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 הצעות לסדנאות והרצאותהנדון: 

 
 

 רקע על הסדנאות:
גם אם אתם הסדנה הזאת היא בשבילכם! ? לצלםאתם רוצים ללמוד או מצלמה ויש לכם סמארטפון? 

 מתאים לכל מי שרוצה ללמוד לצלם! העיקר שאתם אוהבים לטייל -מתחילים או מקצועניםרק 
למקומיים  נתחבר. תרבויותו רחובותנלמד לצלם אנשים, סדנאות צילום בארץ ונצא ל ואוהב/ת לטייל.

 ונלמד על סיפורי חיים של אחרים.
 

 :כולל פירוט -והרצאות הצעות לסדנאות
 

 רך חיים״״צילום כד –הרצאה  .1
נצא למסע בין מדינות בעולם ונלמד דרכו איך לצלם תמונות ואווו! מה הופך את התמונה 

 ?פרו את התמונות שלכם פלאיםלטובה? איזה טכניקות קלות ופשוטות יש
מגיעה לספר לכם על  -צלמת הטבע והתרבות ומדריכה מסעות צילום בעולם מאיה מימוני 

 מדינות מיוחדות ותרבויות ולגלות איך מוציאים תמונות טובות ואותנטיות מטיולים שלכם?
 השראה והעשרה!ולהנות ממתאים לקבוצות, חברות, קתדרה, מי שרוצה לספוג 

 
 ״הסלפי שלי״ -תלנערו סדנאות .2

 מבחוץבפנים ומי אני אותנטיות מי אני מ -הסלפי שלי .1
    ות וסובלנותצילום בעלי חיים, סבלנ .2
 אנשים ותקשורת בין אישית צילום .3
 

כל מפגש יכלול חלק לימודי ושיח בקבוצה וחלק חוויתי של התנסות בצילום  -שיםמפג 3-5
 של כל נערה. /מצלמהשונות בעזרת הפלאפון בסגנונות ודרכים

 
 ״לטייל ולצלם״ -לטייל בארץ /קהילות/קבוצותאלקתדרסדנאות  .3

 מפגשים בימי שישי בבוקר 5 תוכן:           
 וחיים ליד החוף מוסלמים – ג׳סר א זרקא .1
 יהודים ירושלים -שוק מחנה יהודה, נחלאות .2
 נמלעיר  – פשים והנמלשוק הפש -יפו .3
 םואיבד –רהט ב וטיול ליד תל שבע אירוח בדואי .4
 ארבע דתותכפר  – בגלילוג׳ת )כפר דרוזי( פקיעין  .5

 השומרונים )בסוכות( -הר גריזים שבשומרון -אם תרצה להרחיק לכת
 סורתיתמ שעות, אחרי הסדנה ארוחת צהרים 3-5משך הסדנה *
 במהלך הטיול יינתנו תרגילי צילום וליווי הדרכתי צמוד*
 צה שנוסיף במקומות מסוימיםאם תר של מדריך נוסף -פיתהדרכה גיאוגר -אופציה*
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 ״ר בעולםיות״המצלמה הזמינה ב -ןסדנאת צילום בסמארטפו .4
 

    בנמל תל  -מבוגריםו שמתאימות לצעירים סדנאות קלילות וכיפיות          
 . היום כולם רוצים לדעת שתבחרו כל אזורבנווה צדק/הים/ אביב/פלורנטין/חוף          
 טיביות גם למי שלא ך לצלם טוב יותר. בסדנה נלמד טכניקות פשוטות ואינטואיאי          
 וכמובן נהנים ? איך עורכים את התמונה באפליקציותדגשים לתמונות ואו, צלם,           
 יה תוך כדיבחוו          

 
 

 עלי: רקע
 רפתקאותחובבת מושבעת של ה -מאיה מימוני

 !ות עולםטבע, ציפורים, אנשים וכמובן לרא
 ותרנצלמת שמדביקה את כולם בחיידק האהבה לצילום ולסק

להתחבר לאנשים. מדריכת רים ובעלי חיים אחרים, להכיר תרבויות, לצלם ציפומרבה לטייל בטבע, 
נהנת להדריך אנשים ולראות את האור מדריכה סדנאות צילום בארץ. . ות צילום בחו״ל ובארץמסע

. ום המצלמה הופכת לכלי שכיף לעבוד איתו והצילום הוא העיקרבהרים, פתאבעיניים כשדברים מת
ס הפיקה את כנמדה גיאוגרפיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב ול. םדרך חיי הצילום הוא

 הצילום הגדול בארץ של גליץ.
הבות, מקצועיות לצאת למסע צילום עם מאיה, זוהי דרך נפלאה לחוות חוויה מלאה באנרגיות, התל

 טבע והעולם.ת כלפי הנווסקר
 
 
 

 הצעת מחיר תישלח לפי דרישה
 
 

 יהיה נפלא לשתף פעולה!
 תודה,

 מאיה מימוני


