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מרכז צילום מקצועי :דני אבקסיס ,צלם סטודיו מקצועי בתחום הפרסום ושווק ומרצה בכיר
לתחומי הצילום.

מהו צילום מקצועי?
הצילום הינו כלי לביטוי רעיונות חזותיים המשלב אמנות ,מיומנות ,טכניקה וטכנולוגיה .הוא מניפולטיבי,
חמקמק ,מסתורי ,מתריס ולעיתים אף מייצר מציאות .השימוש המסורתי בצילום כעדות להתרחשויות היא
התייחסות מקובלת ,אך הצילום נושא עמו רכיבים רבים נוספים :הוא תרם לשחרורה של האמנות מהחיקוי,
משכלל את אופני ההתבוננות שלנו ,מרחיב את ידיעותינו על המורשת האמנותית ועל אירועים היסטוריים
ומשפיע באופן מהותי על תחומי אמנות רבים.

מה אלמד בצילום מקצועי?
בצילום מקצועי אנו מלמדים מושגים ומיומנויות בצילום ,שיקנו לך הרגלי עבודה וכלים להתבוננות וחשיבה
צילומית .דרכים נכונות להתאמת טכניקות ,חומרים ומדיה לרעיון ,פיתוח מודעות להבנת מרכיבי השפה
החזותית ורכישת ידע מתקדם בטכנולוגיה עדכנית של הצילום.
זאת ועוד ,נלמד להשתמש בציוד המתקדם ביותר ולצלם בסטודיו אופנה ופורטרטים ,להפיק כתבה
דוקומנטרית מצולמת ,לצלם בעלי חיים בטבע ולצלם סדרות בנושאים חברתיים ואקטואליים ,לתפעל את
תוכנות המחשב הרלוונטיות ,לערוך וליצור באמצעותן אבל גם בלי לוותר על ההתנסות במעבדה האנלוגית
ולגבש פורטפוליו אישי.

