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״מבט מעבר לעדשה״ 
כשאחזתי בידי, לפני שנים, את האלבום הראשון של צילומי בת מצווה שערכתי לבת דודתי באחד מהלוקיישנים 

המהממים הקיימים בסמיכות לביתר, התרגשתי. דפדפתי בין דפי האלבום, וכל תמונה הביאה לי מחדש את התחושה 
הנפלאה הזו, תחושת היצירה. תחושה שאין לה אח ורע בעולם. 

"אמנות, היא האפשרות העוצמתית ביותר לחוש את עומק הנשמה",  אמר אחד מצלמי הפורטרט המפורסמים בעולם.
כשאנו נותנים ליד להשתחרר בקלילות מעל הדק המצלמה ולתקתק בלי סוף את החיים עצמם, אנו עדים מבלי משים, 

איך נפרשת בפנינו יריעה של יופי וטוהר. בחלקו היסטוריה וביופיו היסטריה, ויחד עם לוקיישן יפה וקומפוזיציה נכונה - 
נקבל את תמונת המאה, התמונה שתלווה את המצולם בהמשך חייו.

שמי חוה רחל מביתר עילית,  נשואה ואם לשלשה,
ההובי שלי הוא לצלם כל דבר שזז. כל חפץ קצת וינט'ז הופך לרקע בסטודיו, וכל פינת חמד בארצינו ומחוצה לה - 

מקבלת משמעות של לוקיישן נדיר.

הקורס לצילום אותו אני מציגה בפניכם בסילבוס זה, הוא פרויקט לימוד מושקע במיוחד, שמורכב בעיקר מנקודות 
קטנות אותן חוויתי במהלך השנים שהתעסקתי בצילום, נקודות כאלו שהופכות את עבודת הצילום ליצירת אמנות 

ולהנאה צרופה בכל יום ושעה.

פרויקט הלימוד מחולק למספר יחידות כאשר בכל יחידה ישנם מספר שיעורים, השיעורים מתחילים מהפן התיאורטי 
ועוברים מהר מאוד לפן המעשי. יחד נכיר את מבנה המצלמה ואת תפעול המכשיר בו תתאהבו במהלך עבודתכם. עם 

הזמן נלמד להרגיש את המצלמה כחלק מאתנו, כך שלא נהסס לצאת ולבלות איתו בכל בילוי ויציאה משפחתית, כי 
חבל לא לשמור רגעים יפים בצורה נדירה.

בשמחה ובחדווה נלמד איך הופכים את מקצוע הצילום לדבר חוויתי, נצא יחדיו למקומות מהממים בארץ, ואף נבלה 
מספר שעות בסטודיו המחומם יחד עם הפלאשים המבזיקים והרקע הלבן המהפנט.

מלבד המצלמה אנו ניחשף לכלי השני בעוצמתו בתחום הצילום והוא המחשב, נלמד יחד להכיר טובה לתוכנה 
המופלאה 'פוטושופ' שמשכילה לעבד וללטש כל תמונה ותמונה ליצירת ברק ומראה מושלם, ואף נלמד ליצור טאץ' 

אישי בכל תמונה למען ידעו ויאמרו כולם: "תמונה זו צולמה על ידי ההיא המפורסמת".

לאחר שנתמקצע בעריכה, בסטודיו ובצילומי חוץ, ניחשף לעולם המופלא של צילומי הניו בורן. הגיל הפלומתי המרגש 
ביותר נמצא בידכם, ובתנועת אמנות נפלאה תיצרו את האלבום הנדיר של ימי הבראשית. נלמד להתרגל לתחושותיו 

של התינוק, להתמכר למגע הקסום ולמבט המלאכי, ובעיקר ליצור פוסטרים מושלמים של תינוק חמוד ויפהפה.

כשנצבור שעות בתחום המעשי ונתהדר בתיק עבודות משובח ויפהפה, נוכל לקבל כלים לקראת היציאה לשוק.
נלמד איך ליצור בידול ומיוחדות, איך לשווק את עצמנו בצורה נכונה, מה הם הפלטפורמות הנכונות לפרסום,

איך מנהלים שיחת מכירה עם לקוח, ובכמה אנו מתמחרים את יצירות הצילום המהממות שלנו.
עם גישה אישית והמון סבלנות, אני מזמינה אתכן לפרויקט הלימוד המיוחד שלי, הקורס בו תלמדו המון דברים, 

תיישמו הרבה יותר מזה, ותצעדו בדרך הבטוחה והנכונה לעתיד מזהיר של צלמת מקצועית מצליחה.

להתראות בקורס, חוה רחל
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יחידה א' 
יסודות הצילום

הכרת מבנה המצלמה, אופן יצירת התמונה, סוגי מצלמות.
WB ,תריס, צמצם, עומק  שדה, פוקוס ידני/אוטומטי , ISO :מושגי יסוד בצילום

הכרת מבנה העדשה, סוגי העדשות, אורכי מוקד משתנים.
תפעול המצלמה, כללי הקומפוזיציה, צילום תמונה בצורה נכונה.

