שלום רב,
אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית קורס הצילום" :צילום פורטרט בתאורה מבוקרת".
הבנה ושליטה בתאורת פלאש היא הבסיס ל"קפיצת מדרגה" בתחום הצילום זאת כיוון שאיננו תלויים בחסדי השמש
ליצירת צילום איכותי וכי אנו יכולים לקחת את השליטה לידיים שלנו ולעצב את התאורה כראות עיננו – ובכך לפתוח
בפנינו אופקים חדשים.
שליטה במקור אור בודד הנו הבסיס לצילום פורטרט והוא אבן היסוד ליצירת מערכי תאורה מתקדמים יותר .נגלה כי
עבודה נכונה עם מקור אור אחד  -זה כל מה שאנחנו צריכים ליצירת אווירה ותלת ממד בצילום.
הקורס בנוי מ 3-מפגשים מעשיים ,מלווה ב 2-מדריכי צילום מקצועיים .המפגשים כוללים עבודה עם דוגמניות
מקצועיות ,מאפרת ומעצבת שיער – כל זאת להשגת תוצאות מעולות!
אין צורך בציוד מיוחד ,למעט מצלמה ,אנחנו דואגים להכל!

מי אנחנו?
"מסגרת" – הנו בית לצילום השוכן בלב עמק יזרעאל במושב כפר יהושע באתר תחנת רכבת העמק הישנה .בית הספר
הוקם ע"י עמרי אילת וגלעד בן שץ  -צלמים ,בוגרי לימודים אקדמיים בצילום ,בני מושב כפר יהושע – אוהבים וחיים
צילום.
תהליך הלמידה בקורס הצילום מתבטא בהתבוננות ייחודית בסביבה ורכישת כלים מקצועיים ועכשוויים מהעולם
הטכנולוגי של תפעול המצלמה ומעולם אומנות הצילום – קומפוזיציה ,אור ,צבע וחומר.

בואו ללמוד ולהכיר כיצד ניתן להתבונן על המציאות מחוץ למסגרת ולגלות את הקסם שבצילום

מפגש  23.12.20 :1יום ד' ( 17:30-20:00מפגש צילום מעשי)

צילום דוגמנית בסטודיו – נושאי לימוד:
*מבוא לצילום עם פלאש אל חוטי OFF CAMERA FLASH -
*עקרונות עבודה בסטודיו :הכרות עם מגוון מרככים
ואביזרים ליציאת אור קשה  /אור רך.
*הקמת סט תאורה ע"ב מקור אור אחד :זווית ומרחק האור
*התנסות באור קשה ואור רך.
*השפעת מקור האור על הרקע.
*עבודה עם רפלקטורים (מחזירי אור) ומגוון מרככים.
*הגדרות מצלמה.

מפגש  30.12.20 :2יום ד' ( 17:00-19:30מפגש צילום מעשי)

צילום פורטרט בסביבה טבעית:
במפגש זה נצא לצלם דיוקנאות באחד המשקים הפעילים
במושב .נשים את הדגש בצילום על החיבור בין המצולם
למקום ולרקע תוך שימוש בכל הכלים שרכשנו עד כה.
המטרה היא צילום דיוקן אותנטי -דוקומנטרי.
**הדגש הלימודי יהיה על איזון מדויק בין תאורת הפלאש
לתאורה הקיימת והיכולת לעצב אור בסביבת העבודה.

מפגש  8.1.21 :3יום ו' ( 09:00-11:30מפגש צילום מעשי)

צילום דוגמנית בשטח – נושאי לימוד:
*כיצד הופכים תאורה גרועה לתאורה מצוינת.
*רפלקטור ככלי מרכזי לעיצוב תאורה באור יום.
*שימוש בפלאש כתאורת מילוי  /תאורה עיקרית.
*כיצד לבחור עדשה מתאימה?
*יחסי תאורה – נושא/רקע.

צילום :מור קליגר

למה כדאי ללמוד ב"מסגרת – מקום של צילום"?
















