רשימת הסדנאות לבחירה
.1
.2
.3
.4
.5

אנא סמנו את הסדנאות בהן תרצו להשתתף ושילחו אלינו את הטופס בדוא"ל חוזר
כל משתתף בוחר  5סדנאות הכלולים בדמי ההשתתפות
כל סדנה נוספת בתוספת תשלום של  ₪ 100לסדנה
ייתכנו שינויים בשל מזג האוויר ו/או אילוצי מגפת הקורונה .על כל שינוי ניידע אתכם
בכל סדנה יש  20מקומות ,כל הקודם זוכה.

שם המשתתף /משתתפים____________________ :
יום ושעה
מ14:00-

15:00

21:00

מ10:00-

12:00

פרטי הסדנה
יום רביעי –  30בדצמבר
הרשמה /קבלת חולצות /כרטיסי השתתפות
בסדנאות
יגאל סלבין – "למצוא את האור"
חשיפות אור מדויקות בצילום פורטרטים
בתאורה משתנה.
שחר כהן  -מאקרו  -הרצאת מבוא לסדנת
ויציאה לסדנת מאקרו (פרחים ,חרקים)
חן טופיקיאן  -סדנה "משחקים באש"
הקפאה ומריחה של תנועה דרך פרקטיקה
של חשיפות קצרות וארוכות.
איציק כהן  -סדנת צילומי לילה/כוכבים

אתר הצילום
אולם יטבתה
פארק תמנע

מלא

הגן הבוטני אילת
האגם פארק
תמנע

מלא

אתר הפטרייה
פארק תמנע

מלא

יום חמישי –  31בדצמבר
הרשמה /קבלת חולצות /כרטיסי השתתפות
בסדנאות
הגן הבוטני אילת
שחר כהן  -מאקרו  -הרצאת מבוא לסדנת
ויציאה לסדנת מאקרו (פרחים ,חרקים)
עמיר בלבן הרצאת מבוא לסדנת בעלי חיים אולם יטבתה
ונחל שלמה
פארק תמנע
קובי רפאלי  -סדנת צילומי נוף בסמארפון
אתר הקשתות –
יגאל סלבין  -יצירת סידרה מצולמת
וחותם אישי מרתק בנושא אור וצל התעמקות פארק תמנע
בנושא מד האור ההיסטוגרמה פיצויי
החשיפה ועוד
נחל שחורת
אלון קירה – סדנת צילום מאקרו
טיול צילום – טיול אל עמודי עמרם בהדרכת
מורה דרך
טיול צילום – טיול אל הקניון האדום בהדרכת
מורה דרך

הבחירה
שלי

עמודי עמרם
הקניון האדום

מלא

/14:00
אור אחרון

רוני לבנה – צילום ציפורים

בריכות הפלמינגו

יובל דקס  -סדנת צילום בעלי חיים +
מצלמות שביל
שי כהן – "עולם קטן ומופלא" – סדנת צילום
מאקרו
דני הדס – הרצאת מבוא וסדנת צילומי נוף

שדות יטבתה

אבי בלומן  -סדנה/הרצאה  -עריכת תמונות.
שימוש נכון ומקצועי בפוטושופ/לייטרום.
אלון קירה הרצאת מבוא לסדנת מאקרו
ויציאה לצילום
סוזי אביב – סדנה /הרצאה – עבודה עם
פלאש  TTLבצילומי טבע
מאיה מימוני – אדם וטבע צילום מודליסטית

18:00
19:30

21:00

אירוע הפתיחה – ברכות ,חלוקת פרסים
לזוכים בתחרות ,הצגת המדריכים ופתיחת
התערוכה
ארוחת ערב ברחבת האולם *בכפוף
להנחיות משרד הבריאות ובהתאם לתו
הסול
ויקטור זיסלין  -סדנת צילום בחשיפות
ארוכות עם רקדנית אש
איציק כהן  -סדנת צילום לילה/כוכבים
חן טופיקיאן – "משחקים באש" הקפאה
ומריחה של תנועה
שחר כהן  -סדנת צילומי לילה/כוכבים
יום שישי –  1בינואר
רוני לבנה  -סדנת ציפורים

אור ראשון

תומר רצאבי  -סדנת צילום נוף בזריחה
***  14משתתפים
יגאל סלבין  -למצוא את האור ,חשיפות אור
מדויקות בצילום פורטרטים בתאורה משתנה
עמיר בלבן  -סדנה דני דין  -הרואה ואינו
נראה
דני הדס  -הרצאת מבוא וסדנת צילומי נוף
אבי בלומן  -סדנת ציפורים

10:00

יובל דקס  -פתיחת מצלמות שביל ,ביקורת
תמונות מהסדנה של ערב יום חמישי
שחר כהן  -הרצאת מבוא לסדנת מאקרו
ויציאה לסדנת מאקרו (פרחים ,חרקים)

