
 

 

 

 
 

 קורס צילום למתחילים
 ?קניתם מצלמה חדשה ואין לכם מושג מאיפה להתחיל 

 ?מתים ללמוד לצלם אבל חוששים שזה גדול עליכם

  עסוקים? לומדים/עובדים ומתקשים לפנות זמן לקורס ארוך אתם אנשים

 ומתיש?

  ?יוצאים בקרוב לטיול או חופשה?חובבי טבע מושבעים 

 ?רוצים לתעד רגעים ולנצור זכרונות עם החברים, המשפחה והילדים 

 אם עניתם לפחות על חלק קטן מהשאלות בחיוב, המשיכו לקרוא את העמוד עד סופו 

דרכם, אשר רעבים לידע והשראה, אך לא  ה במיוחד עבור אותם צלמים בתחילתנבנ למתחיליםצילום הקורס 
 מעוניינים להתחייב לקורסים הארוכים והיקרים שבשוק.

 כולל: צילום למתחיליםהקורס 

 6  שיעורים עניינים, פרקטים ומעוררי  שבועות! 3מפגשים על
  מחשבה. אצלנו מתמקדים בתאכלס!

 18  שליטה על  -שבמהלכן נלמד תכנים מגווניםשעות קורס
 המצלמה, קומפוזיציה, הבנה של אור ותכנים מעניינים נוספים.

 3 בלוקיישנים מרתקים ברחבי  , ביום ובלילה,סיורי צילום
בהם נתרגל את  יפו העתיקה, שכונת פלורנטין, ועוד. -ת"א

וסגנונות שונים  בתנאי תאורה הנלמד בקורס, נתנסה בצילום
 כיצד להתבונן ולהפיק את המירב מהסביבה שלנו.ונלמד 

  להשראתכם. במצגות מפורטות עם צילומים מקורייםהשיעורים מלווים 



 במה יוצא דופן קורס זה מהקורסים השונים בשוק?
 מפגשים שבהם תרכשו את כל  6, קורס תמציתי וענייני

הידע והכלים הדרושים להבנה והתמצאות בעולם הצילום, 

בסופם תדעו לצלם תמונות יפות במגוון סיטואציות ותחומים. 

אצלנו לא תשמעו חפירות מיותרות על תולדות הצילום 

שנושאים מיושנות. לא תיאוריות ומניירות  או עלוהאמנות 

רובנו נעדיף לשים את  -בינינו, אך חלילה אלו לא מעניינים

 זמנינו היקר ואת כספנו על התאכלס.

 תלמידים ובכך מאפשרות תשומת לב פרטנית לכל  10קבוצות הקורס מוגבלות ל :קבוצות קטנות ויחס אישי

אחד ואחד מהמשתתפים. כל אחד מקבל הדרכה פרטנית על המצלמה שברשותו ומענה אישי לכל השאלות 

 ך הקורס וגם לאחריו.והתהיות שצצות, במהל

 :מפגשי הקורס מתקיימים בדירת הגג שלי אווירה ביתית 

מצוידים במקרן איכותי לצפיה , שבשכונת פלורנטין שבת"א

אורבני וצבעוני. בטח כבר הבנתם  ונוף במצגות, ספות נוחות

קורס הצילום אינו באווירת בית ספר או אוניברסיטה, כאן ש

. כאן מרוחקים תלמיד-מורהאין כיתות ומרצים, ואין יחסי 

 כולנו חברים 

 תכני הקורס והמפגשים השונים מפורטים בתמונה הבאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תמונות להמחשה ממצגות הקורס
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדרך להצלחה –תרגול מעשי 
 על סיורי הצילום:

"אין חכם כבעל נסיון", אימרה שללא ספק נכונה גם לגבי צילום. גם אם 
תקחו חלק בקורס הצילום הכי טוב ומעשיר שיש, לא תוכלו להתקדם 

אין תחליף לתרגול ולנסות את הנלמד בפועל.  לצלםולהשתפר בלי 
 מעשי בשטח ולחניכה מקצועית!

