
 
 
 

 למתחילים צילוםסילבוס קורס 
 תומר שפרןמרצה: 

 
 .הדיגיטלי לעידן הרלוונטית הצילומית בשפה נעסוק בקורס

 .ומהירות צמצם של ידנית לשליטה אפשרות בעלת דיגיטלית או אנלוגית מצלמה: חובה ציוד
 03-6225333: בטלפון למצלמה בנוגע להתייעץ ניתן

 
 :הקורס מטרות
, יכולותיה שלל על במצלמה ולשלוט לתפעל נלמד, הצילום יסודות את נכיר, הצילומית לשפה נחשף הקורס במהלך

 !טובים יותר לצלמים אותנו יהפכו אשר כלים ונקבל עינינו שרואות את ולפענח צילום לקרוא נלמד
 צילום וסיורי עיוני לימוד דרך, בו הטמונות והאפשרויות הצילום עולם של וההבנה הידיעה העמקת כדי תוך, זאת כל

 .מעשיים
 

 :יעד קהל
 והן יומיומי בצילום הן הצילומית, ההבעה יכולות את ולנצל ללמוד הרוצים מתחילים צילום הקורס מיועד לחובבי

 .מתקדמות ויכולות באתגרים
 

 :הקורס נושאי
 .ומעשית טבעית ותאורה צילום זוויות, הפרספקטיבה, הקומפוזיציה ברזי נעסוק •
 ...ועוד מקרוב צילום, וטבע נוף צילום, רחוב צילום, דיוקנאות צילום על נלמד •
 .וסגנונות זרמים, חשובים צלמים, יצירות נכיר, וכשפה כאמנות לצילום נתוודע •
 שישי בימי סיורים שני) המרכז באזור חוץ לצילומי יציאה י"ע הצילום יכולת את ונשפר נתרגל, נלמד בקורס •

 .בלבד( התלמידים חשבון ועל באחריות היא לסיורים ההגעה ,בבוקר
 העבודות על ודיון הסטודנטים שביצעו הבית בתרגילי צפייה •
 

 תומר שפרן – המרצה אודות
 וצילום לאומנות מכללה, אבני במכון לצילום החוג כראש כיהן בעבר, לצילום ומרצה מסחרי בצילום עוסק. ויוצר צלם

 .א"ת
 

 :הקורס תכני
 הצילומי. התהליך עקרון הבנת פעולתה, המצלמה ואופן חלקי הכרת ,הצילום עולם של כללית סקירה- מבואות •

 .בניהם מצלמות וההבדלים סוגי
 .ארוכה חשיפה אפקט "מריחה", תנועה, הקפאת תנועה, צילום שונות, סגר במהירויות שימוש -תריס •
 שונים קומפוזיציה סוגי -קומפוזיציה + שונות בעדשות התמונה, הבדלים חדות שדה, בעומק שימוש -צמצם •

 .צילום זוויות מורכב, צילום השלישים, חוק שונים, חיתוכיםב בהם והשימוש
 שימושים חסר, חשיפת יתר, חשיפת אור חוזר, נופל, אור האור, מדידת עקרונות -נכונה וחשיפה אור מדידת •

 .שונות בחשיפות שונים
שונות  בעדשות שונים שימושים מגוז, נקודת פרופורציה, משחקי פרספקטיבה, עיוותי -ופרספקטיבה פרופורציה •

 .אורבאניצילום ו דיוקנאות בצילום שימושים רחבות( עדשות )עדשות טלה,
 .הקורס וסיכום דיון והכינו, שביצעו המסכם התרגיל את יציגו הסטודנטים -מסכם תרגיל •



 
 
 

 :לו"ז הקורס
 . להלן הלו"ז10.11.2019הקרוב ייפתח בהקורס 

 
מס' 

 מפגש
מיקום  שעות יום תאריך

 השיעור
 הערות

שיעור  18:00-21:00 א 10.11 1
 בכיתה

  

שיעור  18:00-21:00 א 17.11 2
 בכיתה

  

סיור  10:00-13:00 ו 22.11 3
חוץ תל 

 אביב

  

שיעור  18:00-21:00 א 24.11 4
 בכיתה

  

שיעור  18:00-21:00 א 01.12 5
 בכיתה

  

שיעור  18:00-21:00 א 08.12 6
 בכיתה

  

סיור  10:00-13:00 ו 13.12 7
בשוק 

 התקווה

  

   כיתה 18:00-21:00 א 15.12 8

סיור  18:00-21:00  א 22.12 9
ערב 

נמל תל 
 אביב

 שבוע הבא אין שיעור, חופש חנוכה

במקרה של שינוי או ביטול מטעם  כיתה 18:00-21:00 א 05.01 10
יום א' -אקסטרא יתקיים שיעור השלמה ב

ו/או יום ו'  19.01ו/או יום א'  12.01
10.01 

 
 

 :והרשמה נוספים לפרטים
 xtra2@student.co.il: מייל

 03-6225333: טלפון
 אקסטרא אתר

  
 
 
 .שלב בכל הקורס ובזמני הקורס בתכני שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת סטודנט אקסטרא חברת* 

http://xtra.student.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/

