
 המציאות מבעד לעדשה
 בהנחיית אביטל אנגל

 

קהל היעד: הקורס מיועד לחובבי צילום בתחילת דרכם או בעלי ניסיון מועט המעוניינים לבסס 
 ולהעמיק את היכרותם עם שפת הצילום.

 
תיאור הקורס: קורס הצילום למתחילים מיועד ליצור הכרות קרובה של הסטודנט עם המצלמה 

, נוף אורבני למד את יסודות הצילום ועקרונות שפת הצילום הנוגעים באדםואפשרויותיה. בקורס נ
זאת באמצעות שילוב של הרצאות תיאורטיות, תרגול בכיתה, שיעורי צילום מעשיים  וסביבה קרובה.

 בשטח, ניתוח עבודות לבקרה ומשוב על סיוריי השטח.
 לקראת סיום הקורס יצלם כל סטודנט פרוייקט אישי בצילום.

 
 

 מפגש מס' 1   - הכרות אישית. יסודות הצילום.         
האור ואופיו, חשיפה, מד האור, חוק הגומלין,  מיקוד.                                     
מרכיבי המצלמה ואפשרויות העבודה: ידני או חצי אוטומט.                         

19:30-21:30ד'  יום  7.10.2015                                  
 

  מפגש מס' 2 - המשך טכנולוגיה של הצילום.
                                        צמצם ועומק שדה, תריס וצילום תנועה, סוגי מדידת אור                      

וחשיפה נכונה. מידת רגישות המצלמה לאור ועוד.                       
14.10.2015      19:30-21:30 - 'דום י                        

              
מפגש מס' 3 - צילום מעשי - סדנת שטח לתרגול החומר הנלמד.  יישום הכלים                               

הטכניים שנלמדו בשיעורים התיאורטיים.                        
                                ומפוזיציה, עומק שדה ותנועה. זווית הצילום, מיקוד, חשיפה, ק                     

  הדרכה קבוצתית ואישית בהפעלת אמצעי השליטה של                     
                      המצלמה.   יום ו'  16.10.2015   08:30-11:30     פארק כפר סבא

      
  מפגש מס' 4 - ביקורת עבודות ראשונה.

ביקורת עבודות של הצילומים שצילמנו בסדנת השטח.                       
                                                   19:30-21:30 - 21.10.2015 'דיום                      

 
  מפגש מס' 5 - סוגי עדשות ותכונותיהן

                                         על  המשפיע ההעדשאורכי מוקד שונים של עדשות ואיך                      
הפרספקטיבה. הקשר בין בחירת העדשה לאופי הצילום.                       

   19:30-21:30 - 28.10.2015  'דיום                      
 

 מפגש מס' 6 - צילום מעשי - בחינת העדשות השונות. 
.ם באורכי מוקד שונים ומיקוםותרגול ציל                       
תרגילים לשינוי הפרספקטיבה.                          
בחינת השימוש בעדשות השונות בהתאם לאופיין ואופי הצילום.                       

                                         יום ו' 30.10.2015    9:00-12:00        כיכר השעון – יפו
 

 
 

מפגש מס' 7 - ביקורת עבודות- ניתוח הצילומים שנעשו בסיור התייחסות                                      
לאורך המוקד הנבחר והפרספקטיבה. עומק השדה המושפע                       

                                     מסוג העדשה ומהירויות התריס הנכונות לעבודה בעדשות                      
.השונות                       

   19:30-21:30 - 4.11.2015  'דיום                      



 
 מפגש מס' 8 – סיור צילום לילה ללא מבזק

                האחרון ולהבין את איכויותיו. רבסיור נלמד לנצל את האוחשיפות ארוכות.                      
.ניתן לצלם את הלילה ללא מבזק נתרגל  חשיפות ארוכות ונבין איך                       

                     *   לשיעור זה יש להצטייד בחצובה.
                     שעת המפגש תינתן במהלך הקורס. 11.11.2015 יום ד'  נמל תל אביב

 
 מפגש מס' 9 - ביקורת עבודות ערב ולילה.

בחינה של הנושאים שתרגלנו בסיור. אור אחרון ,                        
.וחשיפות ארוכות קיים ובאור מלאכותי בלילהצילום באור                        
   19:30-21:30      'דיום  18.11.2015                     

 
 

 מפגש מס' 10 – סיור צילום מעשי סדנת רחוב. התייחסות לאדם וסביבתו
האורבנית. בסיור נתרגל שימוש בעדשות שונות, עדיפות                            

.צמצם ועדיפות תריס. אופי צילום הרחוב                         
                        יום ו'    20.11.2015  9:00-12:00  בכניסה לנחלת בנימין ליד שוק הכרמל.

 
 מפגש מס' 11 - ביקורת עבודות צילום רחוב-

.בחינת הצילומים מהסיור בדגש על אדם וסביבה ונוף אורבני                         
   19:30-21:30 - 25.11.2015  'דיום                        

       
 מפגש מס' 12 - סיום. 

.הצגת התרגיל האישי וסיכום הנלמד במהלך הקורס                         
     -   2.12.2015' דיום                         19:30-21:30          

             
 

  יש להצטייד במצלמתSLR  או דמוי SLR  
 

                      )ניתן לשכור חצובה ליום אחד או לרכוש( יש להצטייד בחצובה. 8לשיעור מס'            
                          

, סיורים ימי שישי בבוקרירביעבימי  , באולפן התקשורת,כוכב יאיר במתנ"ס הקורס יערך             
יתכנו שינויים באתרי הסיורים בשיקול דעת המנחה.            .ירביעוסיור לילה ביום               
               

 
 


