יוצאים עם תכנית מחודשת ומרעננת
לשנת ! 2017-2018
חובבי צילום (ידע בסיסי חובה) מוזמנים להצטרף אלינו
למפגשים כאחת לחודש המוקדשים ליצירה ולהתפתחות
אישית בצילום.
המועדון מהווה מקום מפגש ופינה חמה לצלמים חובבים
ומקצועיים ,מאפשר למידה ,החלפות דעות ורעיונות.
הפעילויות משולבות בהדרכה ועזרה טכנית צמודה .בסוף
השנה תערך תערוכת צילום בהשתתפות כל החברים.
המועדון מציע מגוון רחב של מפגשי/סיורי צילום,
המקיפים נושאים צילומים מגוונים ומיוחדים :סיורי צילום
חוץ בלוקיישנים שונים בארץ ,צילומי סטודיו/חוץ עם
מודל ,ביקורים בתערוכות צילום (מחוץ למפגשים
הפורמליים) ובנוסף כל הטבות מועדון החבר של סטודיו
הראל ,הכולל הנחות ,יום "סטודיו פתוח" ומפגשים
והרצאות עם צלמים ומרצים מובילים בתחומם.

עלות השתתפות במועדון שנתי₪ 770 :

מסגרת שנתית במועדון צלמים כוללת:
 16מפגשי צילום 4 ,הרצאות אורח ,סטודיו פתוח ,כרטיס
הטבות חבר מועדון "סטודיו הראל".
הערות:
• לפני כל סיור/מפגש יש להירשם עד תאריך סגירת ההרשמה.
אחריות ההרשמה על המשתתף.
•תאריכי המפגשים עלולים להשתנות בהתאם לתנאי מזג אויר ,שינויים
בלו"זים של אירועים חיצוניים ועוד ,הודעה על כך תימסר מראש.
• עלות המועדון לא כוללת את סעיף המיוחדים בכל מפגש .כמו
לדוגמא :אוטובוס ,השכרת דוגמניות/רקדניות/מאפרת ,כניסה
לאתרים/שמורות טבע ,מדריך מקומי גאוגרפי ,ארוחות ,הדפסת
תמונות לתערוכה ועוד.
•ביטול של אירועים מתוכננים עלול לקרות

המסגרת שלך לבניית שפה צילומית
אירוע השקת מועדון צלמים 2017-2018
מועד :יום חמישי 24.08.17 ,בשעה 19.00
מיקום :סטודיו הראל.
אירוע השקת המועדון ,בו נציג את התוכנית  ,נכיר את חברי המועדון והנפשות הפועלות .האירוע כולל כיבוד ושתייה.

מפגש צילומי מס'  :1על חומותיך עכו..
מועד  :1יום שישי 07.00 01.09.17
מועד  :2יום שישי 10.00 01.09.17
מיקום :עכו העתיקה

מפגש צילומי מס '  :2צילום דוגמנית על רקע הכפר הערבי
הנטוש ליפתא
מועד :1יום חמישי  ,26.10.17שעה 15.30
מועד :2יום שישי  27.10.17שעה 07.00
מיקום :ליפתא ,ירושלים

בעיר העתיקה של עכו האווירה מיוחדת שכמוה קשה למצוא.
המפרץ הטבעי שהגן מפני הרוחות והסערות הפך את עכו לעיר
הנמל העיקרית בארץ ישראל לאורך אלפי שנים וקשר אליה
שליטים רבים שהביאו סיפורים אין ספור .סיור צילומי
בסמטאותיה שוקקות החיים של עיר ,שידעה בארבעת אלפי
שנותיה אינספור עליות ומורדות ,ובין היתר הייתה בירת
הממלכה הצלבנית השנייה ועמדה בעוז בפני התקפותיו של
נפוליאון .נטפס על החומות העתיקות ,נבקר באולמות
הצלבניים ,בחמאם התורכי ,בח'אן הייחודי ,בשוק הצבעוני
ובנמל הפעיל.
הערכה לתוספת תשלום  35 -ש"ח

ליפתא -כפר ערבי נטוש במערב העיר ,שוכן בתוך ואדי שעושה
את דרכו אל נחל שורק .שמו הקודם של המקום" ,מי נפתוח",
הוא רמז כי מדובר ביישוב המקראי שנשא שם זה .ליפתא עבר
כמה וכמה גלגולים בימי השלטון הצלבני והעותאמני ,והפך
לכפר שיושב על ידי פלאחים שעסקו בחקלאות .הם עיבדו את
הטרסות שלהם ,ששרידיהן ניכרים עד היום ,וחיו סביב המעיין,
שבוקע מתוך ניקבה ארוכה מבטן האדמה .נהנה מהמבנים
והרקע לצילום דוגמנית /דוגמן מקצועיים ונעבוד עם תאורה
טבעית וננסה להביא את המיקום למהות התמונה .
הערכה לתוספת תשלום –  45ש"ח

מפגש צילומי מס'  :3חג ה"סיגד" חגם המיוחד של יהודי
אתיופיה
מועד :יום חמישי 16.11.17
מיקום :בטיילת ארמון הנציב המשקיפה אל הר הבית ירושלים.

