
איל גרניט: צילום

12.04.21| טכניקה וקומפוזיציה , מבוא לצילום אוכל: 1שיעור 

, נכיר פרויקטים וצלמים מוכשרים מהתחום כדי לפתוח את הראש, נפתח את הקורס בהיכרות עם עולם צילום האוכל
בהמשך השיעור נדבר על טכניקות צילום מזון בדגש על תאורה  . לקבל השראה ולהבין את הפוטנציאל של התחום

.השתקפויות והחזרי אור ובניית הסט לצילום אוכל, מלאכותית

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

.ח עבור כל שיעור שהתקיים מתחילת הקורס"ש400–ביטול לאחר תחילת הקורס , ח"ש150–משבוע לפני תחילת הקורס : תנאי ביטול* 

קורס צילום אוכל
בהדרכת איל גרניט

03.05.21| תרגיל מסכם : 4שיעור 

נכון הגיע הזמן  סטיילינגלמדתם לבנות מערכי תאורה שונים והתנסיתם עם , עכשיו שכבר יש לכם בסיס טוב
את השיעור הקרוב נקדיש לצילומי אוכל במסעדת  , בהתאם לזמינות. לצאת מאזור הנוחות ולעשות עבודה אמיתית

כאן תוכלו להביא לידי ביטוי את מה . מנות בזמן אמת אותן תצלמו במקוםויצלחתאו עם שף פרטי שיכין , שף
!שלמדתם לאורך הקורס ולהפציץ עם צילומים מקצועיים

26.04.21| מקצועי סטיילינגצילום אוכל עם : 3שיעור 

מעצים אותו  , מחמיא לו, המוקפד המציג את האוכל בצורה הנכונההסטיילינגחלק גדול מעבודת צלם האוכל היא 
במהלך השיעור תעבדו עם סטייליסטית אוכל מקצועית שתציג בפניכם ותלמד  . והופך מנה של אוכל ליצירת אומנות

.אתכם טריקים וסודות מקצועיים שישדרגו לכם את הצילומים לרמה גבוהה

19.04.21| צילום חומרי גלם : 2שיעור 

לסוגים שונים של מזון וחומרי גלם . לפני שניגשים לצלם מנה מורכבת צריך ללמוד כיצד לעבוד עם חומרי גלם שונים
,  תתרגלו ותצלמו חומרים שונים כמו פירות, במהלך השיעור תלמדו. יש צבע ומרקם שונים ולכן גישה שונה לעבודה

.לחמים ועוד כך תוכלו להבין וללמוד את מאפייני הצילום הנכונים לסוגי מזון שונים, ירקות

10.05.21| עריכת תמונות וסיכום קורס , משוב עבודות: 5שיעור 

יחד ננתח אותם , בחלק הראשון תציגו את הצילומים שצילמתם לאורך הקורס. את השיעור המסכם נחלק לשני חלקים
החלק השני יוקדש לעריכת תמונה בדגש  . ונלמד מה ניתן לשפר לפעמים הבאות ומה נעשה בצורה טובה וכדאי לשמר

.על עבודה עם אוכל

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
https://wildtravel.co.il/
mailto:info@wildtravel.co.il


:  כתובת
(.2קומה , My Campusמתחם )בני ברק , 31י"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


