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יסודות הצילום
מנת  על  הנדרשים  הכלים  כל  את  המתחיל  לצלם  לתת  נועד  זה  קורס 
מושגי  כל  את  ולומדים  מהבסיס  מתחילים  אנחנו  טוב.  לצלם  להתחיל 
היסוד: צמצם, תריס, מד אור, קומפוזיציה, המערכת הדיגיטלית, אומנות 
הביקורת, עבודה עם פילטרים, פלאש, צילום בעלי חיים, צילומי פורטרטים 
וצילומי שקיעה ולילה, כל זאת בליווי המדריכים הטובים בארץ ובשילוב 
12 מפגשים  כולל  יותר. הקורס  ליצירת צילומים טובים  והכוונות  עצות 

מתוכם 4 יציאות לשטח בליווי מספר מדריכים בכל מפגש.

קורסי צילום מתקדמים

צילום שקיעות ונופים
איליה שלמייב

צילום נוף ושקיעה הוא אחד הז’אנרים הכי פופולריים בצילום ותוצאותיו 
טכניקות  נכיר  בקורס  ודירות.  בתים  של  קירות  אינספור  על  מככבות 
קומפוזיציה של נוף, עבודה עם פילטרים ותאורה טבעית, שימוש בעדשות 
שונות להפקת תוצאות שונות ושיטות עיבוד לאחר מכן בפוטושופ כגון 
איליה שלמייב, אחד  הוא הצלם  וטכניקות אחרות. מדריך הקורס   HDR

מצלמי הנוף הטובים בארץ ובעל אחת הגלריות המרשימות בתחום זה.

צילום רחוב תיעודי
פליקס לופה

בארץ  מהמובילים  נחשב  מגוונים  בתחומים  מנוסה  צלם  לופה,  פליקס 
ובעולם בצילום רחוב. עובד מספר שנים בפרוייקטים תיעודיים מיוחדים 
בליווי סדרה של כתבות במגזינים ואתרי אינטרנט שונים בארץ ובחו”ל. 
קורס צילום רחוב תיעודי נועד להכניס אתכם, המשתתפים, לתוך העולם 
וטכניקות  הגישה  עולם,  תפיסת  המחשבה,  צורת  הבנת  באמצעות  הזה 
לקראת  בלבד  ההכרחיים  הכלים  את  לספק  צילום מתקדמות שמטרתן 

היציאה לצילום ברחוב .

קורסי צילום מתקדמים
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צילום מקרו
אלון קירה

קורס צילום מקרו למתקדמים יחשוף בפניכם עולמות חדשים, 
לצילום,  השונות  הטכניקות  כל  את  תלמדו  משמע.  תרתי 
טכניקות  ויישום  ומתקדמים  בסיסיים  באביזרים  שימוש 
התקרבות עד לרמה שתוכלו “ללטף זבובים”. בלתי ייאמן, אך 
אפשרי. הקורס מודרך ע”י אחד מצלמי המקרו הטובים בארץ 
יחשוף  אלון  זה  ובקורס  קירה,  אלון  בעולם,  המוערכים  ובין 
בפני המשתתפים את הסודות המקצועיים שיעלו את צילומי 

המקרו שלכם מספר רמות למעלה.

צילום תת-ימי
יונתן ניר

עולם שלם נמצא מתחת למים: שוניות בצבעים מרהיבים, בעלי 
ומרחב  הים,  קרקעית  על  טבועות  ספינות  דופן,  יוצאי  חיים 
תלת מימדי בו אנו יכולים לעוף. התנאים המתקיימים בעולם 
זה מאפשרים לצלם יצירתיות שאין כמותה, אבל גם מציבים 
לפניו אתגרים שאיתם הוא צריך להתמודד. הצלם והעיתונאי 
יונתן ניר, הכותב ומצלם באופן קבוע עבור סופשבוע מעריב, 
מוסף הארץ, מסע אחר, טבע הדברים ומגזינים נוספים בארץ 
ובחו”ל, ידריך אתכם במהלך מסע מרתק זה. יונתן הוא מדריך 
צלילה בעל ניסיון של אלפי צלילות העוסק בצילום תת ימי 

באופן מקצועי.