מפגש צילומי מס'  : 4נדידת ציפורים באגמון החולה ,סיור
בעגלת מיסתור
מועד :יום שישי  22.12.17שעה 05.00
מיקום :אגמון החולה.

חג הסיגְ ד חל בכל שנה בתאריך כ"ט בחשוון ,שבעה שבועות
אחרי יום הכיפורים ,בחג זה יהודי אתיופיה מחדשים ומזכירים
את הברית שנכרתה במעמד הר סיני בין עם ישראל ובין ה' .חג
הסיגד הוא גם יום של געגועים ותקווה לשוב לירושלים .יהודי
אתיופיה האמינו שקיום הברית (שמירה על מצוות ה') ישמור
על הקהילה ויוביל להגשמת חלומם לשוב לארץ ישראל
ולירושלים .הטקס מתרחש בטיילת ארמון הנציב שברקע העיר
העתיקה והר הבית ,בטקס מגיעים מראשי העדה הלבושים
בלבושי חג מסורתי מיוחד והציבור לבוש לבן ומתפלל באדיקות
..

אגמון החולה הוא אגם מלאכותי במרכז עמק החולה ,בו נקבצים
עופות רבים  ,בעיקר עופות ימיים .בסיור זה אנו מצטרפים
לעגלת מסתור שתאפשר לנו לצפות ולצלם מחזה מרהיב של
עופות שונים המתרכזים באגם בזמני הזריחה ושעות הבוקר
המוקדמות .הסיור מאפשר עצירה ב"חלונות" שונים ,זוויות
צילום רבות בהתאם למתרחש בשטח ובהתאמה לצורכי
הצלמים.
לעיתים ,מתכסה העמק מעטה ערפל המתפזר אט אט ,ככל
שמתקדם הסיור ,והוא מוסיף לאווירה מסתוריות וקסם.
הערכה לתוספת תשלום – ( ₪ 150ללא הסעה)

מפגש צילומי מס'  :5שלולית החורף בנתניה

מפגש צילומי מס'  :6צילום חברתי

מועד  :1יום שישי 06.30 12.01.18
מועד :יום שישי 10.00 12.01.18
מיקום :נתניה

מועד :1יום שישי  ,02.02.18שעה 09.00
מועד  :2יום שישי  23.02.18שעה 09.00
מיקום :סטודיו הראל

בהנחיתה של האמנית /צלמת שגית זלוף צילום חברתי -
לפתע פתאום ובלי אזהרה צצה לה בריכת מים טבעית בעיר
נתניה .בריכת דורה היא "שלולית חורף" מהיפות שבארצנו ,אם המקום לביטוי רגשות ,דעה או אמירה חברתית בדרך ויזואלית,
לא היפה שבהן .שלולית חורף זו היא מהבודדות שנותרו באזור נצא לשטח לצלם ,נחקור את ההתבוננות הייחודית לצילום
מישור החוף ,וייחודה שהיא מקווה מים טבעי המהווה בית גידול בהיבטים חברתיים.
הערכה לתוספת תשלום – ₪ 95
למגוון מיוחד של חי וצומח .חיים בה מינים שונים של בעלי
כנף ,דו -חיים ,סרטני מים וחרקים .השטח המקסימלי שלה בעת
הצפתה מגיע ל 70-דונם .מסביב לשלולית עשרות עצי
אקליפטוס שניטעו לפני כמאה שנה במטרה לייבש את הביצה.
מומלץ להצטייד במגפיים או בנעליים גבוהות בגלל הבוץ,
במיוחד אם רוצים לחקור ולצלם את החי.

מפגש צילומי מס'  :7ביקור וצילום בחלל יצרני /תעשייתי
מועד :מרץ (טרם נקבע)
מיקום:

מפגש צילומי מס'  :8ביקורת עבודות
מועד  :יום חמישי – 22.03.18שעה 18:00
מיקום :סטודיו הראל

מפגש סיכום מפגשים עד כה .ביקורת עבודות על התמונות אשר
צולמו במפגשים הקודמים ,כולל הכנות ושיחה בנושא תערוכת
הצילומים.

מפגש צילומי מס'  :9צילום מדברי  -כולל לינה

מפגש צילומי מס '  :10פארק אוטופיה

מועד :יום חמישי –שישי 12-13.04.18

מועד  :1יום שישי  ,27.04.18שעה 08.30
מועד  :2יום שישי –  04.05.18שעה 08.30

מדבר  -אזור צחיח ,אזור שהתנאים בו מאפשרים מחייה
לאוכלוסייה קטנה מאוד של צמחים וחיות ,אם בכלל .במרבית
המדבריות יורדים משקעים מעטים .ניתן להגדיר אזור כמדברי
אם יורדים בו פחות מ 200-מילימטר משקעים בשנה .כמות
משקעים זו אינה מאפשרת חקלאות בעל  -חקלאות המסתמכת
על גשמים בלבד( .ויקיפדיה) אנחנו כצלמים אוהבים את
המדבר כי הוא מעניק לנו מקום שונה ,מיוחד ,ללא זיהום אור
בשעות הלילה ונוף בראשיתי ,אז לכל אלו אנו יוצאים כולל
לינה בשטח המאפשרת צילומי לילה וצילומי זריחה וארוחות.
הערכה לתוספת תשלום –  750ש"ח