בסיום היחידה תכירי היטב את סוג המצלמה איתה תבלי בשנים הקרובות, על כל כפתוריה ופעולותיה. ידע זה ישמש 
אותך מחדש בכל תקתוק ויצור יחד איתך את התמונה המושלמת.

יחידה ב' 
צילום בתאורה טבעית / צילומי חוץ

התמודדות עם מבנה המצלמה באור השמש.
תרגול חשיפה ועומק שדה, מדידת אור.

יישום קומפוזיציה בשטח.
צילום תנועה, ראייה צילומית.

בניית קונספט לתמונה.
יצירת תיק עבודות של תצלומי ילדים בטבע במיקומים מיוחדים.

ביחידה זו תצאי לשטח ותחווי את ההרגשה של יצירת תמונת זיכרון שלא תישכח. עם הידע שנלמד ועם האימונים 
שנעשה בטבע תוכלי ליצור סשן צילומים מיוחד שיציב אותך על המפה, ויצעיד אותך לקבלת התואר 'צלמת מקצועית'.

יחידה ג'
צילום בתאורת סטודיו

הכרת ותפעול מבנה הפלאש.
כיוונן תאורה בהתאם למצולמים.

הכרת האמצעים לריכוך הבזק הפלאש.
תאורת שיער, רקעים צבעוניים, שריפת רקע לבן.

צילום עם אביזרים ומיקום המצולמים ביחס לאביזר.

ביחידה זו תתעסקי רבות עם הפלאשים ושאר כלי הסטודיו, המסייעים להבזיק את התמונה ולהנציח את יופייה. תכירי 
סוגי אביזרים פוטנציאליים ומתאימים, ותצלמי ילדים מתוקים ברקע הלבן המוכר, וברקעים צבעוניים נוספים.
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יחידה ד'
צילומי ניו בורן

תאורה רכה, הדגשת עומק בתמונה. 
הכוונת המצלמה בהתאמה.

פוזינג, כלים לעיצוב התינוקות בתנוחות מושלמות. 
סטיילינג, לבחור סטים מותאמים שיתנו  גיוון בצילום.
טיפים להרדמות מהירה ולשינה עמוקה של התינוק.

בטיחות התינוק במהלך הצילומים.

ביחידה זו תלמדי איך לצלם תינוקות בגיל כה צעיר, עם הזהירות הנדרשת והמקצועיות המדויקת. תרכשי כלים איך 
לסדר את הסטודיו והמצלמה בהתאם לתינוק הזעיר, ואיך לנצל את הזמן של השינה העמוקה ליצירת פוזות מושלמות 

ונדירות.

יחידה ה'
תוכנת פוטושופ

הכרת כלי התוכנה.
עריכת צילומי חוץ, שינוי אווירה, הדגשת צבעים חיים, שידרוג שמי התמונה.

עריכת צילומי סטודיו, שדרוג קומפוזיציה, ניקוי פנים, הארת תמונה, עיבוד וליטוש.
עריכת צילומי ניו בורן, סידור צבעים, ריטוש וניקוי עור התינוק, התאמת תמונה לרקעים דיגיטליים.

עיצוב אלבומים דיגיטליים.
אקשנים נדירים ומיוחדים בתוכנה.
סגירת התמונות להדפסה ולרשת.

ביחידה זו תצללי אל נבכי התכנה המופלאה לעריכת תמונות, תלמדי להפוך תמונה פשוטה למרשימה במיוחד, ובעזרת 
שינוי אווירה ועיבוד וליטוש תיצרי את התמונה המיוחדת והמושלמת. כללי העריכה משתנים בהתאם לסוג הצילום, וכל 

אחד מהם תלמדי בנפרד.

יחידה ו' 
הצילום כמקצוע

איך לשווק נכון את העסק.
איך להיחשף ללקוחות.

הכרת פלטפורמות הפרסום.
יצירת קשר נכון עם לקוחות פוטנציאליים.

בניית חבילות ותמחור נכון.
ניהול קבצים בתוכנת בריד'ג.

שליחת תמונות ללקוח לבחירה ולהדפסה.
ניהול זמן נכון כעצמאית.

ביחידה זו תכירי מקרוב את החיים האמתיים שבשבילם למדת את הקורס החשוב והמקצועי. תלמדי איך להציג את 
עצמך בצורה נכונה ולהאמין בתוצאה המופלאה של תמונותייך. תחשפי לעולם הפרסום ולחשיבות ההתמצאות בו, איך 

לדבר עם הלקוחות, לתמחר נכון את חבילות הצילום, ובעיקר להרוויח ביושר ובאושר את מה שמגיע לך. 
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