צילום מזווית אחרת
גלעד בנארי

את  בוחן  גלעד  לצלם.  עצמו  את  חושב  לא  בנארי  גלעד 
לא  היא  והמצלמה  קונספטואלי  אמן  של  בעיניים  המציאות 

יותר מכלי להשגת המטרה.
וככל  הדמיון,  ידי  על  רק  שנתחמים  גבולות  יש  למציאות 
תהפוך  המציאות  שלנו,  הדמיון  של  הגבולות  את  שנרחיב 
לקבל  תוכלו  אחרת”  צילום  “מזווית  בקורס  גבולות.  לחסרת 
נקודת מבט מרעננת על המציאות סביבכם ועל הצורה שבה 
מבט  נקודות  לחפש  איך  תלמדו  בתוכו.  משתלב  הצילום 
שונות ומקוריות וגם שימוש בטכניקות מתקדמות בצילום עם 
פילטרים, תאורה, חשיפות ונגיעות של פוטושופ. צלמים רבים 
התמונות  אבל  בדיוק,  הסיטואציה  אותה  את  לראות  יכולים 
שיצליחו לרגש אותנו הן אלה שיפתיעו אותנו בזווית הראייה 
המיוחדת של הצלם. בואו לגלות את הזווית המיוחדת שלכם.
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צילום פורטרטים
אלון קירה

מה שהופך פורטרט לפורטרט טוב הוא היכולת להעביר את 
הרגש של המצולם מבעד לפיקסלים של התמונה. בקורס זה 
שונות,  קומפוזיציות  טובים,  פורטרטים  מצלמים  כיצד  נבין 
רחוב  פורטרטי  צילום  ומלאכותית,  טבעית  בתאורה  שימוש 
ופורטרטים מבויימים, מבוגרים וילדים. בין היתר נכיר טכניקות 
עיבוד מיוחדות של פורטרטים בפוטושופ כולל “ערוץ כחול”. 
מדריך הקורס, אלון קירה, בעל נסיון רב בצילום פורטרטים, 

ישלב את הטכניקות השונות עם הדגמות בשטח ובכיתה.

צילום בעלי חיים בטבע
רועי גליץ

צילום בעלי חיים בטבע הוא אחד מסוגי הצילום הכי מספקים, 
לעמוד מטרים ספורים מבעל חיים שלא חשבת שתיראה כל 
רגילים.  לא  ומצבים  מיוחדות  התנהגויות  ולצלם  מקרוב  כך 
סוגים  צילום  התקרבות,  ההסוואה,  רזי  את  נכיר  זה  בקורס 
שונים של בעלי חיים וכל זאת תוך שמירה על ערכי הטבע 
והגנה עליו. הרבה מהסודות של צילום בעלי חיים שעד היום 
לא הבנתם כיצד מבוצעים ייחשפו בקורס זה. מדריך הקורס, 
השטח  את  לכם  יכיר  זה,  בתחום  רב  נסיון  בעל  גליץ,  רועי 

בצורה שעוד לא ראיתם.

צילום ספורט
רועי גליץ

סדנת צילומי ספורט מיועדת לאלו מביננו שאוהבים לעשות 
ספורט, או לפחות לצפות בו. היופי בהקפאת הרגע עם תפיסת 
פרטים  גילוי  תוך  על-אנושי  מאמץ  שמגלות  פנים  הבעות 
שרק מצלמה בשילוב צלם מיומן יכולים לתפוס, הוא מדהים. 
לביצוע  הדרושים  והאמצעים  הציוד  הטכניקות,  על  נלמד 
סוגים שונים של צילום ספורט תוך הצגת דוגמאות “מהחיים 
האמיתיים”, ביציאות לשטח נתמודד עם שני סוגים של ענפי 

ספורט לפי בחירת המשתתפים.
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צילום אירועים
אופיר קפון

שקיימים  ביותר  הפופולריים  הצילום  מסוגי  אחד  הוא  אירועים  צילום 
מבחינה מקצועית. ההבדל בין צלמי אירועים “פשוטים” למיוחדים הוא 
טובה  בצורה  אירוע  לצלם  כיצד  הכלים  את  תרכשו  בקורס  התפיסה. 
מיוחדת  בצורה  ולכידתם  מיוחדים  מצבים  יצירת  הסוף,  ועד  מהתחלה 
ואת אופן העבודה של המקצוע מול קבלני משנה: צלמי וידאו, מעצבת 
אלבומים ועוד. אופיר קפון הוא אחד מצלמי האירועים המוכשרים בארץ 

וללא ספק אחד הכוכבים העולים בתחום.