מיקום :בחן

מיקום :מדבר יהודה

אוטופיה – עולם של סחלבים וטבע ממוקם בקיבוץ בחן בעמק
חפר על שטח של כ 30 -דונם בפארק שהינו גן בוטני אקולוגי
ייחודי המתרכז בטיפוח סחלבים .בחממה הטרופית מגדלים כ-
 15,000סחלבים מעשרות זנים שונים ,חלקם נדירים מאוד..
נסייר ונצלם בפאר המדהים הזה וכמובן הדגשים בין היתר יהיו
על מאקרו אבל לא רק ...
הערכה לתוספת תשלום  60 -ש"ח

מפגש צילומי מס'  :11לעוף על זה-צילום מחול צבעוני

מפגש צילומי מס'  :12צילום כוכבים

מועד :1יום רביעי  ,16.05.18שעה 19.00
מועד  :2יום חמישי  17.05.18שעה 19.00

מועד  :1יום רביעי  ,13.06.18שעה 20.00
מועד  :2יום חמישי  14.06.18שעה 20.00

מיקום :סטודיו הראל

מיקום :יקבע בהמשך

צבעוניות ,חוסר כח המשיכה ,ורקדניות מקצועיות בליווי
שמלות מדהימות ודברים שטרם נראו.
הערכה לתוספת תשלום –  95ש"ח

בנוף מדברי מרהיב ,תחת שמיים זרועים כוכבים ,נצלם את
שבילי הכוכבים נאפשר למצלמה לחשוף פרטים חשוכים בעזרת
חשיפות ארוכות נדבר ונבצע את הטכניקות לצילומי לילה
ובמיוחד לצילום חשיפות ארוכות ,שימוש בחצובה מתאימה
ומיוצבת ושימוש בשלט .נתחבר למקום לפסטורליה ולצילום
אחר לחלוטין .

מפגש צילומי מס'  :13שבועות בהר גריזים

מפגש צילומי מס'  :14אמנות האשליה

מועד :יום ראשון 04.00 24.06.18

מועד  :1יום חמישי  ,05.07.18שעה 18.00
מועד  :2יום שישי  06.07.18שעה 09.00

בין שבת לראשון בלילה ,קצת לפני השעה  4לפנות בוקר,
משכימים השומרונים קום ,ומקיימים את מצוות העלייה לרגל.
השומרונים עולים ברגל לפסגת ההר ע"מ לשאת שם תפילה.
העלייה לרגל מלווה בשירת הים אשר אותה שרים השומרונים
במשך ההליכה .בתום תפילה זו מבקרים כהני העדה בכל נקודה
נושאים תפילה ומקיימים את טקס הנפת ספר התורה ע"י הכהן.
העדה את בתי האב השומרונים ומברכים אותם בברכת חג
שמח .טקס מרהיב ומיוחד אשר עברנו כצלמים מיוחד במינו
בגלל המיקום הלבוד והתאורה של שעת הזריחה ...
הערכה לתוספת תשלום -

מיקום :קיבוץ הראל

מיקום :הר גריזים

צילום בהרבה מובנים הוא אשליה ,אני מאמין שכאשר המצלמה
נמצאת בידיים שלי היא תמיד תראה את מה שאני חושב ...נכון
ניתן להיכנס לוויכוחים אין סוף אבל...
במסגרת מפגש זה נעסוק ביצירת צילום הכולל נושא ואובייקט
בשילוב אובייקט אנושי ,יצירת סטים שלכל אחד מהם נושא
נפרד .
הערכה לתוספת תשלום –  95ש"ח

מפגש צילומי מס'  :15צילום ספורטאים בתאורה מבוקרת

מפגש צילומי מס'  :16ביקורת עבודות וסיכום פעילות

מועד  :1יום חמישי  26.07.18שעה 18.00
מועד  :2יום שישי  27.07.18שעה 18.00

מועד :יום חמישי – 16.08.18שעה 18:00

מיקום :סטודיו הראל

צילום ספורט נקשר תמיד למגרשי הכדורגל או כל חלל המיועד
לספורט ,אנחנו במפגש זה ננסה להביא את הספורטאי לחלל
הסטודיו בתאורה מבוקרת ואמצעים אחרים .ונגיע לתוצאה
הטובה ביותר שבו נראים השרירים והמאמץ אך בסביבה בא
ניתן לשלוט על כל המרכיבים.
הערכה לתוספת תשלום –  35ש"ח

מיקום :סטודיו הראל.

מפגש סיכום מפגשים עד כה .ביקורת עבודות על התמונות אשר
צולמו במפגשים הקודמים ,כולל הכנות ושיחה בנושא תערוכת
הצילומים.
סיכום פעילות המועדון בשילוב ארוחת ברביקיו מפנקת מעשי
ידי חברי המועדון.
הערכה לתוספת תשלום  -בהתאם לכמות המשתתפים