נושאים בתכנית הלימודים :
שנה א'
יסודות השפה הצילומית  -הכרת מרכיבי השפה הצילומית ותרגולם ,הרצאות פרונטאליות ,זרמים וגישות
בצילום ,תרגילי צילום וביקורת עבודות ,תרגול היבטים בטכנולוגיה הצילומית.
סדנת תהליכים קלאסיים  -מעבדה בשחור לבן ,פיתוח סרטים והדפסה ,כימיה צילומית ,מעבדה ,טכניקות
מתקדמות להגדלה ,היסטוריה של הצילום.
טכנולוגיה צילומית  -הכרת המבנה הטכנולוגי של מצלמות סטילס אנלוגיות ודיגיטליות עם דגש על יחסי
הגומלין :צמצם ,סגר ומד-אור ,אופטיקה צילומית ,מושגים והיבטים בצילום דיגיטאלי ,תרגול מעשי בכיתה
ויציאה לשטח ,פילטרים ,מבזקים ,עזרי צילום מקצועיים ,היכרות עם צילום וידאו  ,DSLRתרגילי בית.
פרקטיקה צילומית  -קורס התמחות מיוחד לצילום חוץ ורחוב בשילוב מבזקים ותאורה קיימת ,יציאות
לאתרים שונים בתנאי תאורה מגוונים ,צילום לילה ,הרצאות העשרה פרונטאליות ,תרגילים וביקורת עבודות.
סטודיו פרסום ותדמית א'  -מבוא לצילום סטודיו מסחרי-תדמיתי ,שימוש בתאורות אולפן חמות
ובמבזקים ,עבודה עם מצלמות דיגיטאליות ,תרגול רצף משימות :בניית קונספט – התארגנות  -הקמה –
סטיילינג  -אלתור  -ביצוע ,תרגול השליטה במדידות אור וחשיפות.
עיבוד דיגיטאלי  -פוטושופ -התמחות ושליטה בתוכנת עיבוד התמונה המתקדמת בעולם.
היכרות עם ממשק התוכנה ,תכונות מתקדמות לצלמים ,תרגול והתמחות בעבודה בשכבות ומסכות ,פילטרים,
תיקון צילומים ועריכה יצירתית עם חומרי גלם שונים ,הגשת תרגילים.
תולדות וסוגיות בצילום המאה  - 20-21תולדות הצילום המודרני ,היכרות עם זרמים חשובים וצלמים
מובילים ,תרגול סגנונות צילום קלאסיים ומודרניים  ,הרצאות וביקורת.
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שנה ב'
צילום פורטרטים -התמחות בצילום הדיוקן ,היכרות ותרגול גישות שונות .מפגשים מעשיים
בסטודיו ,הרצאות פרונטאליות ,פרויקטים מיוחדים מול גופים חיצוניים ,הגשה וביקורת.
צילום אופנה -הכרת מדיום צילום האופנה המקצועי ,הקמה והפקת סטים מורכבים בשילוב גורמים
חיצוניים כגון :מעצבי שיער ,מאפרות ,סטייליסטים וכדומה ,הרצאות פרונטאליות ,ביקורת עבודות,
פרויקטים מתקדמים מול גופים חיצוניים.
צילום מגאזיני -קורס מתקדם בצילום עיתונאי/מגאזיני ,יציאה למשימות שטח מורכבות באיזורים
שונים בארץ ,התנסות בעבודה מול סביבות מרובות אנשים ,תרגול ושליטה מתקדמת בהיבטים
טכנולוגיים ,פרויקטים מול גופים חיצוניים  ,הרצאות פרונטאליות וביקורת עבודות.
צילום גאוגרפי -קורס מתקדם ומיוחד השם דגש על צילום טבע ובעלי חיים תוך הכרת הטכניקות
והגישות השונות לביצוע בסביבות רגישות ומתוך מודעות לערכי שמירת הטבע .תרגול טכני,
ביצוע פרויקטים מיוחדים בסביבות טבע שונות ,הרצאות וביקורת עבודות.
עיצוב בסיסי -סדנא מיוחדת להיכרות ממשק העבודה שבין מעצבים לצלמים מקצועיים בתחומי
צילום הסטודיו והצילום העיתונאי ,הכנת פורטפוליו  +כרטיס ביקור ,מושגים בעיצוב ופרסום.
עיבוד דיגיטאלי מתקדם -קורס מתקדם לעיבוד ועריכה ארכיונית באמצעות ,lightroom
הכרת פרופילי צבע ,סריקה והדפסה בפלוטרים מקצועיים ,תרגול מעשי.
צילום סטודיו מתקדם -קורס המשך לצילום הסטודיו בתחומי התדמית והפרסום והפעם עם דגש
על התמחות מקצועית בתחומי :צילום מוצר וארכיטקטורה.
וידיאו צילום ועריכה  -יסודות צילום הוידאו במצלמת ( DSLRטכנולוגיה ,אביזרים וגישות שונות)
ועריכה מתקדמת באמצעות תוכנת ( de vinchiעריכה ויזואלית ,סאונד ,טקסט ואפקטים)

פרטי הקורס
מיקום הקורס :מגדל המגינים ,שדרות המגינים  28חיפה
משך הקורס :דו-שנתי 512 ,שעות אקדמיות
תנאי קבלה :ראיון אישי ותיק עבודות
ימי הלימוד :ראשון ורביעי 17:00-20:15
צילומי חוץ (יום ולילה) – בימים אחרים ובתיאום מראש
למידה מקוונת סינכרונית :חלק מתוכנית הלימודים מתקיים בלמידה מקוונת סינכרונית( ,באמצעות תוכנת
זום או תוכנות דומות לה) .שיעורים אלה שהם שיעורי חובה יתקיימו ביום אחר מיום הלימודים של הקורס.
מועד פתיחה :מרץ 2021
תעודה :דיפלומה בוגר לימודי חוץ ,המרכז האקדמי ויצו חיפה ,למי שעמד בלימודים בהצלחה.
דמי הרשמה( ₪ 400 :כמפורט בתקנון לימודי חוץ ,דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה)
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