
 או תחביב אישי, ביטוי הוא צילום
 ואלונות. יצירה חווית מקצוע.
 ביטוי אפשרויות בפניך פותח צילום

לשעות כיף הוא צילום חדשות.
לעתיד. מקצוע או הפנאי

 - דרך זה צילום
אחר. כוון

 לצילום הספר בית אובסקורה, קמרה
 בשלושה פועל בישראל, הגדול

 וחיפה. ירושלים תל-אביב, מרכזים:
 מנוסים מורים 30 של צוות במרכזים

 כיתות ביותר, משוכלל מקצועי וציוד
 שחור-לבן, לפתוח מעבדות לימוד,

 בצבע, והדפסה לפתוח מעבדות
 לצרכי וחנות גלריה לצילום, סטודיו

צילום.

שיחוש
בהעברות

 מחייבת הלימוד לשעות מעבר
 זמן להשקיע הלימודים תוכנית

 במעבדה ובעבודה בצילום נוסף
 הלומדים לכל ניתן כך לשם

 בית במעבדות חופשי שימוש
והדרכה. עזרה בליווי הספר

הליחודים תוכנית
 בבחירת גמישות מאפשרת הלימוד שיטת

 התלמיד. של לרמתו בהתאם הקורסים
 ארבעה ועד אחד שעור של בקצב ללמוד ניתן

 ערב). או אחה״צ בשבוע(בוקר, שעורים
 בוקר או ערב רק להקדיש יכולים אשר לאלו
 למתחילים בסיסי קורס מוצע בשבוע אחד

 קורסים ובהמשך חודשים, ארבעה למשך
 ללמוד יכולים אשר לאלו יותר. מתקדמים

 מסגרת מוצעת בשבוע שעורים מספר
 קורסים מספר ובה המלאה הלימודים
 וביקורת הנחיה ביניהם: במקביל. הנלמדים
 של טכנולוגיה והדפסה, פיתוח עבודות,

סטודיו, מעשי, צילום הצילום,
ועוד. הצילום, תולדות צבע,

עססות פעילויות
 אמנים, עם פגישות עיון, ימי הרצאות,

 ועוד. תערוכות, סרטים,
 בתשלום או תשלום ללא הפעילויות כל

 תכנית של והעשרה להרחבה בלבד סמלי
הכללי. והידע הלימודים

קיץ סדנאות
 בית מקיים הקיץ(יולי-ספטמבח במשך
 נמשכת סדנא כל סדנאות. של מגוון הספר
 מוגדר, בנושא ועוסקת שבועיים עד שבוע
 עבודות לביקורת סדנאות חזותי: או טכני

 סדנאות ומהארץ, מחו״ל אורחים צלמים עם
 בצבע; הדפסה אופנה; עתונות; לצילום

ועוד. מיוחדות מעבדות טכניקות

אורחים חוצים
 צלם שנה מידי מחו״ל מזמין הספר בית

 ולסדנאות. מורים להשתלמויות אורח מרצה
 המחלקה ראש - פריד ארתור - 82 יוני

 /\ו,1זק^.ד3מ א6¥¥ץ־0ז1> לצילום
 ראש - מיטשל חוליו - 82 אוגוסט

 ,0קסס6ז ר!ט10ח א6ץ־^\0ז1> לצילום המחלקה
 מחשובי - פרנק רוברט - 82 פברואר
 את מנחה והשנה .20ה- במאה הצלמים
 ראש - פרקיס פיל השלישית השנה תלמידי

̂\0>ו־ו לצילום המחלקה  וזוכה -!ק3מ א6ד-
פרס

וחושחח פועים
 הבאות: הלימודים למסגרות ההרשמה החלה

 הלימודים תחילת ו-ב׳, א׳ בסיסיים קורסים
.84ינואו/פברואר

 הלימודים תחילת א׳) ו-ב׳(שנה א׳ סמסטר
.84 פברואר
 תחילת א׳) קורס מיוחד(לבוגרי סמסטר

 .84 פברואר הלימודים
 הלימודים תחילת 84/5 הלימודים שנות

4.11.84.
 ).15.2.84מ־ החל (הרשמה 84 קיץ סדנאות

 יאוחר לא להגיש ניתן למלגות בקשה
.10.2.84מ-

 כל לקבל ניתן הרשמה וטפסי נוספים פרטים
.10.00-20.00 השעות בין יום

המרכז
ללימודי

צילום

.04-662773 טלפון: ,13 הנביאים ךיפה: .02-223573,233502 טלפון: ,6 בצלאל ירושלים: .03-298291,298191 טלפון: ,57 אלנבי תל-אביב:


