


צלמת, על רגל אחת.



השלבים:

שלב 1: הכנה לקורס וקניות ציוד צילום לפי המטרה שלך ותקציב

מה מקבלים?

- הקדמה למדריך הצילום במייל -

שלב 2: מפגש פיזי אחד על אחד בבית שלך, ללימוד הכל

מה מקבלים?

- מדריך מודפס של יסודות הצילום והלימוד המעמיק -

שלב 3: מעקב התקדמות ושמירה על קשר לוודא קליטת נתונים :)

מה מקבלים?

- עבודה מול לקוחות + שובר ללימוד קורס פוטושופ מתקדם שתקף עד חצי שנה מהלימוד -



היחודיות בקורס הוא השיטה שפיתחתי ללימוד צילום מקצועי בדרך הכי קצרה שיש היום, 
מבלי להתפשר על מקצועיות כלל. ההפך, אחרי שתלמדי את המדריך שכתבתי תרגישי 

שיש לך הרבה יותר ידע מצלמות אחרות. אני מרחיבה אופקים גם בנושאים שלא קשורים 
רק לצילומי ילדים בטבע, כמו הבנת המצלמות השונות, צילום בפלש, ועוד הרבה. הגישה 
שלי הוא ללמוד את מה שצריך בלבד, ולא מלא נישות אחרות בצילום לאורך שנה שלימה 

של לימוד מתמשך ויקר.

נכון, זה מפליא, אבל רוב התלמידות קולטות את החומר היטב במפגש וכבר למחרת 
יוצאות לצלם בטבע וחוזרות עם תוצאות מדהימות. מפעם לפעם מכפילים את 
הרמה, כך שאחרי כמה שבועות בלבד יהיה קשה לזהות שמדובר בצלמת מתחילה.

אכן כן! רק תגידי לי איזה כתובת להכניס ב GPS וניפגש! קובעים תאריך ושעה, ונשב 
על כוס קפה ביד אחת, והמצלמה בשניה. הקורס הוא ללא הגבלה של זמן. אני לא עוזבת 

עד שאני רואה שאת כבר מצלמת תמונות נכונות כפי שנלמד.

מחשב מהיר עם מייל ופוטשופ הוא האידיאל בשביל להקל על תהליך העבודה. למרות שזה 
לא חובה, כדאי מאוד לא לוותר על עבודה עם מחשב, כי בהמשך תרצי לעבד את 

התמונות שלך בתוכנות עיבוד ותרגישי שמסירת התמונות ללקוחה איך שהם לא מספק.

בעולם הצילום יש עשורת נישות שונות לגמרי אחת מהשניה. כגון, צילום בסטודיו, צילום 
מוצר, צילום מזון, צילומי ניובורן, אירועים, אדריכלות, ועוד. אני מלמדת צילומי ילדים 
בטבע, כי זהו הנישה הכי פופלארית וחויתית. למרות זאת, בזכות הגישה המעמיקה 

שאני מעבירה, אם תגדילי ראש, יתכן ותוכלי להצליח לצלם נכון גם בעוד תחומים. אם 
את מתקדמת רציני, אוכל להפנות אותך לקורסים ספציפים מתאימים. 

שמירה עם קשר הוא הכרחי לוודא שאת אכן מצליחה. שלחי לי תמונות מכל יציאה 
לצילום, ואני אכתוב לך הערות והארות שבונות ומחכימות. את לא תאמיני כמה 
תתקדמי מכל יציאה! כמובן, אם יש שאלה לוחצת או קושי תתקשרי אלי בכיף. ולא 

לשכוח לשלוח לי את העבודות שלך, זה נחת שלי!

-  זה נשמע טוב מדי בשביל להיות אמיתי. באמת את מגיעה עד אלי, וזהו, אני צלמת? 

-  האם אני חייבת מחשב  ומייל? 

-  את מלמדת רק צילומי ילדים בטבע, או עוד? 

-  כיצד אפשר לשמור איתך בקשר אחרי הקורס? 

-  כמה זמן יקח לי להיות אלופה בצילום? 

-  במה שונה הקורס שלך משאר מקומות לימוד צילום? 

שאלות ותשובות



היחודיות בקורס הוא השיטה שפיתחתי ללימוד צילום מקצועי בדרך הכי קצרה שיש היום, 
מבלי להתפשר על מקצועיות כלל. ההפך, אחרי שתלמדי את המדריך שכתבתי תרגישי 
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רק לצילומי ילדים בטבע, כמו הבנת המצלמות השונות, צילום בפלש, ועוד הרבה. הגישה 
שלי הוא ללמוד את מה שצריך בלבד, ולא מלא נישות אחרות בצילום לאורך שנה שלימה 
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נכון, זה מפליא, אבל רוב התלמידות קולטות את החומר היטב במפגש וכבר למחרת 
יוצאות לצלם בטבע וחוזרות עם תוצאות מדהימות. מפעם לפעם מכפילים את 
הרמה, כך שאחרי כמה שבועות בלבד יהיה קשה לזהות שמדובר בצלמת מתחילה.
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”נסיון בשטח, 
         זה הלימוד האמיתי“
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