
 בית הספר הפתוח לצילום –אדמה יוצרת 

שנה עם סניפים רבים ברחבי  03בית ספר לצילום בניהולו של יואל שתרוג פעיל כ  יוצרת אדמה
 הארץ, בצוות אדמה מיטב הצלמים ומורי הצילום בארץ.

 adama.co.il-www.yאתר אדמה  -לאדמה סדנאות צילום ברמות שונות ובפריסה ארצית 
  5011956-353adama@zahav.net.il -y יואל  5685975-353לפרטים נוספים:  ניצן 

 מסע ברגשדנת צילום ס                            
 

המעוניינים להעמיק  בעלי ידע בצילום בוגרי סדנא בסיסית אומיועדת לצלמים המפגשים  15הסדנא בת 
השפה החזותית , נפתח את חשיבה הצילומיתרעיון ובבנדון  והיצירה. צילוםעולם האת שליטתם ב

הצילום ככלי במהלך המפגשים נתמודד עם מקוריות, נבצע תרגילים של שיתוף בעזרת המצלמה. וה
  תיאורטי.הטכני והידע ההעמקת . הסדנא תשלב לצד "הרוח" את טיפולי

 הסדנא משלבת מפגשי כיתה יציאות לשטח ומשימות נוספות.

 *יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים 

 

 פירוט נושא מפגש

  הצגת הסדנא 1

 מפגש עיוני

ההבדל בין תיעוד לבין יצירה אמנותית, הרעיון וגישות שונות של  -הכרות 

 ניתוח עבודות, משימה אישית ראשונה.

 הכרת המצלמה 2

 מפגש עיוני

 ידני,  Mמתוכנת'   Pצמצם, מהירות והיחס ביניהם, מצבי הצילום במצלמה: 

  A-AV   ,עדיפות לצמצם S-TV .עדיפות למהירות 

 תל אביב 3

 מפגש מעשי

מסע בתל אביב, מכיכר אתרים לרחוב ארנון ., רחל ולאה" ת"שתי האימהו

, רחל המשוררת, נמשיך לחוף הים ומשם לבית של לאה גולדברגבעקבות 

נדון במשמעות השירים שלהן וננסה להעביר את הרעיונות והתחושות שלהן 

 בעזרת המצלמה.  

 ניתוח עבודות 4

 מפגש עיוני

בקשר שבין מהמפגש המעשי, ניתוח פרויקט אישי שני, נדון ניתוח עבודות 

 שירה לצילום.

 כרם התימנים 5

 מפגש מעשי

מסע לחצר האחורית של תל אביב, נדון  לא רק חומוס" –"כרם התימנים 

ברעיון של חצר אחורית בבית ובחיים.  נתרגל מספר מצבי צילום מתקדמים 

 בנוף אורבני.  

 ניתוח עבודות  6

 מפגש עיוני

מכרם התימנים, ניתוח עבודות פרויקט אישי שלישי "חצר ניתוח עבודות 

 אחורית"

 נמל תל אביב 7

 מעשימפגש 

אור ראשון בשפך הירקון,  מפגש מעשי השכם  - "לצייר עם המצלמה"

בבוקר בו נלמד לנצל את האיכויות של אור ראשון, מדידת אור, צבע, מיקוד 

 .וטשטוש, הקפאה ומריחה

 ניתוח עבודות 8

  עיוני מפגש 

הגשת ניתוח עבודות, קומפוזיציה, הפריים כמסגרת,   -ניתוח עבודות 

 מסכם.לפרויקט אישי  הכנה פרויקט אישי חמישי.

 פרויקט אישי 9

 מפגש עיוני

 הכנה לפרויקט אישי והכנה לצילום טבע ונוף בפארק קנדה 

 צילום טבע 11

 מפגש מעשי 

מפגש מעשי בפארק קנדה,  .נוף פתוחצילום  "בארץ אהבתי השקד פורח"

טכניקות שונות בצילום טבע  רגל תמנזר השתקנים והסביבה. תרגיל בו נ

 ונתמקד בצילום מופשט בטבע., ונוף

 ניתוח עבודות  11

 מפגש עיוני

 חשיבה צילומית ויצירה, יציאה מתבניות ולצלם מבפנים.    "אני מאמין"

מפגש מסכם  12

 מפגש עיוני

 .מסע ברגשסיכום   - הצגת פרויקט אישי


