
קורס צילום פורטרטים
סבידנסקיאשר : צילום

25.11.20| טכניקה וקומפוזיציה , מבוא לפורטרטים: 1שיעור 
נבין מהו פורטרט קלאסי  . נפתח את השיעור הראשון של הקורס בצלילה לעולם הפורטרטים

פוקוס ושימוש  , נדבר על טכניקה ופרמטרים חשובים בצילום כמו עומק שדה, ופורטרט סביבתי
,  בהמשך השיעור נדבר על מאפייני קומפוזיציה שונים כמו חיתוכי פנים. נכון בתאורות שונות

אחד הנושאים העיקריים שנדון עליהם ונבין את חשיבותם בשיעור  . מסגור ושימוש מושכל ברקע
זה הוא התקשורת עם המצולמים שמהווה גורם מרכזי בצילום פורטרטים מרגשים שאי אפשר  

.להוריד מהם את העיניים

ח עבור כל שיעור שהתקיים מתחילת הקורס"ש400–ביטול לאחר תחילת הקורס , ח"ש50–משבוע לפני תחילת הקורס : תנאי ביטול* 

בהדרכת אשר סבידנסקי

(.2קומה , My Campusמתחם ), בני ברק–21י"הלחרחוב : כתובת השיעורים* 

02.12.20| שיעור מעשי עם מודלית בסטודיו : 2שיעור 
המטרה בשיעור זה היא . בשיעור המעשי הראשון אנחנו נעבוד עם מודלית מקצועית בסטודיו

במהלך השיעור  . שתוכלו להתמקד בצילום מבחינת טכניקה ותאורה בסביבה נוחה וללא הפרעות
בטכניקת  , נתמקד בעיקר בתקשורת נכונה של עבודה מול המצולם שתביא לתוצאות הרצויות

.הצילום ובתכנון הפריים

09.12.20| צילום פורטרטים בשטח : 3שיעור 
.  בצילומים בסביבה מבוקרת ונוחה הגיע הזמן לעלות הילוך ולצאת לשטחהתנסתםעכשיו שכבר 

במהלך  . שיעור השטח השני יתמקד בצילום פורטרטים סביבתיים ובעבודה מול מצולמים ברחוב
השיעור תתרגלו משימות שונות במהלכן תצטרכו ליצור קשר עם אנשים אותם תרצו לצלם וכן  

.תמונות בהן המצולם אינו מודע לנוכחותכם

23.12.20| בלייטרוםמשוב עבודות ועריכה : 4שיעור 
במהלך  . בחלקו הראשון של השיעור נעשה משוב על העבודות שלכם משני השיעורים המעשיים

,  תאורה, המשוב נלמד מה עשינו טוב ונרצה לשמר ואיפה ניתן להשתפר מבחינת טכניקה
בחלקו השני של השיעור נלמד לערוך את תמונות  . התקשורת עם המצולם ועוד, קומפוזיציה

.ולבסוף נסכם את הקורסבלייטרוםהפורטרטים שצילמתם 

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 )בני ברק , 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


