
שיעור 1 - צילום פורטרטים והריון )כיתה( | 3.01.21
בשיעור זה ניתן דגשים לצילום פורטרטים, כיצד להעביר רגש 
בתמונה, כיצד להעמיד ולהנחות מצולמים וכיצד ליצור תמונות 

מחמיאות. בחלקו השני של השיעור  נתמקד בצילומי הריון, מתי 
רצוי לערוך צילומים אלו, כיצד להנחות את המצולמת, כיצד 

לשלב את בן הזוג והילדים בצילומים, ודגשים לפוזינג נכון

שיעור 2 - צילום ילדים ומבוא 
לתאורת סטודיו )כיתה( | 10.01.21                                                                   

בשיעור זה ניתן דגשים לצילום ילדים בכל גיל, דרכים לגרום 
לילדים לשתף פעולה, שילבבני משפחה בצילומים, תפיסת 
רגעים טבעיים ושילוב אביזרים בצילומים. בחלקו השני של 

השיעור, נתחיל לעסוק בתאורת סטודיו, ונלמד על המאפיינים 
 של הצילום בסטודיו, ציוד נדרש וסוגי מרככים.

שיעור 3 - צילום הריון בטבע- התנסות מעשית )שטח( | 
17.01.21

בשיעור זה נצא לטבע ונתרגל באופן מעשי את כל הנלמד 
בנושא צילומי הריון, תוך התנסות בכלים שלמדנו. נעמיד ונכווין 

את המצולמות ונלמד איך ליצור תמונות קסומות בתאורה 
טבעית וכיצד ליצור גיוון מקסימאלי בלוקיישן אחד.

שיעור 4 - צילום ילדים בסטודיו- התנסות מעשית )סטודיו( 
24.01.21 |

בשיעור זה נלמד מערכי תאורה פופולאריים לצילום ילדים 
ומשפחה בסטודיו, תוך מתן דגש לציוד, רקעים, אביזרים 

וסגנונות תאורה. בנוסף, נתנסה בצילום ילדים בסטודיו, תוך 
 יישום הדגשים שלמדנו בשיעור המעשי..

שיעור 5 - ביקורת עבודות וטיפים לעריכה )כיתה( | 31.01.21 
בשיעור זה נתכנס בכיתה ונסקור את העבודות שלנו בשיעורים 

המעשיים. ניתן דגשים פרקטיים לצילום ולעריכה, על מנת שנוכל 
לשפר את היכולות שלנו כבר במהלך הקורס. בנוסף, נלמד טיפים 
וכלים מרכזיים לעריכת התמונות בלייטרום ובפוטושופ ונראה איך 

בעריכה פשוטה יחסית, ניתן לשדרג כל תמונה.

שיעור 6 - שיעור הריון בסטודיו- התנסות מעשית )סטודיו( 

7.02.21 | 

צילומי הריון בסטודיו, שונים משמעותית מצילומי הריון בתאורה 

טבעית. בשיעור זה נלמד מערכי תאורה המתאימים לצילום 

הריון ונתרגל צילומי הריון תוך מתן דגש על הכוונת המצולמת 

וכיווני התאורה, וכיצד ליצור תאורה המדגישה את ההריון.

שיעור 7 - צילום ילדים ומשפחה בטבע- התנסות מעשית 

)שטח( | שעתיים וחצי לפני שקיעה 14.02.21

נצלם משפחה באור טבעי, תוך שימוש בטיפים שלמדנו לצילום 

ילדים, נתרגל צילום רגעים טבעיים ומשוחררים, זויות מחמיאות, 

גיוון בצילום ותקשורת עם מצולמים. 

שיעור 8 - מבוא לצילום ניובורן, שיווק ופרסום 

ברשתות חברתיות וביקורת עבודות | 21.02.21                         

בחלקו הראשון של השיעור נעסוק בז'אנר צילום הניובורן, מה 

נדרש מצלם הניובורן, דגשי בטיחות, תאורה וזויות צילום. 

בחלק השני נדבר על רשתות חברתיות ולסיכום נערוך ביקורת 

עבודות על צילומי המשפחה מהשיעור הקודם וניתן זמן 

 לשאלות ותשובות.

שיעור 9 - מה עושים בכאן והלאה? התנהלות עסקית, 

תמחור, טעויות נפוצות בתחילת הדרך וסיכום | 28.02.21 

נדבר על דגשים עסקיים ראשוניים- כיצד למצוא את קהל 

הלקוחות הפוטנציאלי, נדבר על התנהלות עסקית, מיתוג 

ותמחור. 

קורס צילום - הריון ומשפחה
צילום: ליאת פינחסי

יש לכם חלום לפתוח סטודיו ולצלם באופן 
מקצועי הריון ילדים ומשפחה?

קורס זה מיועד לצלמים שמעוניינים להתקצע 
בתחום ובו נלמד ונתנסה בטכניקות תאורה 

בסטודיו, דגשים לעבודה עם מצולמים, צילום 
באור טבעי, זויות צילום מחמיאות ומעניינות, 
ואיך לצאת לדרך עם עסק חדש וצומח ואיך 
להפוך את הצילום שלכם לכזה שכולם ירצו 

אצלם.

קורס צילום מהריון למשפחה
בהדרכת ליאת פינחסי

הערות:

ציוד נדרש - מצלמה, עם אפשרות לשליטה 
ידנית בתריס וצמצם. 

ידע נדרש - שליטה מוחלטת ביסודות הצילום 
ובטכניקה בסיסית

הקורס מתקיים ברמת גן, היצירה 26, קומה ב. 
 השיעורים המעשיים יתקיימו בסטודיו.

בין השעות 18:30-21:30 

קורס צילום - הריון ומשפחה


