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 ראשון עד חמישי לאפריל  20-21  : 0מחזור 

איזו התרגשות וכמה מרגש שהחלטתם לראות את העולם מזווית 

  הימים הבאים!!! 5חדשה ויצירתית. כי זה מה שנעשה במהלך 

המשתתפים לראות את העולם דרך אזמין את בה  ויצירתיות ותמהנ צילום תוחווימ תהנו 

 באקדמיה צילום קורס!ולהביע באמצעות הצילום את דעתם ומחשבותיהם  שונהזווית 

 וכללי הצילום עקרונות, המצלמה בהכרת כלים למשתתפים להקנות מיועדת אחר לצילום

 המשתתפים ילמדו, שונים מצלמה ומשחקי הלימוד לחוויית בנוסף. מגוונים קומפוזיציה

 הלימוד. מגוונים וצלמים שונים צילום סגנונות נכיר. ומהנות מעשיות צילום טכניקות

, מתוך אמונה והבנה ארוכת שנים שלמידה ובטבע בסטודיו מעשי תרגול עם משולב

 מוצלחת ומהנה, נעשית דרך חוויה ותרגול מעשי.

 יום השראה... 229:-2232:  'א יום

לי ונכיר קצת יותר לעומק את גד ,הקבוצה חברי עם הכרות מפגש ולאחר בסטודיו נתכנס

הצלמים בארץ ובעולם ודרכם נקבל השראה ויצירתיות לקראת סשן הצילומים שנערוך 

ולקראת הביקור במוזיאון ישראל  בו נצפה בתערוכת צילום של אחד מגדולי  במהלך היום.

 הצלמים בארץ.

וית  צילום נכונה היא וולמה בחירת ז בחשיבות בחירת נושא צילום וקומפוזיציה, נתמקד

   תמונה מנצחת!הסוד ליצירת 

 עצמי בצילום נעסוקנלמד להשתמש במצלמת הנייד האישי של כל אחד ו  בהמשך היום

ובכך נכיר קצת יותר את החברים  אישי ביטוי שייצור ומקורי מעניין כזה באופן סלפי

 .משוב מצמיח ונערוך המשתתפים בתמונות בצפייה נסייםו .בקבוצה ,ואולי גם את עצמנו...

 צילומים בחוף ים פראי 23:22-9:22'  ביום 

 חלק ראשון: צילומי גרפיטי בבית נטוש בלב שדה פורח, יהיה צבעוני...

 חלק שני: צילומי שקיעה בחוף ים פראי ,יהיה מרגש תתכוננו...

 נלמד: לעבוד על מצב ידני במצלמה ,עם דגש על חשיפות ארוכות.

 



 

 ליום אחד! כוכביםלהרגיש  229:-2232:  'ג יום

בשילוב  בסטודיו מקצועי, זוהרים ביום זה יחוו המשתתפים בקורס, סשן צילומי  אופנה

 במגוון הרחב של הביגוד והאביזרים בסטודיו. ישתמשו,  מאפרת ומסרקת מקצועית

 המשתתפים יזכו  להרגיש כוכבים ליום אחד.. יצטלמו ויצלמו אחד את השניה.

 . והאופנה הפורטרט צילומי בתחום ומעניינים ידועים צלמים של יםטפורטר מצגת נציג

, מסננים, פלאשים: בסטודיו תאורה ציודב ונלמד להשתמש פורטרטים בצילומי נתנסה

חוויה אמיתית ,לבוש ואביזרים  .רקעים ומגוון מגוונות בתאורות .באור צביעה,  בוקס לייט

 ובלתי נשכחת!

 : צילומי טבע בשמורת מליבו'דיום 

תקריב. נצפה במצגת מעניינת ונקבל השראה לקראת =ביום זה נלמד על צילום מאקרו

מגוון עשיר של צמחיה, יציאה לצילומים בטבע. כשלפנינו פרוסים מרחבי טבע ירוק, 

 ציפורים, ושלווה המאפשרת הסתכלות  מזווית אחרת על העולם היפה שבורכנו בו.

ים דגש על דרכי צילום בתאורה טבעית ,קונטרסט ואפקטים מיוחדים בתפקודי שנ 

 מצלמה.

 נלמד על עקרונות החשיפה לאור מהירות וצמצם, נבין מהו עומק שדה  

נה מוצלחת. בסוף היום נתכנס נצפה בצילומים נדון ונלמד ולמה הוא חשוב ליצירת תמו 

 מהם.

 ACDCבתוכנת עיבוד תמונות ד + צילום וידאו דרך הניי : 'היום 

 המשתתפים ילמדו: הוידאוצילום  יום מרתק לעולם 

 כתיבת תסריט קצר, בימוי ,הפקת קליפ, ועריכתו דרך הנייד •

 tiktokאך מצלמים נכון ל •

 נסטוששדרוג דף האי •

עוד נלמד את חשיבות הצגת האוביקט המצולם, בניית פריים מעניין ויצירתי. ושימוש 

 מושכל באור.

לאחר שבוע שלם של ראיה מחודשת את העולם, וצילום אין ספור לוקיישנים ייחודים, זה 

הצילומים הנבחרים אותם נעבד  1זמן טוב לעצור לצפות בצילומים ליהנות... ולבחור את 

תית ונדפיס להנאתנו. ולמזכרת בה יוכלו להתגאות בתערוכת צילומים קבוצתית אומנו

 .,וחלוקת כוכבים ומצטיינים.. תעודות בחלוקת ונסיים שנערוך בסטודיו.

 

 



 :הצילום לקורס ציוד

חובה נייד עם מצלמה תקינה.  .פשוטה קומפקטית גם להיות יכולה! כלשהיא מצלמה

 .חובה להביא בתחילת הקורס קי און יסקד .DSLRועדיפות כמובן למצלמת 

 לסיכום:

  במהלך הקורס.שאני אספק  המשתתפים יתנסו במצלמות מקצועיות 

  הלך הקורסממתוך צילומיו ב הגדלות מפותחות 1כל משתתף יקבל 

 4 מגנטים גדולים מתנה מיום צילומי האופנה 

 תעודת סיום קורס 

   ₪ 052 : מחיר

הנסיעה לחוף הים תעשה עי' הרכב הפרטי שלי ושל הורים מתנדבים שישמחו ליהנות 

  מצילומים קסומים בים יחד.

, נשנושיםב אפנק – .מהבית סנדוויץ עם להגיע יש – בוקר ארוחת כולל אינו המחיר –

 .היום כל לאורך קלה ושתייה

 250-9498495אשמח לענות על כל שאלה אל תהססו להתקשר:

 שירלי רוזנס

 מקורסים וסדנאות קודמותלהתרשמותכם: 

 https://www.shirlyrozanes.com/photography-academy 

https://vimeo.com/301515987 

 