  הנלמד בקורסבסיורי הצילום השונים נוכל לתרגל ולהבין לעומק את. 

 שונים צילום סגנונותבו בתנאי תאורה נתנסה בצילום. 

 .נלמד כיצד להתבונן ולהפיק את המירב מהסביבה שלנו, ולחשוב ממש כמו צלמים מקצועיים 

שלושת הסיורים שבקורס, תוך כדי חניכה וביקורת מצידי, יאפשרו לכם לצלם תמונות טובות ומעניינות יותר בסיטואציות 
 הומה אדם. רחובב בעלי עצמה וכיצד ללכוד רגעים אותנטייםפורטרטים רחבים,  נופיםנלמד כיצד לצלם שונות, 

 

 

 

 

על החומר הנלמד, והשיעור שלאחריו יפתח בביקורת  תרגיל ביתבנוסף על התרגול המעשי בשטח, בסוף כל שיעור ינתן 
 הדדית על צילומיכם בתרגיל. תרגולים אלו ישפרו את שליטתכם במצלמה ואת צורת החשיבה שלכם לפני צילום התמונה.



 המפגשים: מועדי ,22.10.17-קורס המתחילים הקרוב יפתח ב

 ערב) ראשון( 22.10) 1

  ערב) ראשון( 29.10) 2

 צהריים) שישי(סיור יום  3.11) 3

 ערב) ראשוןסיור לילה ( 5.11) 4

 סיור יום (שישי צהריים) 10.11) 5

 ערב) ראשון( 12.11) 6

 שעות קורס. 18סה"כ  -שעות בממוצע 3 -אורך המפגשים

 שאלות נפוצות
 ?האם כל מצלמה תתאים לקורס 

שמאפשר , )M-Manualמצב ידני (חובה שיהיה לה אך  -כל מצלמה תתאים לקורס המתחיליםכמעט 
תתאים. מצלמות   M, מירורלס או דיגיטלית עם מצבDslrכל מצלמת  שליטה על המנגנונים במצלמה.

סמארטפון למיניהן לא. אם אינכם בטוחים לגבי המצלמה שברשותכם, אתם מוזמנים ליצור קשר ולבדוק 
 איתי את התאמתה.

 ?אין לי כלל ידע וניסיון בצילום, האם אוכל להשתתף בקורס 

בהחלט! קורס המתחילים בנוי בצורה שמאפשרת גם לצלמים מתחילים וגם למי שאין לו ידע כלל ללמוד 
. כך שלא משנה איך אתם מרגישים כלפי רמתכם 0-ולהבין את רזי הצילום בהדרגה. הקורס מלמד צילום מ

 הקורס יתאים ויהווה עבור כולם נקודת פתיחה טובה. -בצילום



 י מושג איך עובדים איתה.קניתי מצלמה חדשה ואין ל 

של קנון, במירורלס של סוני, או במצלמת כיס של ניקון, אני עובר עם כל  Dslrאל דאגה! בין אם התחדשתם ב
אחד ואחד בצורה פרטנית על המצלמה שברשותו, עוד בתחילת הקורס. כך שאת כל התכנים הנלמדים 

 בקורס, תדעו לבצע ישירות במצלמה הספציפית שרכשתם.

  צריך להביא לשיעורים?מה 

 מצלמה, סוללה טעונה וכרטיס זכרון בלבד 

אין צורך ממשי להביא כלי כתיבה, שכן אתם מקבלים ממני את כל מערכי השיעורים והתוכן הנלמד, כך 
 שתוכלו לעיין בהם ולהמשיך לתרגל גם לאחר הקורס.

  מחמיץ אותם מסיבה לא מה קורה אם איני יכול להגיע לשיעור או סיור ספציפיים, או שאני
 מתוכננת?

