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מס 
 מפגש

 תאריך פירוט התכנים

 אכזיב עם רדת האור ולתוך הלילהסדנת צילום שקיעה בחוף  1

 צל וצבע ,החזרי אור, השתקפויות, אור 

 .תרגול הטכניקות שנלמדו בתנאי תאורה משתנה 

 התמודדות עם האור ההולך ודועך 

28.10 

יסודה ן ויישור קו בהכרת המצלמה ומושגיריענו 2
 היכרות קצרה בין חברי הקבוצה אשר עתידים לבצע וליצור יחדיו 

    ריענון –מבנה המצלמה ותפעולה. 

   , ,מהירות, צמצםISO , הגומלין, איזון לבן, הגדרות קובץ,חוק 

 ...ועוד ד אור מובנהמ, מיקוד, נעילות מדידה אזורי מדידה, אזורי

 צילום ב- RAWוהמשמעויות הנגזרות מכך

    הבנה מעמיקה כחלק מתפיסה צילומית -העצמית 

    ייצוג עצמי. -משימת בית 

 ביקורת עבודות מאכזיב 

11.11 

 חוץ + כיתה. להבין אור בפרקטיקה שיעור 3

   בורר המהירות. מריחה, פנינג והקפאה. עומק שדה  -תרגול חוץ
 האזור החד והשליטה על

     השיטות  השונות -מדידות אור 

 שימוש יצירתי באיזון הלבן 

    ביקורת עבודות משיעור קודם 

 הכנה לסיור בפקיעין 

25.11 

 בכפר הציורי פקיעיןסדנת צילום  -יום שישי 4

 לצלם סיפור של מקום 

 .כיצד לוכדים אופי של מקום באמצעות המצלמה 

  שימוש בפלש כתאורת עזר גם ביוםתרגול מעשי של 

29.11 
 יום שישי

 וההשפעה על המסר בצילום האור 5

    ...תאורה קונטרסטית/שטוחה/רכה/קשה 

    סטרנד, אלפרד סטיגליץפול  -מתולדות הצילום דוגמאות 

    צילום ב-RAW  רענון -ואיזון הלבן לאחר הצילום 

  הבנת המושגיםLow Key  ו-High Key

    בפקיעין.מהסדנה  -ביקורת עבודות 

 כנה לסיור בעכוה 

9.12 
 

 העתיקה צילום בעכו סיור -ום שישיי 6

  .ים, אבן, סירות ודייג 

 התנסות בצילום אווירה של מקום עם ייחוד -צילום מקום 

  תרגול צילום חטף )סנפ שוט,( ארכיטקטורה אופיינית, צבעוניות

 מונוכרומטיות ארכיטקטונית. אנושית מול

  צילום גם בשוק העיר העתיקה 

20.12 
 יום שישי

ייתכנו שינויים 
בעקבות מזג 

 וירוהא

  ויהי חושך ויהי אור! חנוכה מואר ומצולם 7

  מתמודדים עם תאורה חלשהאיך 

 .יתרונות וחסרונות של צילום בתנאי תאורה קשים 

 חשיפה ארוכה וציור באור 

23.12 
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 צילום מעשי בתוך ומחוץ לכתה -נרות, אש ותימרות חשמל 
 ביקורת עבודות מעכו 

 יישור קו בנושא עיבוד -פוטושופ 8

    עבודה עם קבציה חזרה ותזכור על RAW 

    העמקת ההיכרות עם תכנת הפוטושופ 

 כתוצאה מ הפחתת רעשים-ISO גבוה 

     משיעורים קודמים.ביקורת עבודות 

    איך מספרים סיפור באמצעות סדרת תמונות.צילומיתהסדרה ה . 

6.1.20 

  )להביא פלש אישי חיצוני אם יש( פלש חיצוני והתאורה המלאכותית 9

    )איך משתמשים נכון בפלש חיצוני )על המצלמה 

    שילוב נכון עם תאורה קיימת 

 אפשרות הרחקת הפלש מהמצלמה 

    הדגמות ותרגול בכיתה 

    ביקורת עבודות משיעור קודם 

 שימוש בפלש -לבית תרגיל 

20.1 

  שיעור חוץ, צילום לילה 10

    ...לחפש את האור במקומות שכבר איננו 

   .תרגול צילום לילה תוך שימוש נכון בתאורה קיימת 

     פלש ותאורה קיימתהפרקטיקה של שימוש בתרגול 

     תאורת מבזק בחשיפות ארוכותמתקדם בצביעה באור ושילוב 

3.2 
ייתכנו שינויים 

בשעת 
 השיעור 

בהתאם 
 לשעות האור

  סטודיו ותאורה מלאכותית 11

    מיםקוד יםביקורת עבודות משיעור 

    בסטודיו הבנת התאורה המלאכותית ומערכי תאורה 

    תאורה ראשית ותאורה משנית 

    סוגים ומאפייני אור בתאורה רציפה 

    לבן  ןאיזו ןכיוו -תזכורת(WB)  בזמן הצילוםמקצועי 

    הדגמות ותרגול מעשי 

 ביקורת עבודות משיעורים קודמים 

17.2 

 בוקר סדנת צילום -פגשים מקרוב עם הטבע מ צילום חוץ -שישי יום 12
  דרור גליליצלם הטבע  עם  באגמון