ממשיכים לצאת לצלם ביחד גם אחרי הקורס – פעם בחודשיים אנו מקיימים מפגש צילום או הרצאה
מעניינת המיועדים לכם הבוגרים שלנו .כל זאת ע"מ שתוכלו להמשיך לצלם וליצור במסגרת תומכת .מפגשים
אלה במחירים מוזלים!
ללמוד מהטובים ביותר – כל המורים והמדריכים הם צלמים פעילים מוערכים בתחומם .לכולם ידע רב וניסיון
רב שנים בצילום ובהוראה.
הדרכה איכותית – כל המפגשים כוללים הדרכה תיאורטית ומעשית ע"י תרגול שוטף ויישום בכיתה ובשטח.
בקבוצות גדולות של  10משתתפים ומעלה  -המפגשים המעשיים בשטח כוללים  2מדריכים!
השלמת שיעורים – תלמיד שהחסיר מפגש יוכל להשלימו בקורס הבא – ללא תשלום כמובן.
אחריות מלאה – תלמיד שמסיבה כלשהיא אינו מבין ב 100%-חלק מסוים מתכני הקורס – יהיה מוזמן לשוב
ולהשלים את החסר עד שכל התכנים יהיה ברורים לחלוטין – ללא תוספת תשלום כמובן.
יחס אישי – אנו שמים לנו למטרה לתת לכל תלמיד את היחס האישי מתוך ידיעה והבנה שלכל אחד קצב
התקדמות והבנה משלו .מעבר למפגשים השוטפים המדריכים נמצאים בקשר תמידי עם התלמידים דרך
מיילים ,שיחות טלפון ופגישות אישיות.
אווירה ביתית ומשפחתית – המפגשים מתקיימים בתחנת רכבת העמק הישנה מושב כפר יהושע שבלב עמק
יזרעאל .הכיתה מאובזרת בכל הציוד הנדרש ולנוחיותכם פינת קפה ונשנושים חופשית .אנו מתייחס לכל
תלמיד כאל קולגה לצילום ובהתאם לכך הזמינות והפניות גולשים הרבה מעבר לזמני השיעור המוגדרים
והמקובלים.
המשכיות ושמירה על קשר – אנו מציעים קורסים וסדנאות המשך למי שחפץ להעמיק את ידיעותיו בתחום
הצילום .מעבר לכך בתום כל קורס אנו ממשיכים להיות זמינים להמשך קשר עם תלמידים בנושאים של יעוץ,
הכוונה וביקורת עבודות.
חומר כתוב – התלמידים מקבלים חוברת כקובץ דיגיטלי ( )PDFהמאגדת ומסכמת את כל תכני הקורס .אין
צורך להסתמך על הזיכרון או לסכם את הדברים במהלך השיעור .החוברת תשמש את התלמיד ככלי
אינפורמטיבי שניתן תמיד לחזור ולעיין בה כהכנה לפני שיעור או כחזרה על החומר הנלמד.
החזר כספי מובטח במקרה של "אי שביעות רצון" – כחלק מהעמידה שלנו מאחורי איכות ההדרכה אותה
אנו מספקים אנו מעמידים את האפשרות לקבלת החזר כספי מלא במידה ובמהלך  2המפגשים הראשונים
התלמיד מסיבה כלשהיא אינו מעוניין להמשיך בלימודיו .מהמפגש ה 3-ואילך לא יתאפשרו ביטולים.

הערות כלליות:





ציוד צילום נדרש :לצורך השתתפות בקורס צילום יש לוודא כי למצלמה שברשותכם יש אפשרות שליטה ידנית
על מהירות התריס והצמצם .בכל מקרה מומלץ לוודא את תאימות הציוד לקורס ,כמו כן ,מוזמנים ליצור קשר
במידה ומתלבטים טרם קניית מצלמה חדשה – נשמח לייעץ ולהכווין.
משך כל מפגש הינו  2.5שעות ( )17:00-19:30מפגשי הכיתה יתקיימו באתר תחנת הרכבת בכפר יהושע,
למפגשים בשטח ההגעה עצמאית.
ייתכנו שינויים בלו"ז הקורס בימי שישי עקב אילוצי מזג אוויר.

עלות הקורס ₪ 1680 :כולל מע"מ 10% .הנחה לנרשם נוסף שיגיע דרככם!

טופס הרשמה
פרטים אישיים:
שם פרטי ____________ :שם משפחה ________________ :כתובת____________________________ :
טל' _______________ :מייל _______________________ :שם משתמש בפייסבוק_________________ :

פרטי תשלום:
מקדמה ע"ס  ₪ 500התקבלה בתאריך______________ :
**דמי הרישום אינם מוחזרים אלה במקרה של אי פתיחת הקורס במועד המתוכנן.
**במקרה והתלמיד/ה לא יגיע לקורס כמתוכנן – אין החזר מקדמה .התלמיד/ה יוכל להשתלב בכל קורס עתידי שיפתח.
**יש לסיים את כל התשלומים עד מועד סיום הקורס לקבלת תעודת גמר.
אפשרויות תשלום:
תשלום ניתן להסדיר במזומן  /צ'ק  /העברה בנקאית  / Bit /כ .אשראי
**בכ .אשראי יש עמלת סליקה ע"ס  2.1%מערך העסקה .עבור כל תשלום נוסף יש ריבית של  0.7%ניתן לחלק ל12-
תשלומים.
**תשלום ב Bit -יש להעביר לגלעד בן שץ  050-4445172יש לציין את מהות ההעברה.
**פרטי חשבון להעברה בנקאית :הבנק הבינלאומי ,סניף  ,131חשבון  ,312347לפקודת גלעד בן שץ .יש לציין את
מהות ההעברה.
ציוד צילום:
אנא ציינו את ציוד הצילום שברשותכם ע"מ שנוכל לוודא התאמת הציוד לתכני הקורס:

_________________________________________________________________________
______________

______________

תאריך

חתימה