צילום אופנה
רפאל בן דור

צילום דוגמניות עבורם הוא עבודה שבשגרה, אם זה לחברות מעצבים 
ואם זה לכל מטרת פרסום וקידום. בקורס זה נלמד את כל הדרוש על 
מנת להגיע למקצועיות בתחום זה, נבין כיצד עובדים עם דוגמניות החל 
תאורה,  עם  עבודה  כולל  הצילום  שלב  דרך  והסטיילינג  האיפור  משלב 
פלאשים ורקעים ועד לעבודה שלאחר מכן על המחשב עם הפוטושופ. 
הקורס מודרך על ידי צלם האופנה רפאל בן-דור שמאחוריו שנים רבות 

של צילום אופנה ואינספור שערי מגזינים ופרוייקטים בארץ ובחו”ל.

צילום פפראצי
אלירן אביטל

זהו סוג של צילום עיתונאי העוסק בצילום אושיות מפורסמות בסביבות 
שונות. במהלך הקורס נלמד טכניקות לצילום האנשים, נרכוש יכולות של 
הסוואה, יצירת קשר, צילום והשגת מודיעין איכותי. הקורס כולל שיעור 
עם סלבריטי שיספר על הצד השני של המתרס וכתב רכילות שיספר את 
הצד שלו עם העבודה מול הצלמים. מדריך הקורס הוא צלם הפפראצי 
והחברה, אלירן אביטל, ובקורס הוא יחשוף את סודות המקצוע וטכניקות 

מתקדמות.
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פוטו-ג’ורנליזם
יונתן ניר

קורס זה מיועד למי שאוהב לשלב טיול, צילום וכתיבה, ונועד לתת לכם 
מקורות  השגת  כולל  גאוגרפי,  צילום  של  שונות  לטכניקות  הכלים  את 
עיתונאית  כתיבה  של  כלים  עם  בשילוב  בחברה,  והשתלבות  מקומיים 
שנים  של  ניסיון  בעל  צלם-כותב  ניר,  יונתן  למגזינים.  בהתאמה  יוצרת 
שער  ותמונות  מצולמות  כתבות  עשרות  שבאמתחתו  בתחום,  רבות 

במגזינים מובילים בארץ ובחו”ל, ילמד אתכם את רזי המקצוע.
כחלק מהקורס, נתנסה בעבודה מעשית בשטח, ממנו נביא כתבה מצולמת 

במטרה לפרסם אותה באחד המגזינים המובילים בארץ.

פיתוח עסקי בצילום
אז החלטתם שאתם רוצים לעסוק בצילום כמקצוע. מה עכשיו?! בקורס 
זה תלמדו את כל הכלים הרלוונטיים הנדרשים לניהול עסק צילום מוצלח, 
החל משלב ההקמה, ניהול ספרים וחשבוניות, היבטים של שיווק ויחסי 
סיכונים,  ניהול  עסק,  אופטימזציית  לקוחות,  עם  קשר  שמירת  ציבור, 
חלוקת עבודה ועבודה נכונה. הקורס יודרך על ידי אחד המדריכים בעלי 

נסיון רב בתחום זה ובעל ידע אקדמאי בתחום.

פוטושופ

פוטושופ לצלמים – שלב א’
אדם שול

הצילום לא מסתיים ב”קליק” אלא ממשיך הרבה לאחר מכן, אם זה בחדר 
החושך והכימיקלים בעולם הפילם העתיק ואם זה באמצעות פוטושופ 
ותוכנות עריכה בעולם הדיגיטלי המודרני. באמצעות פוטושופ אנו יכולים 
לקחת צילום טוב מאוד ולהפוך אותו למצויין. בקורס נלמד את הכלים 
הבסיסיים בפוטושופ לרבות כלי תיקון תמונה בסיסיים ונתקדם לכלים 
הכוללים פילטרים שונים, טכניקות העברה לשחור לבן ונושאים נוספים. 
טכניקות  יעביר למשתתפים  הקורס,  בכל השיעורים, אדם שול, מדריך 
עבודה וטיפים לעבודה יעילה שהצטברו משנים של עבודה אינטנסיבית 
עם התוכנה בהקשר הצילומי. הקורס נערך בכיתת מחשבים עם התוכנה 

ב-8 מפגשים בני 3 שעות. למשתתפים יחולק דיסק DVD עם דוגמאות.

