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שנה עם סניפים רבים ברחבי  03בית ספר לצילום בניהולו של יואל שתרוג פעיל כ  יוצרת אדמה
 הארץ, בצוות אדמה מיטב הצלמים ומורי הצילום בארץ.
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 בית יד לבנים רעננה
 0202-0200רעננה   –סע ברגש דנת צילום מס

המעוניינים להעמיק את שליטתם  בוגרי סדנא בסיסית או בעלי ידע בצילוםמיועדת לצלמים המפגשים  15הסדנא בת 

נלמד להתמודד עם מצבי צילום   .חוויה צילומית מיוחדת ומעמיקה המחפשיםולצלמים  והיצירה. צילוםעולם הב

שונים ומשתנים, נתרגל צילום בסביבה שונה. נלמד לצלם מתוך אמונה, להעביר בעזרת המצלמה מסר, רעיון, חוויה, 

הבנה במושגי , לות צילוםיכוהסדנא תקנה כלים ל  נלמד לשפר את מיומנות הצילום ולקבל תמונות איכותיות.  סיפור.

והבעה אישית באמצעות במצלמה, נלמד את שפת הצילום כלי ליצירה  נלמד טכניקות לשליטה, היסוד של הצילום

 עולם הצילום והאמנות. המצלמה,

 נשלב:  כםבמהלשהסדנא מורכבת ממפגשים עיוניים ומעשיים, 

 לום בתנועה(, צילום גיאוגרפי אנטרופולגי.במאה שערים, נוף פתוח, נוף אורבני ייחודי, ריקוד )צי חנוכה

 

 פירוט נושא תאריך מפגש

 05.22.02יום שני  2

 29:22בשעה 

  הצגת הסדנא

 מפגש עיוני

 הכרות, הצגת הסדנא, 

ואמנות המציגה את   המציאות כפי שהיא "אמנות המציגה את 

 המציאות כפי שהיא ראויה להיות."

יום שישי  0

20.22.02 

 28:22בשעה 

 בבוקר

 העיר הלבנה

 מעשימפגש 

"יש יפות ממנה אבל אין יפה כמוה" מסע לאורך פארק המסילה בתל 

 אביב רחוב נחלת בנימין, הרצל וסביבת שכונת אחוזת בית. 

 00.22.02יום שני  3

 29:22בשעה 

 ניתוח עבודות

 מפגש מעשי

 בירושלים, ניתוח עבודות, הכנה למפגש מעשי 

4 20.20.02 

בערב יום חמישי 

27:22 

חנוכה 

 בירושלים

 מעשימפגש 

חנוכה בירושלים בשכונות בית ישראל, השוק הבוכרי, כיכר 

 בנוף אורבני ואנושימפגש מעשי שיתמקד  – השבת ומאה שערים 

רתק ולא שגרתי. תרגול מצבי צילום בתאורה קשה, שימוש במבזק מ

 ובחשיפות ארוכות

 23.20.02יום שני  5

 29:22בשעה 

 עיונישיעור 

 ניתוח עבודות

 מבוא לצילום בלילה –ניתוח עבודות מצילומי חנוכה בירושלים 

יום חמישי  6

32.20.02 

 27:22לקראת 

 מעשישיעור 

 לילה בתל אביב

מגדלי  –אור אחרון על גשר יהודית, שכונת מוטיפיורי  –שעת הקסם 

 , אור קר ואור חם, הקפאה ותנועה.חיבור בין ישן וחדש –אלון 

  23.22.00יום שני  7

 29:22בשעה 

ניתוח עבודות 

 לילה

 עיונימפגש 

 פתוח. כלים נוספים לשיפור צילומים בנוף  לילהניתוח עבודות 

צילום מחול: מדידת אור, צילום אובייקט בתנועה, צבע, שחור לבן, 

 נושא מול רקע, דיאלוג בין נושא לנשוא.
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 *יתכן ויהיו שינויים בתוכנית הלימודים 

 

 פירוט נושא תאריך מפגש

 –אמצע השבוע  8

מועד לא סופי 

02.22.00 

 תנועהצילום 

 ריקוד

סדנת צילום מחול בשיתוף עם   "תרקוד הא אמרה לי , תרקוד"

צילום בתנועה, הקפאה, מריחה,  –בתיאטרון ענבל  להקת ענבל

 התמודדות עם תאורה משתנה.

 32.22.00יום שני  9

 29:22בשעה 

 עיונישיעור 

 ניתוח עבודות

 ניתוח עבודות צילום מחול

יום שישי  22

28.20.00 

 7:22בשעה 

 בבוקר

צא צא אל 

 המדבר

 עשימפגש מ

בצפון הנגב, נוף מדברי מסע צילומי בדרום, יום צילום  –דרום אדום 

 מרחבים פתוחים –פריחות חורף, שמורת טבע ייחודית  –

 08.20.02יום שני  22

 29:22בשעה 

 ניתוח עבודות 

 מפגש עיוני

 ניתוח עבודות מסע דרומי

 24.23.00יום שני  20

 29:22בשעה 

מפגש מסכם 

 מפגש עיוני

 סדנאסיכום  -הצגת פרויקט אישי 


