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 "מאקרו"-ו צילום תת ימי "זווית רחבה"  :ההסדנ ינושא
 

 ניתן לצרף צוללים שאינם צלמים לצלילות כיף או לצורך "דוגמנות".
 הנחה תינתן לצוללים שאינם משתתפים בסדנה.
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 מטרות הסדנה:

 .ימי-שיפור יכולות הצילום התת
 

 למי מיועד:
 וינט אנד שוט או מצלמות ריפלקס(הסדנה לבעלי מצלמות בעלות שליטה מלאה )פ

 הכוללות פלאש חיצוני.
 לבעלי פוינט אנד שוט מומלץ להצטייד בעדשה רחבה ומאקרו.

 
 במהלך הסדנה יילמדו הנושאים הבאים:

 צילום זווית רחבה וצילום מאקרו
 צילום ספינה טרופה

 כיצד ניתן לשלב דוגמן או צולל אחר בצילום התת ימי וכחלק מהתמונה
 באור טבעי המשולב עם אור מלאכותי )פלאש(שימוש 

 צילום נכון בלילה
 

 מדריך הסדנה: –קצת על נועם 
 שנה.  20מעל נועם קורטלר הינו מדריך צלילה ותיק ומנוסה הפעיל בתחום 

 מלבד היותו מדריך, נועם הינו צלם תת ימי מהמוכרים והמנוסים בארץ ובעל 
 ילום תת ימי ברחבי העולם.ניסיון רב בצילום תת ימי והובלת טיולי צ

 לזכותו של נועם זכיות רבות בתחרויות צילום תת ימי בינלאומיות וביניהם:
 וזכייה בפסטיבל הצילום התת ימי הבינלאומי בצרפת. BBC-צלם הטבע של ה

נועם הוא הבעלים של "צוללי נמו" ולאחרונה הקים את בית הספר הראשון לצילום 
 ילום תת ימי לכל הרמות.תת ימי בו הוא מעביר קורסי צ
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 :המסלול ופרטי הסדנ
 

11.01  
 במסוף הגבול רבין ומעבר לירדן. 08:30בשעה  נועם קורטלרמפגש עם 

בדיקת הציוד בריף הבית. וצלילת חימום להסעה למועדון הצלילה, התארגנות  09:00בשעה 
צפות בתמונות ולשפר מלבד החימום, ננצל צלילה זו לצילום השונית בזווית רחבה על מנת ל

 הטכניקה לקראת יום המחרת.
 ארוחת צהרים כלולה במחיר ותוגש במסעדת המועדון מיד לאחר הצלילה.

 צלילה שניה הגנים היפניים לצילום הריף היפה..
הסעה  לאחר מכן, הרצאה של נועם בנושא הצילום התת ימי ותכנית הצילום של יום המחרת.

  למלון וצ'ק אין.
 ינה כלולה והקבוצה תצא למסעדה מקומית.ארוחת ערב א

 
  . Cedar Prideצלילה בספינה הטבועה  – ראשונהצלילה   11.02

שוב לאתר מטרת הצלילה היא להכיר את הספינה וזוויות הצילום לקראת יום המחרת בו נרד 
 שדרג את התמונות מהמקום.ונ

 האתר מטוס ההרקולס להכרות עם האתר לקראת יום המחרתצלילה שניה 
 בו נרד שוב לאתר ונשדרג את התמונות מהמקום.

 בין הצלילות תוגש ארוחת צהרים במסעדת המועדון )כלול במחיר(.
 לאחר הצלילות מנוחה במלון. 

 לקראת ערב נשוב למועדון לצלילת לילה יפה. 
 מקומית. ארוחת ערב אינה כלולה והקבוצה תצא למסעדה

 
 הסעה למרינה הצפונית ועלייה ושחרור החדרים, לאחר ארוחת הבוקר   11.03

צלילה  .קלה אחת שתיה , מי שתיה,ארוחת צהריים ,צלילות 2 להפלגה יומית כולללספינה 
 . Cedar Pride: צלילה מלאה וארוכה בספינה הטרופה ראשונה

 צלילה שמטרתה שדרוג ויישום הלקחים מהיום הקודם.
 מסתיימת בטנק המפורסם. הצלילה  – אתר מטוס ההרקולס: שניהלילה צ

 ת לצילום בזווית רחבה.ומצוינ ותצליל
 לאחר הצלילות הסעה חזרה לגבול למעבר לישראל.

 בערך. 16:30חזרה משוערת לאילת בשעה 
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 :מחיר הטיול
 אנשים בחדר( 2לאדם בחדר זוגי )₪   2490צלם המשתתף בסדנה: 

 לאדם₪  2090: שאינו מצלם ומשתתף בסדנא וגמןצולל / ד
 ₪  200תוספת ליחיד בחדר: 

 
 המחיר כולל:

על בסיס  כוכבים  3בוטיק הסעות מהגבול וחזרה, לינה במלון , נועם קורטלרשל  ת צילוםדנס
 , מכלים ומשקולות, יום צלילה מסירה ,הדרכה ,לינה וארוחת בוקר

 נושא)עם גמישות לטובת  צלילת לילה אחתפלוס ום יצלילות  6, סה"כ ת צהרייםוכולל ארוח
 (.הצילום

 
 המחיר אינו כולל:

ש"ח  160השכרת ציוד צלילה , דינר בצד הירדני 10-בצד הישראלי ו לאדם₪  105מיסי גבול כ 
 כל מה שאינו מופיע בסעיף "המחיר כולל".ארוחות ערב, , ליום
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