© צילום: רועי גליץ



פוטושופ לצלמים – שלב ב’
אדם שול

לאנשים  או  א’  שלב  לצלמים  פוטושופ  קורס  לבוגרי  מיועד 
שברשותם כל הידע הנלמד בשלב א’. בקורס זה נלמד טכניקות 
ומסיכות  צריבות  ריטושים,  לרבות  בפוטושופ  מתקדמות 
לעומק, עיבודים של צילומי נוף כגון HDR ועיבודי פורטרטים 
כגון “ערוץ כחול” ותיקוני תמונה מתקדמים נוספים. אדם שול, 
מעצב גראפי ועוסק בצילום, ילמד אתכם את הטכניקות הכי 
מרתקות שקיימות עם התוכנה. הקורס נערך בכיתת מחשבים 

עם התוכנה ב-6 מפגשים בני 3 שעות.

טריקים וטיפים לעיבוד מוצלח בפוטושופ
רועי גליץ

בית  ומנהל  צלם  גליץ,  רועי  בה  2 מפגשים  בת  סדנה קצרה 
הספר, יחשוף טריקים רלוונטיים לעיבוד תמונה מהירים מתוך 
זרימת העבודה של צלם. סדנה זו אינה באה ללמד פוטושופ, 
יש את הקורס שעושה זאת בצורה מעולה, אלא  זה  בשביל 
שכבר  למי  מוצלח  לעיבוד  הרלוונטיים  הטריקים  את  ללמד 
מכיר את הכלים הבסיסיים בתוכנה. הסדנה בת שני מפגשים 

בני 3 שעות.

פרטים נוספים

בצילום  מוקדם  ידע  מחייבים  המתקדמים  הקורסים  כל   •
ויוצאים מתוך הנחה שלמדתם קורס יסודות הצילום בגליץ 
בית הספר לצילום או באחד מבתי הספר האחרים או שיש 
ברשותכם את כל הידע הבסיסי הנדרש. במהלך הקורסים 
לא נתעכב בכלל במושגי היסוד אלא נתקדם ישירות לתוך 

החומר של הסדנא.

לאתר  הכנסו   - ועדכונים  נוספים  פרטים  להרשמה,   •
info@galitz.co.il או כתבו מייל ל www.galitz.co.il האינטרנט
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מסעות צילום לחו”ל
ובאמצעות  לחו”ל  פעילותו  את  מרחיב  לצילום  הספר  בית  גליץ 
עם  בחיים  פעם  לחוויות של  אתכם  נלווה  המצויינים  המדריכים 
צילום מלווה על  כל מסע  חניכה אישית של צלמים מקצועיים. 
ידי שני מדריכים מקצועיים מצוות בית הספר ומאורגן מתחילתו 
ועד סופו כדי לספק את הצילומים הטובים ביותר מבחינת נופים, 

תאורה והתרחשויות.

אלסקה
ונופים שעוד לא נראו  מסע קסום שעוד לא היה כמותו לארץ בתולית 
אנחנו  בר.  לחיות  ומומחה  עברית  דובר  מקומי  מדריך  בשילוב  כמותם. 
Bald Eagles צדים דגים,  נצלם דובי גריזלי עם גורים צדים סלמון בנהר, 
לווייתנים מזנקים מהמים וכלבי ים משתזפים על סלעים, נצלם מערות 
מפלים  הדרו,  במלוא  הצפוני  הזוהר  את  נחווה  קרחונים,  בתוך  כחולות 
ונופים עוצרי נשימה ואינספור בעלי חיים מקומיים. הפקת ענק הכוללת 
טיסות במטוס פרטי למקומות מרוחקים מציווילזציה, שכירת סירת מנוע 
פעם  צילום של  זהו מסע  ועוד.  וקרחונים מתרסקים  לוויתנים  לצילומי 

בחיים שיגשים לכם את החלומות הרחוקים ביותר.

· נא להרשם מראש ובהקדם האפשרי על מנת להבטיח השתתפותכם 

במסעות הצילום

רומניה
 טרנסילבניה

 צפון יוון
מטאורה

 טורקיה
קפדוקיה

www.galitz.co.il
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