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 ונוערלילדים  צילום קורס

 וצוות אדמה יוצרת ניצן שתרוגהנחיית ב

 כלים בסיסיים בצילום.  וקנה למשתתפים בישים עם עולם הצילום והאומנות ומפג משלב קורסה

מועברת בדרך המשלבת מפגשים עיוניים ומעשיים, למידה מתוך עניין, סקרנות  ותהסדנא
נצא לצלם טבע, נוף אנושי, נוף אורבני ועוד ונלמד להכיר את  ןחווייתית במהלכ ותוהתנסות, סדנא

 כיום בעידן הדיגיטלי. המצלמה ואפשרויות הצילום

לאלה שמצלמים בפלאפון, לאלה , שאוהבים אמנות, מתעניינים בצילוםם ילדימיועדת ל ותהסדנא
ורוצים להבין טוב יותר מה הם עושים, ניתן להשתתף שכבר לוקחים את המצלמה של ההורים 

 בסדנא עם מצלמות מכל סוג שהוא  )גם סמארטפון( 

  מחזורים, ניתן להירשם לכל השנה או לחלק מהמפגשים. 3 ות שנתיות, אך מחולקות להסדנא

 תוכנית הסדנא:

 1מחזור 
 

 נושא המפגש

 , היכרות עם המצלמה.פתיחה והיכרותמפגש   -1

 של המצלמה דרכה "ניכנס" לעולם הצילום בניית דגם  -2

 , צילום תנועה, צמצם ומהירותהיכרות מעמיקה עם עולם הצילום  -3

  טבע ונוףצילום   -4

 ועיבוד תמונהצפייה בצילומים   -5

 -מפגש צילום מיוחד לקראת חנוכה -אור וחושך  -6

  וצילום אוכלצפייה בצילומים   -7

 ובניית סטודיו מיניאטורי לצילומים ביתיים  צילום סטודיו  -8

 הדפסה וצביעה של צילומים, הכנה למפגש בנווה צדק -צילום וצבע  -9

 צילום נוף אורבני -מפגש בנווה צדק  -11

 קולנוע צילום, אנימציה ו  -11

 וצפייה בצילומים נבחרים מכל המפגשים עד כה. -מפגש סיום  -12

  2מחזור 

, היכרות עם התמונות והצלמים הגדולים מפגש פתיחה והיכרות  -1
 והסיפורים מאחורי הצילומים והאנשים. 
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 ו בשבטמפגש מיוחד לקראת ט -צילום מקרו וצילומי פרחים  -2

 ותפקידם, פלאשים כפתורים מיוחדים במצלמה  -3

 ובניית פריים נכוןחתך הזהב   -4

 ציור באור וצילום מופשט  -5

 מפגש צילום בפארק  -זוויות צילום לא שגרתיות  -6

 יצירת אווירה באמצעות הצילום   -צילום, מסכות ופילטרים  -7

 הכנה לתרגיל סיום -צפייה בצילומים ופורטרט עצמי  -8

 מפגש מיוחד לקראת פורים  -9

 צילום שקיעה בנמל תל אביבמפגש   -11

הכנה לתרגיל היכרות עם צלמים באמצעות פורטרטים,  -פורטרט עצמי  -11
 סיום

 פורטרט עצמי  -צפייה בתרגיל מסכם -מפגש סיום  -12

  3מחזור 

, היכרות עם ה"שפה צילומית" סיפור ותחושות מפגש פתיחה והיכרות  -1
 בעזרת המצלמה 

 יצירת סדרה מצולמת –הקשר בין צילום וזיכרון   -2

 מפגש מיוחד לקראת פסח -צילום תיעודי ואנשים   -3

 " משנה מקוםמפגש צילום "  -4

 , העברת מסר ורעיון דרך הצילום בצילומים והשראהצפייה   -5

 מחוללמפגש מיוחד בסטודיו  -צילום ותנועה  -6

 . משמעות הצבע בצילום –צפייה בצילומים וחשיבה בצבע   -7

 מפגש מיוחד לקראת שבועות-צילום בטעם של פעם   -8

 מפגש עם הצלם יואל שתרוג -צילום גיאוגרפי  -9

 גרפיטי בשכונת פלורנטיןמפגש צילום   -11

 לתערוכה, בחירת תמונות בעולם הצילום יצירתיתחשיבה   -11

  מפגש סיום+ תערוכת צילום  -12

 .*יתכן ויהיו שינויים בתוכנית הסדנא

 


