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יום שישי הטוב

"

– בהנחיית – קרייג אריאב2140/4102/ -

יום שישי הטוב הוא חג נוצרי המציין את צליבת ישו ,ביום שישי שלפני חג הפסחא .באנגלית עתיקה המילה "טוב"
משמעותה גם "קדוש" ,וזה פירוש שמו של היום .לפי המסורת הנוצרית ,ביום זה נצלב ישו בגבעת
הגולגולתא שבירושלים ,לאחר מסע בויהדולורוזה ("דרך הייסורים") .צליבתו של ישו ומותו על הצלב ,הוא האירוע
הבסיסי והמכונן בתאולוגיה הנוצרית.
זהו חג המתרחש פעם בשנה והינו משמעותי לנוצרים ,מגיעים לירושלים אלפי צליינים וכולם עושים את אותה הדרך .בודדים או
בקבוצות ,מארצות שונות אמריקאים ,צרפתים ,אפריקאים ,אסייתים .חלקם יחפים ,אחרים עוטי גלימות ,כולם נושאים צלבים
שונים .ומשחזרים את מסע הייסורים של ישו.זוהי הזדמנות צילומית יוצאת דופן הן בגלל נופיה המיוחדים של סמטאות ירושלים,
הארוע הייחודי ,אלפי המאמינים ,פרצופים שונים ומחוות שונות .נגיע אל שער האריות ,נערוך הסבר לפני הסיור ונצא אל
התחנות שבדרך .בשל העובדה שסמטאותיה של ירושלים העתיקה הינם צרים וביום החג מגיעים אלפי צליינים ,קצב הסיור הינו
מואץ ונדרשת לכך הכנה מנטלית וטכנית.
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טופס הרשמה לסדנת צילום – יום שישי הטוב 102/
צילומי השטח משתנים בהתאם לאזור הגיאוגרפי של הקורס ואנו משתדלים לקיימם בכל מזג אוויר .על המשתתפים להצטייד במצלמה  SLRאו דמוי SLR
(המאפשרת שליטה במצב חצי אוטומטי וידני)  .ימי הצילום אינם טיול על כל המשתמע מכך !!!.
מדובר במפגש צלמים המתקיים באתרים כאלה ואחרים חלקם אתרי תיירות .מפגשי הצילום אינם מלווים במורה דרך ואינם מתייחסים ברמה התיירותית לנושאים
 /לאובייקטים ולדרך ההתנהלות .מפגשי הצילום מלווים ע"י מנחה צילום מבית מסע אחר המדרשה לצילום גיאוגרפי קבוצת טללים ,נושא ההנחיה בהתאם למופיע
ולהחלטות המתקבלות במהלך היום עפ"י אופי הקבוצה  ,התנהלות ומשתנים נוספים .יתכנו שינויים בתוכנית בהתאם למזג אויר  ,מצב ביטחוני  /בטיחות  ,החלטות
שונות המתקבלות בשטח.
ימי הצילום הנם ימים דינמיים ,יש לדאוג למים  ,כובע  ,בגדים הולמים את המקום ונעלים נוחות להליכה זאת מעבר לציוד הצילום ,רצוי להגיע עם עדשות
רחבות עדשות טלה וסוללות טעונות .
יש לוודא מבחינה בריאותית יכולת להשתתף בימי  /מפגשי השטח ,
דמי ביטול – עד שבועיים ממועד התוכנית ללא חיוב .שבוע ועד שבועיים  51%מעלות התוכנית 3-7 .ימים  33%מעלות התוכנית .יומיים ועד יום התוכנית
עלות מלאה.

בהשתתפותך הנך מאשר את כי אין כל מגבלה בריאותית ו-או חוקית להשתתפותך בסדנת הצילום .בנוסך הנך מאשר כי קראת
את התוכנית ,הבנת את פרטיה והיא מקובלת ועונה על צרכיך .ט.ל.ח.
תנאי סף  :גיל  81ומעלה .ניסיון מתקדם בצילום ו-או קורס מתחילים בשנתיים האחרונות .
אני מאשר4ת את פרטי ההסכם והתוכנית ומבקש4ת להירשם
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