
מפגש 1 - מבוא לצילום נוף - 25.05.22                                
מה אנחנו מחפשים בתמונות ואיך גורמים לצופה לזכור את התמונות 

שלנו? בשיעור זה נכיר את עולם צילום הנוף ואת המאפיינים 
היחודיים לו. נדבר על יצירה, קומפוזיציה ושפה ויזואלית, נתמקד 

ברגש ביצירה ונבין לעומק מהם הגורמים לרגש בצילום, כיצד ניתן 
להעביר את אותו הרגש לצופה תוך התייחסות לפרטים, צורות, 

טקסטורות וצבע. נכיר את הציוד שמשמש אותנו לסוג צילום זה: 
עדשות שונות, פילטרים יחודיים וחצובות מתאימות. נלמד על קשיים 

טכניים ודרכי התמודדות עימם כגון ריבוי נקודות פוקוס ובעיות 
תאורה. נדבר על השראה בעולם הצילום עם עם דגש על צילום נוף, 

נכיר מספר צלמים וצלמות מהעולם וננתח תמונות שלהם.

Photoshop  -1.06.22 מפגש 2 - שיטות עיבוד מתקדמות
בשיעור נתמקד בטכניקות עיבוד בתוכנת Photoshop ועיבוד 

קובץ RAW, היבט חשוב להשגת התוצאה הסופית המבוקשת. 
נדגים בכיתה רצף עבודה )Flow( נכון בעיבוד תמונה שמתחיל 

בעיבוד חומר הגלם וממשיך לעיבוד מתקדם. נדבר על טיפול מדויק 
בבהירויות, צבע וקונטרסט תוך כדי מתן דוגמאות ועבודה אישית 
בכיתה. לאחר מכן נמשיך בבסיס לעבודה עם שכבות ומסכות. כל 

שיעורי הפוטושופ מוקלטים ויועברו לתלמידים בסיום השיעור כולל 
שיעורי בית בעיבוד שילוו את הסטודנט לאורך כל הקורס, במהלך 

הקורס תינתן ביקורת עבודות גם בנושא עיבוד תמונה.

מפגש 3 - יציאה ראשונה לשטח - תאורת שקיעה, חוף פלמחים 
 8.06.22 שקיעה

מפגש שטח באחד החופים היפים בארץ למטרת יישום הטכניקות 
שנלמדו בכיתה. ביציאת השטח הראשונה ניתן דגש על יצירת רגש 

בצילום על כל מרכיביו - דיוק בפוקוס ובחשיפה, טווחי בהירויות 
וצבע, נסביר על נפילת אור על אלמנטים שונים במרחב וכיצד לעבוד 

איתם, ננסה לדמיין את התוצאה, נפרוט את השלבים בכדי להשיג 
אותה וניצור תמונה אחת שתעביר מרחב ועומק. בנוסף ניישם עבודה 
עם עדשות רחבות, פילטרים מכהים ומדורגים ושימוש נכון בחצובה.

מפגש 4 - ביקורת עבודות ודיון נוסף בקומפוזיציה, תכנון צילום 
 וצילום לילי 15.06.22

בחלקו הראשון של השיעור נדבר על ביקורת, איך נותנים ביקורת 
נכונה ואיך תהליך של מתן ביקורות יכול לעזור להתפתחות שלנו 

כצלמים. ננתח וניתן ביקורות למספר תמונות במטרה להפיק לקחים 
להמשך תוך מציאת הנקודות החזקות והחלשות הן מבחינה טכנית 

והן מבחינת קומפוזיציה וההיבט האומנותי. בחלקו השני של השיעור 
נלמד על הליך תכנון הטיולים בארץ ובחו”ל בדגש על אופטימיזציה 
עבורנו הצלמים, ונשתמש בעזרים ואפליקציות שיעזרו לנו לחפש, 

למצוא ולחזות מראש מזג אוויר ולוקיישנים שונים. כמו כן נדבר על 
טכניקה וקומפוזיציה ליצירת צילומי לילה מרהיבים בשילוב שביל 

חלב ויצירת שבילי כוכבים.

 מפגש 5 - הרצאת צלם אורח - 22.06.22             
בשיעור זה נדבר על יצירתיות והשראה דרך נקודת מבטו של צלם 

אורח שיגיע לכיתה וילמד את גישת הצילום שלו מפרספקטיבה 
שונה. ננתח לעומק נושאי ליבה בצילום נוף כמו הרגישות בצילום, 

השראה  ודמיון ואיך לתרגם הכל לכדי פריים מנצח. נעבור על 
פילוסופיות נוספות לעבודה פרקטית בשטח ונלמד עקרונות 

שונים וטיפים להמשך הדרך בתחום העריכה, הכנות לצילום ודגשי 
קומפוזיציה, על שימוש בעדשות שונות ואיך הן משפיעות על אופן 

הצילום וכמובן על המסר אותו נרצה להעביר.

מפגש 6 - יציאה שניה לשטח – צילומי לילה 29.06.22            
נצא שוב לשטח בשעות הערב ונתרגל צילומי לילה בדגש על טכניקה, 

קומפוזיציה נכונה ועבודה מדויקת עם פוקוס בתנאי תאורה קשים. 
לאחר מכן נתמקד בצילומי Star Trails תוך כדי יישום החומר 

הנלמד.

