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

 או הפנאי לשעות כיף הוא צילום חדשות.
 לעתיד. מקצוע
 אחר. כוון - דרך זה צילום
 לצילום הספר בית אובסקורה, קמרה
 :מרכזים בשלושה פועל בישראל, הגדול

 הספר בבית וחיפה. ירושלים תל-אביב,
 משוכלל מקצועי ציוד מנוסה, מורים צוות

 לפיתוח מעבדות לימוד, כיתות ביותר,
 גלריה לצילום, סטודיו וצבע. לבן שחור
צילום. לצרכי וחנות

אישית לימוד מערכת
 החל ללמוד מאפשרת הלימודים תוכנית
 ויותר לשבעה ועד בשבוע אחד משעור

בשבוע. שעורים
 לתלמידים מוצע החובה לקורסי בנוסף
 אחד שכל כך לבחירה, קורסים של מגוון
 ללוח בהתאם לעצמו, להרכיב יכול

אישית. למודים מערכת שלו, הזמנים

אקדמאי לתואר לימודים
 אחת דזז/זזק או£5־שזוז ץ0>וח

 הטובות לאמנות מהאוניברסיטאות
 ב״קמרה בלימודים מכירה בעולם,

 נקודות צבירת ומאפשרת אובסקורה״
 המעוניינים לתלמידים זכות(קרדיט)

 אקדמי לתואר לימודים בהמשך
זז\/הק ב-ץ.א

חודשיים תשלומים 12 הראשונה מהשורה מורים

הקורסים רשימת
ת- הנחיה(למתחילים), ר קו  ב

 הדפסה והדפסה, פתוח (לממשיכים),
 של טכנולוגיה סטודיו, צבע, מתקדמים,

 צורה וצבע, אור מעשי, צילום הצילום,
 תולדות הצילום, תולדות רישום, ומרחב,

 צבע מודרנית, אומנות האמנות,
 (למתקדמים), - פרויקט מתקדמים,

 האזנה ציור, מיוחדות, טכניקות
מיצג. קולאז׳, למוזיקה,

והרשמה פרטים
 לקבל ניתן הרשמה וטפסי נוספים פרטים
 10.00-20.00 השעות בין א׳-ה׳ בימים
 במשרדי 10.00-14.00 השעות בין ו׳ וביום

 הספר בית
קמוהאובסקורה

 ,298191:טלפונים 57 אלנבי תל-אביב,
203011,203010,298291. 

 ,233573:טלפונים 6 בצלאל ירושלים,
233502.
.662773:טלפון 13 הנביאים חיפה,

 יוצרים אמנים הכולל מעולה מורים צוות
 בארץ הראשונה מהשורה מקצוע ובעלי

 עם במגע לבוא לתלמיד מאפשר -
תחום. בכל ביותר הטובים

ומעבדות ציוד
 העומדים ומתקנים ציוד הספר לבית

 החל ביותר המחמירות בדרישות
 לסטודיו ועד וצבע לבן שחור במעבדות

לצילום. מקצועי
 לשעות מחוץ ובציוד במעבדות השימוש
 בהתאם לתלמידים חפשי הלימוד

הנלמדים. לקורסים

 מורים רשימת ו/או במזומן תשלום על ראליות הנחות
 יואב אדר, דורון אדלשטיין, סרג׳יו החודשיים התשלומים פריסת אפשרות

 שוקה גל, יחיעם ברזילי, טלי אוסיה, להתאים אחד לכל מאפשרת ,85 יולי עד
מיכל דר, ברק דוד, רוני גנור, אבי גלוטמן, ולתקציבו. ליכולתו התשלומים שיטת את

כהן, משה ידעיה, רונית ידעיה, עודד המר,
 אורי לוסקי, חיים כהן, ישראל כהן, משה

מזרחי, מוטי מאסטרו, אלדד ליפשיץ,
נעים, רונית מרקמו, פנינה מרחב, שמוליק

קירשנר, מיכה פרידלנדר, ברי עומר, מוטי
ריכוורגר, יאן רורברגר, מיכאל קן, משה
שירמן, שמחה שטראוך, אבי שביב, חנה
 גבי שריד, אלי שרייבר, יהודית שפר, נלי
זינו.. בן־

ס מו ה
ללימודי

צילום


