
 

 

 4537374-054: נייד  avitel40@gmail.com -אביטל אנגל

 moment-a-engel.com/take-http://www.avital -Take A Momentבעלת הבלוג 

  

 
 
 
 

 2018-2019 תכנית סיורים שנתית
 

 9:00-12:00יום שישי    19.10.2018  שכונת התקווה

ם, מוכרים וקונים סיור רחוב בשוק התקווה ובסמטאות. צילום דיוקנאות סביבתיי
קטנים שהולכים ונעלמים. מפגש עם אנשי צילום בתוך בתי עסק ודיירי השכונה. 

 השכונה בפתחי הבתים בסמטאות סביב השוק.

   

 9:00-12:00יום שישי    23.11.2018  אלנבי שנקין נחלת בניימין

סיור רחוב בדגש על הרגע המכריע, דיוקנאות סביבתיים, יריד האומנים בנחלת 
 באוהאוס, מפגש מוכרים קונים,בניימין, דיוקנאות אומנים, ארכיטקטורה משוחזרת 

 שימוש במראות, מסגור תמונות וצילום מבעד, משחקי עומק שדה.
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 חנוכה בבני ברק
17:45-20:45יום חמישי בערב    6.12.2018  

 סיור חנוכיות בני ברק, סיור רחוב בשעות הערב, חלונות גדושים בחנוכיות דולקות,

   סמטאות וחצרות ישיבות ועוד.רחובות הומים, ילדים ומבוגרים. 

 (יש להגיע בלבוש צנוע)
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 הוד השרון בית הנערה
 9:00-13:00יום שישי     4.1.2019

, צילום דיוקנאות בחלל תשימוש בתאורה מלאכותי צילום מבויים, צילום תיעודי,
 ועוד

 מלא עצים ופרחים ובינהם פזורים מבנים נטושים שהיו פעם המקום קסום לגמרי.
בתוך המבנים ניתן למצוא שרידים של מה שהיה שם  מגורים לילדי הפנימייה.

 פעם. מקלחות ושירותים, מטבח, חדרי לימוד ואפילו מרפאה וחדר המנהל...

החדרים השונים צבועים כל אחד בצבע אחר, התקרה מתקלפת, החלונות 
  בקיצור, חוויה עוצרת נשימה לצלמים שבנינו. שבורים...

יע עם חצובות ונעליים גבוהות וסגורות (פה ושם זכוכיות מנופצות על ביום זה נג
למי שיש מבזק חיצוני, ניתן להשתמש בו בצילום מבפנים החוצה, כדי  הרצפה).

 להאיר את הפנים ולמדוד לפי האור שברקע...

 מי שמחזיק ברשותו שלט רחוק להפעלת המצלמה, אפשר להשתמש בו.

 

בתוך החלל, זה יוצא נהדר. כמובן שלא חייבים שלט, תוכלו ליצור צילומים כשאתם 
 אפשר לצלם באמצעות ההשהייה של הטיימר.

 על כל משתתף לבוא עם דוגמן/ית לצורך צילומי דיוקנאות בחלל.
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 סיור ליפו העתיקה והנמל
 9:00-12:00יום שישי    1.2.2019

סיור בסמטאות יפו ובנמל., עבודה על צילומי עומק וזוויות צילום, שימוש בעדשות 
 השונות, מדידות אור מתקדמות במצבים קיצוניים של אור וצל.

 דייגים וסממנים של העיר העתיקה.השתקפויות במים, 
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 התחנה המרכזית החדשה ורחוב סלמה
  9:00-12:00יום שישי   1.3.2019

כולל צילום מלמעלה, משחק ים השונים, בצילום רחוב בחלל פנימי, צילום במרח
 .צורני בצילום בין המפלסים השונים

 .הים ומיוחד אל הלוע של הפיל הלבןסיור מד
 בתחנה המרכזית הכי גדולה במזרח  את כל האוצרות שמסתתרות ביחד נגלה

 

התיכון: גלריות אוונגרדיות, מוזיאון היידיש, מרכזי תרבות ואומנות, שוק האוכל 
 .גרפיטי נפלאות ואגם מלאכותי ששכחו ממנו מזמןהפיליפיני, תערוכות 

        

   פורים בבני ברק

 10:00-13:00יום חמישי    21.3.2019

מחלוקת משלוחי מנות לעוברים ושבים, דרך תלמידי ישיבות מחופשים שרוקדים 

 -ושרים ברחובות ועד סעודת פורים הקדושה כך חוגגים את חג המסכות בבני ברק 
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להפוך למרכז תיירותי חרדי ראשון מסוגו העיר שחופשה לה יחדיו ומבקשת 

רחוב רבי עקיבא הוא האטרקציה התיירותית הגדולה ביותר בעיר הדתית  בישראל.

 ושם גם יתקיים הקרנבל הגדול בפורים עצמו. 

     

 חוף דור, סיור שקיעה + ספינה שקועה
  16:30-19:30  יום רביעי סיור שקיעה  17.4.2019

ויפה, במקום שזורים יחד נופי פרא בראשיתיים וערכי טבע רצועת חוף ציורית 
בסמוך לשמורה זו נמצאים השמורה הימית, שמורת הטבע ים דור  .מיוחדים

–הבונים, והגן הלאומי תל דור. באזור "גבעת הפריחה", "המערה הכחולה" 
המערה קיבלה את שמה בזכות גווניה הכחולים, ויופייה מושך מבקרים רבים. 

דפים" הוא מפרצון המרופד בשכבה עבה של צדפים שמצאו דרכם אל "מפרץ הצ
שרידי ספינה שהובילה מלט ועלתה על שרטון סמוך   –החוף, ו"הספינה הטבועה" 

לחוף. נטייל לאורך החוף, נצלם במערה הכחולה ובספינה הטבועה, נלמד על 
 הקפאת / מריחת נוזלים, עומק שדה ועוד...
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 הלבנה דני קרוון + העיר פארק גלית

 9:00-12:00יום שישי    17.5.2019

גלית החדש ביד אליהו מתקני מים, מתקני משחק  סקייטפארק, פארק האקסטרים

 משחקי מים ועוד  דונם מדשאות, מגרשי ספורט, משטחים רטובים עם 20 -וכושר כ

עשוי בטון, שתוכנן  הוקם סקייטפארק מקצועי החדש של תל אביב, במרכז הפארק

 .הסקייטבורד והרולרבליידס בקפידה לגולשי
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 שכונת נחלאות ושוק מחנה יהודה ירושלים
 10:30-13:30יום שישי    7.6.2019

שכונה שכונות של פסיפס אנושי, כל שכונה מאופיינת ע"פ העדה וארץ המוצא.  32
 יהודה.את הסיור נסיים בשוק מחנה  צפופה ומצויירת עם פוטנציאל צילום מצויין.

 

        

   צילום: עומר יגאל                                               צילום: אינה מנשה
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 מחירים:
 

 שעות. 3סיורי שטח בני  10התכנית מונה 

 ית כולה יקבלו חמישה שיעורי משוב, המצטרפים לתכנ

ולראות מה ניתן לשפר ומה לאחר כל שני סיורים ניפגש לבחון את הצילומים 

 למדנו.

 המפגשים יתקיימו בהוד השרון בשעות הערב.

 

 שקלים. 2000מחיר הצטרפות לתכנית כולה 
 

 שקלים. 180מחיר השתתפות בסיור בודד 
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