מפגש 7 - יציאה שלישית לשטח - זריחה בים המלח וצילום 
 פנורמות 8.07.22 יום ו זריחה

נצא לשטח בפעם השלישית על מנת ליישם את הלקחים מהצילומים 
הקודמים. נשים דגש על צילום טכני בריבוי פוקוסים, על בניית 

קומפוזיציה מעניינת ונכונה על כל פרטיה החל מקדמת התמונה ועד 
לרקע, יצירת עומק בתמונה, דינמיות בפריים, זווית צילום נכונה, 

עבודה נכונה עם פילטרים בדגש על פילטר ND שייתן לנו אפשרות 
לעבוד בחשיפות ארוכות באור יום ומדידת אור וחשיפה מדויקת כדי 
להפיק תמונות מרהיבות. נעבוד על צילום פנורמות מדהימות ובסוף 

השיעור נקבל משימה אישית אותה נצטרך להציג לביקורת.

מפגש 8 - יציאה רביעית לשטח - זריחה בהר שאול 15.07.22
יום ו זריחה

הפעם נצא למפגש באחת מפנינות הטבע היפות שבהרי הגלבוע. 
תלמדו כלים מתקדמים בבניית הקומפוזיציה - על החשיבות ביצירת 

תמונה תלת מימדית, עבודה עם אלמנטים טבעיים שונים בשטח, 
מסגור הפריים, בחירת המיקום ואורך המוקד המתאים, על תזמון נכון 

ועבודה יעילה בשטח וכיצד נוכל להעביר רגש בתמונות הנוף שלנו. 

מפגש 9 - ביקורת עבודות, שיטות 
עיבוד מתקדמות וסיכום -  20.07.22                                                                          

חלקו הראשון של השיעור נדון על הקומפוזיציות שנבחרו במהלך 
הצילומים, בעיות התאורה ודרכי ההתמודדות איתן והעיבוד שנבחר 

לתמונות על שלביו השונים. נציג כלים מתקדמים בלייטרום 
ופוטושופ, נדבר על תוספים ועזרים המתלווים לתוכנות אלו בהם 
נוכל להיעזר וניישם את הנלמד על התמונות אותן צילמנו במהלך 

הקורס. כמו כן נדגים בכיתה רצף עבודה )Work Flow( מלא בליווי 
המדריכים. בחלקו השני של השיעור נכיר תת ז‘אנרים נוספים בצילום 
נוף כגון אבסטרקט אורבני ונדבר על טכניקות מתקדמות בצילומי נוף 

כדוגמת מיזוג זמנים. נסכם את הקורס ונפרט על פיתוח אישי ועל 

pro צילום נוף
צילום: ליאור אקוניס

צילום נוף הוא אחד הז’אנרים הפופולריים ביותר 
בצילום הזוכה לתאוצה רבה בשנים האחרונות 

ותוצאותיו מככבות על אינספור קירות של בתים 
ומגזינים. בקורס נלמד איך לצלם תמונות נוף 

מרהיבות תוך יישום של טכניקות וקומפוזיציה 
יחודיות לצילום נוף. נלמד כיצד להתמודד עם 
תנאי התאורה, נעבוד עם פילטרים יחודיים וכן 
נסקור את הציוד והידע הדרושים לצלם הנוף. 

בנוסף ללימוד התיאורטי, נשים דגש רב על יישום 
החומר בשטח, ונצלם בתנאים שונים ובמיקומים 
מגוונים. כמו-כן, תינתן תשומת לב רבה לעיבוד. 

ידע נדרש
 שליטה מוחלטת ביסודות הצילום ובטכניקה 

בסיסית
ציוד נדרש

 - מצלמת DSLR או כל מצלמה בעלת אפשרות 
להחלפת עדשות.

- חצובה
- שלט חוטי בעל אפשרות “תקיעה” של כפתור 

המחשף )ניתן לקנות בכל חנות צילום(.
- עדשה רחבה )אורך מוקד של לא יותר מ-18 מ”מ 

.)FF על חיישן קרופ או 24 מ”מ על חיישן
ציוד מומלץ - עדשה אולטרא-רחבה )אורך מוקד 

של לא יותר מ-12 מ”מ על חיישן קרופ או 17 מ”מ 
.)FF על חיישן

- שלט עם טיימר.
- פילטר מקטב, פילטר מכהה נייטרלי )ND( בקוטר 

המתאים לעדשה הרחבה שברשותכם.
הקורס מתקיים בגליץ בית הספר לצילום, היצירה 26 רמת גן, מתחם הבורסה, קומה ב’.  בין השעות 18:30-21:30. יציאות 

שטח זמן שקיעה או זריחה.

צילום נוף
 בהדרכת צלמי הנוף: ליאור אקוניס

ויוסי בייטלמן

הנרשמים לקורס יקבלו ליווי והדרכה בקבוצת 
פייסבוק סגורה, ייעודית למתן ביקורות והעברת ידע 
נוסף, תחרויות ומפגשי צילום, סרטוני עיבוד, מפגש 

פיתוח אישי כחצי שנה לאחר הקורס ומפגשים 

 וחניכה נוספים גם לאחר גמר הקורס.


