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 בית הספר הפתוח לצילום –אדמה יוצרת ו יד לבנים רעננהית ב
  0909 מסע ברגשסדנת צילום 

 בהנחיית: יואל שתרוג וצוות אדמה

 
עולם המעוניינים להעמיק את שליטתם ב בוגרי סדנא בסיסית או בעלי ידע בצילוםמיועדת לצלמים המפגשים  11הסדנא בת 

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

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

 : נשלב כםבמהלשהסדנא מורכבת ממפגשים עיוניים ומעשיים, 
  וצילום מודל בתאורת אופן.  , צילום גיאוגרפי(צילומי מדבר, נוף פתוח, נוף אורבני ייחודי, ריקוד )צילום בתנועה

 

  רעננה 145אחוזה   בית יד לבנים רעננהבחדר ישיבות המפגשים העיוניים יתקיימו 

 יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים 
 
 
 

 פירוט נושא שעה יום תאריך מס
 שיעור עיוני 11:55 שנייום  11.11.11 5מפגש 

 הצגת הסדנא 

 הכרות, הצגת הסדנא, 

ואמנות המציגה   המציאות כפי שהיא "אמנות המציגה את 

 את המציאות כפי שהיא ראויה להיות."

יום  11.11.11 0מפגש 

 שישי

 פנימה" מסע לעבר בגדרה –החוצה  –"חצר אחורית  ישיעור מעש בוקרב

 מעשי בנצרתניתוח עבודות, הכנה למפגש  יעיונישיעור  11:55 שנייום  51.11.11 3מפגש 

יום  13.11.11 8מפגש 

 רביעי

 כריסמס

שווק סמטאות, חגיגות חג המולד,  –כריסמס בנצרת  שיעור מעשי 1:55

הדוכנים בשוק יר: בעת האווירה המיוחד נתעד את ייחודי, 

העתיק עמוסים בכובעי סנטה קלאוס, קישוטים ומתנות 

לחג, שורות ארוכות של סנטה קלאוסים משוקולד ושאר 

ראווה מנצנצים למרחוק בעיצובי חג חלונות אביזרים, 

  מפגש מעשי –עיר החוגגת שנה חדשה  מרהיבים

 המדברי., הכנה למפגש צרתנניתוח עבודות  עינישיעור  11:55 נישיום  50.51.15 1מפגש 

יום  51.51.15 8מפגש 

 שישי

1:55 

 בוקרב

מסע צילומי מופלא המוקדש לנוף מדברי "המדבר מדבר"  מעשישיעור 

באור הייחודי של ינואר, צילומים בערבה, דרך השלום, 

 נחל חורים ועוד )פרטים נוספים בסדנא(

יום  54.51.15 6מפגש 

 לישיש

 כלים לשיפור התמונה –עבודות  ניתוח  שיעור עיוני 11:55

יום  11.51.15 6מפגש 

 ישיש

פרשנות אישית, צילום תיעודי, דיאלוג  – "גדר הפרדה" מעשישיעור  בבוקר

בין הטבע לאדם, צבע ומרקם. מסע צילומי בגליל המערבי 

 .שתולהאכזיב, כביש הצפון  –

כלים נוספים לשיפור   הצפונימפגש ניתוח עבודות מה עיונישיעור  11:55 נישיום  15.55.15 0מפגש 

 פתוח. צילומים בנוף

מפגש 

59 

חול סדנת צילום מ  "תרקוד הא אמרה לי , תרקוד" מעשישיעור  בוקר  

צילום  –בתיאטרון ענבל  להקת ענבלבשיתוף עם 

 . משתנהמריחה, התמודדות עם תאורה , בתנועה, הקפאה

מפגש 

55 

 צילום מחול –יתוח עבודות נ עיונישיעור  11:55 שנייום  50.54.15

מפגש 

50 

יום  11.54.15

 רביעי

 שיעור עיוני 11:55

 פרויקט אישי

  סיכום הסדנא –הצגת פרויקט אישי 
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