  אלפי בעלי כנף מתוךזריחה באגמון החולה, מעוף של עשרות 

 ם חדשהאגמון אל יו

    .שינויי אמצעי שליטה מהירים 

   .השתקפויות, ציפורים, צומח ודומם במים 

     עולם שלם מתחת לאף. –צילומי תקריב 
 

 יום שישי
 28.2 

  פורטרטמודל וצילום  -פנים \שיעור חוץ 13

    שימוש במודל/ית -בתאורה מעורבת צילום בלוקיישן 

    עקרונות והבנת הצילום המבוים 

    איך מאירים דמות ואיך פורטרט 

    שימוש ברקע כחלק מהסיפור 

 צילום פורטרט -תרגיל לבית 

2.3 

 9.3 שליטה בניגודיותו הוצאת פרטיםלצלמים,  פוטושופ 14
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 הבנת ההיסטוגרמה בדרך לשליטה בניגודיות 

 כהליך מורכב להעשרת  גוונים כיוון ניגודיות ומציאת גווני ביניים 

  נקודתי מקצועילעיבוד המשמשים הבנת הכלים 

 .יישור ותיקון עיוותי עדשה ופרספקטיבה 

  בשחור לבן והפשטהועיבוד צילום 

 כנה לסדנת עירוםה 

  צילום עירום סדנת 15

    עבודה על הסט עם מודל עירום 

 הגוף האנושי כדרך נוספת לביטוי אישי בצילום 

    ?יותר או פחותKey High , Key Low  בצילום עירום 

     מבזקים עם ובליעבודה בתאורה רציפה 

    שימוש ברקעים ואביזרי אווירה 

30.3 

 אביב פריחות 16

 יציאה לצילום במקום אביבי במיוחד. מיקום מדוייק יינתן בהמשך 

3.4 
 יום שישי

מצעות בא הרחבת הטווח הדינמי של התמונה - HDRצילום  סדנת  17
 מספר חשיפות

 הבנת המשמעות מאחורי הטכניקה 
 כיצד מצלמים זאת נכון 
  מתוך צילומי הסדנה . הדגמהכיצד עורכים זאת נכון 

27.4 

  וגם מודל אנושי...לבן ,, שחורחושך ,אוראש,  -ל"ג בעומר 18
 עם רדת החשיכה במפעל נטוש סדנת צילום

   שחור לבן. צילום בצבע תמונה ש/ל איך חושבים 

 תנסות בהפשטה כדרך ביטויה 

 הניגוד שבין הרכות האנושית לסביבה הקשה 

    התמודדות עם תנועה בתאורה טבעית ומלאכותית 

 אפקטים של אש ואור 

11.5 

  ריקודצילום  19

    באזורצילום באחד ממרכזי לימודי הריקוד 

    בצילוםותאורה חלשה טשטוש או הקפאה? התמודדות עם תנועה 

   אפשרויות שילוב  -רגישות חיישן-םצצמ-מהירות -משולש הזהב

 מאתגרת במיוחד. בסצנה

25.5 

  ביקורת עבודות גמר -שיעור סיום 20
  מסדנאות קודמותביקורת עבודות 

  לתערוכת הסיוםגמר העבודות ביקורת. 

 שיחת סיכום ומשוב 

 

1.6 

 

 

 הקורס מיועד למי שלמדו קורס מתחילים 

   מצלמת  -ציוד חובהDSLR 
   חלק מהסדנאות יתקיימו בימי שישי בבוקר 

   .כל התאריכים נתונים לשינויים 
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  .סדנת העירום מותנית במציאת מודל 

 

  הערות:

    בתערוכת הסיום יציגו משתתפי הקורס סדרת עבודות מתוך הצילומים שנעשו במסגרת

 הקורס.

 .עלויות הדפסת התמונות יחולו על המשתתפים 

    מהשעורים. 80%ההשתתפות בתערוכה מותנה בנוכחות של 

 
 ***שמורה הזכות לשינויים במועדים הרשומים בתוכנית ובתכני הקורס***
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