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 תל אביבלמתחילים ב סטודיוקורס צילום 

 מפגשים. 10הקורס מתקיים במתכונת של פעם בשבוע, 

 .מ"מ 50-עם עדשה באורך מוקד לא פחות מ SLR מצלמת - *ציוד נדרש לקורס

 

 תכנית הקורס

 

  1מפגש 

 שיעור עיוני

חלק א': היכרות עם חלל הסטודיו. האביזרים השונים המרכיבים סט צילום מקצועי לכל מטרה. 

התנהגות בחלל סגור ותחומי הסמכות של הצלם בסטודיו לצילום. יסודות התאורה המלאכותית. 

 טמפרטורת צבע, דרגות תאורה ועוצמות תאורה. 

הרציפה ותאורת המבזק )פלאשים(. מד אור חיצוני. מהירות סנכרון חלק ב': מדידת האור. התאורה 

ויחסי הגומלין עם הצמצם. תרגול ראשון במדידת אור )תאורה רציפה ותאורת פלאש(. אביזרי ריכוך 

 וניגודיות. השילוב שביניהם. חשיבות הרקע בסטודיו. חשיפות כפולות.

 . 8בשיעור מס'  צוותים אשר תתבצע 2-חלק ג': הנחיות להפקת צילום ב

 

 

  2מפגש 

צילום פורטרט. מתן אופי באמצעות התאורה. פורטרט לצילום תדמית ופורטרט המעביר  -דיוקן 

מערכי תאורה מקצועיים בסטודיו. יש להביא מצלמות לתרגול זה. הכנה  9 –רגשות. תרגול תאורה 

 לצילום מעשי.

 .  7בשיעור מס' הנחיות לתרגיל בית שיוצג 

 

 

  3מפגש 

 צילום מעשי: צילום דיוקן

. חלוקה לצוותים.  הצילום  מודלים. דיוקן אישי )פורטרט במגוון תאורות( 2 –צילום מעשי בסטודיו 

ל האלמנטים הרלוונטיים )דרגות אור, כ ויחושבויעשה במדידת אור מדויקת באמצעות מד אור חיצוני 

 .העבודה עם רפלקטורפיזור אור, עוצמות תאורה שונות(. 
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  4מפגש 

 חלק א': דיון וביקורת על צילום הפורטרט

 חלק ב': השולחן הטכני. צילום מוצרים לפרסום )כרזות, קטלוגים ועוד(.

רה המתאימה לכל מוצר. הברקות, מרקם )טקסטורה(, נוזלים העמדה נכונה של המוצר ומתן התאו

 ועוד.

פנים וטיפול במשטחים. הנחיות  לביצוע כרזת פירסום. החלקתחלק ג': הפוטושופ ככלי עיצובי 

 לביצוע כרזת פרסום מוצר לקטלוג. 

 

  5מפגש 

 צילום מעשי בסטודיו: צילום מוצר לפרסום

הצילום ישמש כרזת . צילום מוצרלחלוקה לצוותים  קמפיין סביב תמונת מוצר אחד.מוצר. צילום 

לצילום מוצר. שימוש ברקע  בתאורה רציפהפרסום שתכלול מלל ותוצג בשיעור המסכם. שימוש 

מעלות( , קונספט, קומפוזיציה,  90-בלהעצמת המוצר, זוויות צילום )צילום פרונטאלי, צילום עילי 

 והעברת מסר ואווירה בצילום.סטיילינג 

 

 

  6מפגש 

 צילום מעשי בסטודיו: צילום מוצר לפרסום

 . 5בשימוש בתאורת פלאשים. הנחיות זהות לשיעור מספר  מוצרצילום 

 

    7מפגש 

 חלק א': צפייה ודיון על תרגיל הבית.

': צילום אופנה. האופנה כנושא מסחרי ונושא קונספטואלי. העבודה מול מאפר וסטיילינג. בחלק 

 הכנה לצילום מעשי. 

סטיילינג, איפור, שיער,  – 8הצוותים להפקת צילום לשיעור  2': מעבר על בריף קבוצתי של גחלק 

 . Vision boardמערכי תאורה, 

 

   8מפגש 

 צילום אופנה -מעשי בסטודיו צילום 

קבוצות ע"פ הבריף שבוצע ע"י כל צוות. עבודה בצוותים כולל  2-מוקדים, צילום ב 2-צילום אופנה ב

חלוקה לעוזרי צלם, עבודה עם תאורת פלאשים, מד אור, אביזרי ריכוך וניגודיות, חלוקה ומעקב אחר 

 זמנים ע"י הצוותים. 
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  9מפגש 

 צילום אופנה -צילום מעשי בסטודיו 

צילום אופנה בחלוקה לשני צוותים אשר יעבדו ברוטציה בשני חללים שונים: כל צוות יצלם בסטודיו 

במחצית הראשונה, ובשוק התורכי )צילום בלוקיישן( בתאורת פלאשים במחצית השנייה של השיעור. 

 זה יערך שעה נוספת לזמן הרגיל.תיעשה רוטציה בין הצוותים. חשוב: שיעור 

 

 

  10מפגש 

 ,  צפייה ודיון על כרזת הפרסום 9-ו 8צפייה ודיון על צילומי האופנה משיעור מספר 

 חלוקת תעודות.ו סיכום הקורס
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