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צילום ועיבוד תמונה לפייסבוק ולאינסטגרם | קורס
מרכז צילום מקצועי :דני אבקסיס ,צלם סטודיו מקצועי בתחום הפרסום ושווק ומרצה
בכיר לתחומי הצילום .בוגר המחלקה לצילום במרכז האקדמי ויצו חיפה.

מה מייחד צילום לפייסבוק ולאינסטגרם )ומדוע צריך ללמוד את זה(?
החיים בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות הפכו את צילומי הסטילס והווידאו לחלק בלתי נפרד
מחיינו ברגעים החשובים ביותר וגם לצורך קידום עסקים שונים.
מאחר ותמונה שווה אלף מילים חשוב לזכור כי ביכולתן של תמונות מדויקות ומתאימות לקדם מסרים,
עסקים או רעיונות ולהפך.

למי מיועד הקורס?
לכל מי שמרגיש שהוא מצלם טוב אבל זה עדיין לא צילום מנצח.
לכל מי שרוצה להפיק את המיטב מהשימוש האישי והמקצועי שלו ברשתות החברתיות.
לבלוגרים ולפעילים ברשתות חברתיות.
לעצמאים שמפעילים דפים ברשתות החברתיות ומשווקים את העסק שלהם באינטרנט.

מה אלמד בקורס?
בקורס נלמד מה ההבדל בין צילום רגיל שאנו עושים היום כמעט כפעולה יומיומית לבין צילום מקצועי
ומיומן .נלמד לפתח חשיבה צילומית ולעשות שימוש בשפה הצילומית כדי להפיק צילומים
משמעותיים .נרכוש כלים מתקדמים באמצעות אפליקציות ייעודיות ליצור ולעבד צילומים תוך פיתוח
שפה אישית וייחודית ההופכת את הצילום למקורי ויצירתי.

נושאים בתכנית לימודים
בין הנושאים הנלמדים
יסודות השפה

הכרת מרכיבי השפה הצילומית :אור ותאורה ,פרספקטיבה ,צבע

הצילומית

נושא ,קומפוזיציה  ,זוויות צילום

טכניקות צילום

טכניקה צילומית סלולרית  :הכרת הגדרות המצלמה הסלולרית
אפליקציות והשימוש בהן
כלים ליצירת צילומים מורכבים באמצעים מאולתרים :חשיפות כפולות  /צילום מבויים  /צילום
סטודיו

עיבוד דיגיטאלי

עיבוד תמונה באמצעות אפליקציות והכרות עם תוכנת עריכה

פרקטיקה וצילום

תרגילי צילום ותרגול היבטים בטכנולוגיה הצילומית.

לאינטרנט

יצירת קולאז'ים צילומים באמצעות אפליקציות
כלים לעבודה נכונה ואפקטיבית להעלאת צילומים ל  Facebookו Instegram

פרטי הקורס
מיקום הקורס :הקמפוס של המרכז האקדמי לעיצוב של ויצו בחיפה )רח' הגנים (21
משך הקורס :סמסטר 32 ,שעות אקדמיות 8 ,מפגשים
יום הלימודים :רביעי 17:15-20:30
מועד פתיחה :יום רביעי 13.3.2019
תעודה :דיפלומה בוגר לימודי חוץ ,המרכז האקדמי ויצו חיפה ,למי שעמד בלימודים
בהצלחה.
דמי הרשמה₪ 350 :

1

על מנת להבטיח את מקומך בקורס עליך לשלם במעמד ע"ס 20%
המקדימים להירשם ייהנו מהנחות כמפורט להלן:
 הנרשמים ברישום המקוון ייהנו מ  ₪ 200הנחה בשכר הלימוד.

 1כמפורט בתקנון לימודי חוץ ,דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.

