
קורס צילום מאקרו
ליאור קסטנברג: צילום

('יום ה)04.06.20| טכניקה וקומפוזיציה , עולם המאקרו: 1שיעור 

נלמד על  . נבין מהו צילום מאקרו ונראה מספר השראות מהעולם, נפתח את השיעור הראשון של הקורס בצלילה לעולם המאקרו
נלמד את עקרונות צילום , נדבר על תאורה טבעית ותאורה מלאכותית, (תאורה וציוד נוסף, עדשות)הציוד שמשמש צלמי מאקרו 

בחלק השני של השיעור נלמד את הטכניקה הבסיסית וניתן דגשים  . המאקרו ונדבר על קוד אתי והתנהגות עם בעלי החיים
.לקומפוזיציה בצילום מאקרו

('יום ה)11.06.20| ביקורת עבודות ותאורה מלאכותית : 3שיעור 

ביקורת העבודות הוא שלב חשוב  . החלק הראשון של השיעור יוקדש לביקורת עבודות על הצילומים מיציאת השטח האחרונה
בחלק השני של השיעור נלמד  . בתהליך הלמידה ומטרתו ללמוד ביחד מהעבודה אחד של השני במטרה להשתפר לפעמים הבאות

שילוב תאורה  , ריכוך אור, יתרונות וחסרונות-השיעור יתמקד בתאורה מלאכותית . איך להשתחרר מהחצובה ומהתלות בשמש
.ההבדלים בדגשי החשיפה בטכניקה זו ועוד, טבעית עם תאורת הפלאש

(בוקר' יום ו)12.06.20| תאורה מלאכותית –שיעור שטח :4שיעור 

בשיעור זה נתרגל וניישם את מה  . לאחר שרכשנו טכניקה חדשה ומתקדמת ולמדנו לעבוד עם תאורה מלאכותית נצא אל השטח
.גם בלוקיישן החדש נאתר חרקים או נושאי צילום מעניינים ונצלם אותם בעזרת תאורה חיצונית, שלמדנו בשיעור האחרון

('יום ה)18.06.20| צילום מאקרו בלילה –שיעור שטח :5שיעור 

עכשיו כשאנחנו כבר מנוסים באיתור חרקים ביום ובצילום עם טכניקות תאורה שונות הגיע הזמן לעלות רמה ולהכיר את חיי  
ביציאת השטח  . ויונקים קטנים, זוחלים, בלילה ניתן למצוא פעילות ענפה של חרקים שונים. הלילה של עולם המאקרו בישראל

.נלמד אתכם טכניקות שונות של איתור בעלי חיים ליליים ונמשיך לתרגל את הטכניקות שלמדנו בקורס עד כה

('יום ה)25.06.20| וסיכום הקורס בלייטרוםעריכה :6שיעור 

בשיעור האחרון נלמד טכניקות של  . גם בצילום מאקרו מקצועי חלק גדול מהעבודה נעשה במחשב, כמו בכל סגנון צילום
.נדבר על כלים ייחודיים למאקרו וניגע בטכניקות מתקדמות כגון הערמת פוקוס, ובפוטושופבלייטרוםעריכת תמונה 

ח עבור כל שיעור שהתקיים מתחילת הקורס"ש250–ביטול לאחר תחילת הקורס , ח"ש50–משבוע לפני תחילת הקורס : תנאי ביטול* 

בהדרכת ליאור קסטנברג

(בוקר' יום ו)05.06.20| תאורה טבעית בזריחה –שיעור שטח : 2שיעור 

נתחיל ללמוד  . נתחיל את היום שלנו מוקדם בבוקר עם אור ראשון בשעה שרוב המעופפים עדיין ישנים! היום נצא אל השטח
במהלך השיעור נבנה  . נלמד על האופי וההתנהגות של חרקים שונים ואיך לגשת אליהם, איך לאתר נושאי צילום מעניינים

!לצילום ונתחיל לעבוד על טכניקה וקומפוזיציה" סטים"

(.2קומה , My Campusמתחם )תל אביב , רמת החייל-21י"הלחרחוב : כתובת השיעורים* 

https://wildtravel.co.il/
mailto:info@wildtravel.co.il
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%94+16,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95%E2%80%AD/@32.0703927,34.7844048,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151d4b82a6148a07:0x51fc9681209e9ed7?hl=iw


:  כתובת
(.2קומה , My Campusמתחם )תל אביב -רמת החייל , 21י"הלחרחוב 

.המעלית נמצאת מצידו הימני של הבניין

:  חניון קרוב
.הליכה' מ200–( חינם)חניון רכבת בני ברק 

:  רכבת
". רמת החייל–בני ברק "התחנה הקרובה היא 

חניון הרכבת


