אורבניעבודות צילום  ביקורת

29.1 

 (בתיאום עם מזג האוויר)צפת העתיקה  –יום שישי, צילום חוץ  14
 .ת האמניםיוישן יותר בסמטאות צפת העתיקה וקרי ישן
וארכיטקטורה  גיאומטריה.מודרני , מסורתי, עתיק -בצילום המפגשים ירהוהאו
 מקום, תרבות ,  אדם

31.1 
יום 
 שישי

 ודיוקן. סדנה מעשית מודל –צילום סטודיו  15
 עם מודל אנושי עבודה על סט מקצועי

  Low Key  \ Key High -צילום ב
 עבודה עם תאורה מלאכותיתתרגול 

 תרגול פרקטיקה של חומרי הקורס

5.2 

 עיבוד 16
 דרכים שונות בעיבוד דיוקן -עיבוד

 איזון לבן, רזולוציה, היסטוגרמה -הכנת תמונה להדפסה
 משיעורים קודמיםות ביקורת עבוד

 רה סט תמונות מתוכו ייבחרו התמונות לתערוכת הסיוםבחי -לבית

12.2 

 אביב פריחות  17
 ...עושים זאת נכון כיצד - יציאה לצילום פריחות באזור

 הפרדה והדגשה 
 צילום בטבע בתאורה הנכונה ביותר. -שעת הזהב

 בהתאם למזג האוויר ייתכנו שינויים*

19.2 
שעת 

השיעור 
תותאם 
לשעות 

 האור

 -עיבוד 18

 ת פרטים במקומות הבהירים וחשוכיםהוצא
 ...רעשים וניקיון כללי, חידוד -הכנה להדפסה

 בחירת התמונות לתערוכת הסיום -צילומיתהסדרה ה
 ביקורת עבודות משיעור קודם

26.2  

 איך זה עובד? -. סיור בפלוטר 19
 .המשמעות של תהליך העיבוד על ההדפסה

 .משמעות אופני תצוגה
 .בעבודת הצלם/תעזר ברידג' ככלי תכנת גשר על מים סוערים. השימוש ב

 הנחיה אישית בהכנה לעבודות לתערוכה.

4.3 

 שיחת סיכום ומשוב 20
 וביקורת עבודות מסכמת.

18.3 

 

 



 DSLRמצלמת  -ציוד חובה

 חובה ידע בסיסי בהפעלת המחשב

 ת שונות מהרגיל לפי הצורךשישי בבוקר או בשעו ביום יתקיימולק מהשיעורים ח

 כל התאריכים נתונים לשינויים

 

 

  :הערות

בתערוכת הסיום יציגו משתתפי הקורס סדרת עבודות מתוך הצילומים שנעשו 
 .במסגרת הקורס

 .מהשעורים 80%בנוכחות של  יתההשתתפות בתערוכה מותנ
 

עמותת שלושת הנחלים שומרה לעצמה את הזכות לשינויים *** 
 ***במועדים הרשומים בתוכנית ובתכני הקורס

 

 054-6880271לפרטים: יפתח חבלין 
 


