
שיעור 1 - קומפוזיציה ויסודות הצילום | 23.9.20
נכיר את היסודות של הצילום ואיך המצלמה עובדת.

נעמיק בקומפוזיציה, נכיר את חוקי הקומפוזיציה השונים 
וכמה הם משמעותיים ליצירת תמונה שתבלוט במדיה. נלמד 
על ההבדלים בין צילום אווירי לקרקעי וכיצד ניתן להשתמש 
ביכולותיו של הרחפן לטובת יצירת תמונות שונות ומיוחדות.

 שיעור 2 - יציאת שטח ראשונה | 25.9.20
 ביום ו' בשעה 07:00

נצא לשטח פתוח במרכז הארץ, שם נלמד על ההכנות הנדרשות 
לקראת טיסה, נתרגל הטסה וצילום עם בסיס חוקי הקומפוזיציה 

והכלים אשר למדנו בשיעור הקודם. נדבר על תפעול והטסת 
הרחפן באוויר, בטיחות באוויר ועל הקרקע, נתרגל המראות 

ונחיתות ותמרונים שיעזרו לנו לשפר את השליטה והביטחון 
בהטסת הרחפן.

שיעור 3 - עריכת תמונות | 30.9.20 כיתת מחשבים

נלמד על חלק חשוב בעולם הצילום- עריכת התמונות. שלב 
זה הינו חלק משמעותי בהשלמת תהליך הצילום. נלמד עריכה 

Lightroom  -ב 
ונכיר פונקציות מרכזיות שיעזרו להוציא את המירב מהתמונות 
 שצילמנו וכן נלמד מהו Flow העבודה הנכון שיחסוך לנו זמן.

שיעור 4 - מבוא לצילום וידאו | 14.10.20

נחשף לעולם ההטסה והוידאו ברחפנים, נלמד על איך בונים 
סיפור בתוך וידאו ומה ההבדלים בין צילומי סטילס לוידאו. 

נלמד על סוגי שוטים ותמרונים אוויריים שייצרו עניין, ציפייה 
והנאה אצל מי שיצפה בסרט שלנו. בנוסף – נעביר משוב ונלמד 

 מהסרטים של חניכי הקורס. 

 שיעור 5 - יציאת שטח שנייה | 23.10.20 

יום ו', ים המלח בזריחה

נעבור בין 3-4 לוקיישנים שונים ומרשימים. בשטח נלמד

על האיזור, יועברו דגשים לטכניקות להטסה, לאיך לזהות 

אלמנטים מעניינים בשטח ואיך להוציא מהם את המירב 

בסטילס ובוידאו.

 שיעור 6 - עריכת סרטי וידאו וסיכום הקורס | 28.10.20 

הסבר על תוכנת לעריכת סרטים - DaVinchi Resolve  מה 

חשוב כשעורכים סרט, צורת העבודה הנכונה, פונקציות מרכזיות 

בתוכנה, שילוב מוזיקה, אפקטים ומעברים. נלמד איך לייצא את 

הסרט שלנו ולהפיץ אותו.. בחלקו השני של השיעור נסכם את 

 הקורס ואת הכלים, הדגשים והחוקים לצילום סטילס ווידאו.  

צילום עם רחפנים

לצלם ממעוף הציפור!

גליץ בית הספר לצילום גאה להיות הראשון 
בארץ שמציג קורס הטסה וצילום ברחפנים. 

הרחפן הינו כלי טיס בעל מספר רוטורים אשר 
מסוגל לשאת מצלמה ולהעניק לצלם זווית ראייה 

חדשה, מקורית וחסרת תקדים על הסביבה. 
חשבתם שרכישת עדשה חדשה תיתן לכם את 

הזווית המיוחדת? עכשיו תחשבו על מה שתוכלו 
להשיג עם רחפן אותו תפעילו בצורה מיומנת 

ומקצועית. במסגרת הקורס, אתם תלמדו להטיס 
את הרחפן במגוון טכניקות ושיטות, וכן להוציא 

את המירב מהצילומים איתו בשטח. 
*הערה חשובה: קורס זה אינו מסמיך את 

המשתתפים בו לרשיון כטב״מ מטעם רת״א.

צילום עם רחפנים
בהדרכת אור אדר

דרישות הקורס-
1. ידע בסיסי בצילום סטילס ווידאו

2. רחפן

הקורס מתקיים בגליץ בית הספר לצילום היצירה 
26 רמת גן, מתחם הבורסה, קומה ב’. 

בין השעות 18:30-21:30, יציאת שטח בימי שישי 
09:00-12:00