הגן הבוטני
אולם יטבתה/
נחל מנגן
אולם יטבתה
נחל שחורת
אולם יטבתה
שמורת דיונות
כסוי
אולם יטבתה
אולם יטבתה
אגם  -פארק
תמנע
באתר חצי פטריה
– פארק תמנע
עמודי שלמה –
פארק תמנע
הפטרייה – פארק
תמנע

מלא

פארק הצפרות
פארק תמנע
פארק תמנע
נחל שחורת
אולם יטבתה/
דיונות סמר
בריכות פלמינגו
אולם יטבתה
הגן הבוטני

מלא

קובי רפאלי  -סדנת צילום בסמארפון "אדם
וטבע"
סוזי אביב  -סדנה /הרצאה – עבודה עם
פלאש  TTLבצילומי טבע
ויקטור זיסלין – סדנת פורטרט זוגי
טיול צילום  -טיול אל הקניון האדום בהדרכת
מורה דרך
טיול צילום – טיול אל עמודי עמרם בהדרכת
מורה דרך
רוני לבנה  -סדנת ציפורים
שי כהן  -הרצאת מבוא לסדנת מאקרו
ויציאה לסדנת מאקרו
אלון קירה  -הרצאת מבוא לסדנת מאקרו
ויציאה לסדנת מאקרו
דני הדס  -הרצאת מבוא לסדנת צילומי נוף
ויציאה לסדנת צילומי נוף
יובל דקס  -סדנת צילום בעלי חיים
14:00

20:00

21:30

אבי בלומן  -סדנה/הרצאה  -עריכת תמונות
שימוש נכון ומקצועי בפוטושופ/לייטרום
קובי רפאלי  -סדנת צילום בסמארפון "אדם
וטבע"
חן טופיקיאן  -סדנת צילומי טבע בשחור-לבן
יגאל סלבין  -סדנת פסיכולוגיה ופוטו
טרפיה בצילום מודלים עם סוס
עמיר בלבן  -סדנת בעלי חיים ויציאה
לצילום (יעלים)
מאיה מימוני – עולם מופלא ,מדהים ומסקן
צילום ציפורים
קבלת שבת – ארוחה חגיגית במסעדת
"כפות תמרים" בקיבוץ אילות* .בכפוף
להנחיות משרד הבריאות ובהתאם לתו
הסגול
תומר רצאבי  -סדנת צילומי לילה/כוכבים
***  14משתתפים
שי כהן  -הרצאת מבוא לסדנת מאקרו
ויציאה לסדנת מאקרו לילי
ויקטור זיסלין  -סדנת צילום בחשיפות
ארוכות עם רקדנית אש ואפקטים
איציק כהן  -סדנת צילום לילה/כוכבים

פארק תמנע
אולם יטבתה
עמודי שלמה –
פארק תמנע
הקניון האדום
עמודי עמרם
שדות יטבתה
שמורת עברונה
דקלי הדום
דיונות סמר
שמורת עברונה
ובריכות פלמינגו
אולם יטבתה
פארק תמנע
שמורת חולות
כסוי
חוות הסוסים
יטבתה
נחל שלמה
מצפור הפלמינגו
כפות תמרים,
קיבוץ אילות
אתר הפטרייה –
פארק תמנע
שמורת עברונה
אתר הקשתות –
פארק תמנע
באתר חצי פטריה
– פארק תמנע

שבת –  2בינואר
אור ראשון /
09:00

רוני לבנה  -סדנת ציפורים

עמודי עמרם

מלא

עמיר בלבן  -הרצאת מבוא לסדנת בעלי
חיים ויציאה לסדנת בעלי חיים (יעלים)
דני הדס  -סדנת צילומי נוף
יגאל סלבין  -סדנת פסיכולוגיה ופוטו
תרפיה בצילום מודלית עם סוס
אבי בלומן  -הרצאה פרונטלית  +סדנת
צילום מתוך הרכב
*** עד  7רכבים
סוזי אביב – מסיכות ושכבות בפוטושופ
בצילומי טבע
שי כהן  -הרצאת מבוא לסדנת מאקרו
ויציאה לסדנת מאקרו
חן טופיקיאן  -סודות של קומפוזיציה נכונה
בצילומי נוף
קובי רפאלי  -צילום בעלי חיים בסמארפון
13:00

אלון קירה  -הרצאת מבוא לסדנת מאקרו
ויציאה לסדנת מאקרו
ויקטור זיסלין  -סדנה צילום סוסים בתנועה
טיול צילום  -טיול אל הקניון האדום בהדרכת
מורה דרך

נחל שלמה
נחל מנגן
חוות הסוסים
יטבתה
שמורת חי-בר
יטבתה
אולם יטבתה
אולם יטבתה/
שמורת עברונה
דיונות סמר
שמורת חי-בר
יטבתה
דקלי הדום
חוות הסוסים
קיבוץ גרופית
הקניון האדום

מלא