כל מי שמחמיץ שיעור או סיור יוכל להשלימו בקורס הקרוב או בכל אחד מאלו שיפתחו אחריו, ללא תשלום. 
כמו כן, אני מספק לתלמידים את מערכי השיעור ואשמח לעבור עם התלמיד על התכנים שהפסיד בכדי שיוכל 

 להמשיך לשיעור הבא ללא פערים.

  או שצצה לי שאלה כלשהי במהלכו?להבין נושא מסוים בקורסאם לא הצלחתי , 

כמו שציינתי, אווירת הקורס מאוד פתוחה ואני דוגל ביחס אישי ומענה מתמיד לכל תלמיד ותלמיד. כך שעל 
כל בעיה/שאלה שצצה או המלצה שאתם צריכים, אתם יכולים ליצור קשר, בטלפון, בהודעה ואף להגיע עם 

 הקורס וגם לאחריו. מראש. גם במהלך מצלמתכם אלי בתיאום

 עלות ההשקעה בקורס
 .כולל מע"מ ,₪ 1200עלות ההשתתפות בקורס הינה 

 בנוסף:

 דרך אפליקצית *ת"א שקל* -ניתן לשלם במטבע המקומי ,Colu  בהפקדת 10%ולחסוך 

 אותו הקורס, רק משלמים פחות! שווה  -הכסף. משמע

 הנחה נוספים לכל  ש"ח 100מיוכלו להנות  ותהנרשמים בזוג !מבצע חבר מביא חבר
 משתתף.

עבור  בלבד₪  1000שקל, ששווי ערך ל-ת"א 1100זוג חברים שנרשם ומשלם ב*ת"א שקל*, ישלמו כ"א  -למשל
 .1100כל משתתף, במקום 

 ת"א שקל 25ותקבלו אוטומטית  http://invite.colu.com/3Hpl/DnRiapAa0C: הורידו את האפליקציה כאן -וגם
 , שזה שווה בירה או חומוס בשכונה מתנה

 !צרו איתי קשרלמידע נוסף על דרכי התשלום ולהרשמה, 

 הקבוצות קטנות וההרשמה לפיכך מוגבלת. מומלץ להרשם בהקדם.*

http://invite.colu.com/3Hpl/DnRiapAa0C


 תלמידים ממליצים

 אסף שן 

המון סגנונות צילום, הכוונה אישית,  - כל מה שמתחיל צריך"יש בקורס הזה את 
 ניסיון בהמון אוירה טובה, המון סיורים והדרכה מקצועית. יצאתי מהקורס עם 

נקודת פתיחה . זאת יכולות וטכניקות שחשבתי ששמורים רק למקצוענים
לכל מי שכמוני, תמיד ראה תמונות יפות של אחרים ורצה לדעת גם. יש  מושלמת

 ובועז הוא אחד מהם" -אנשים שנולדו ללמד אחרים 

 אנה גלייזר

הרגשתי שנסגרים  למתחיליםקורס צילום ב ."עשיתי אצל בעז מספר קורסים
לי הרבה חורים שהיו בנוגע לידע תיאורטי, תפעול המצלמה וחוקי 

קומפוזיציה בסיסיים. יצאנו לסיורים מעשיים בשטח, בהם תרגלנו יישום של 
חווייתי, מעשיר  -בעז  הטכניקות שלמדנו בשיעור, וכל זה בליווי צמוד של

 -ימה והכי חשוב . כל השיעורים מועברים באווירה קלילה, נעופשוט כיף
אישית, יש תשומת לב לכל אחד ולכל שאלה/בעיה. מעבר לזה, בעז תמיד 

נשאר זמין לשאלות והתייעצויות מקצועיות גם לאחר סיום הקורס, אז תמיד 
 יש למי לפנות. בקיצור, מומלץ בחום!!!"

ערן אביב

 בעז. "אחרי המלצות מחברים ורצון ללמוד צילום נרשמתי לקורס המתחילים אצל 
הקורס עובר בצורה נעימה ומקצועית. הנסיון של בעז משרה ביטחון ומאפשר להכנס 

לעולם הצילום ללא חשש. החומר בקורס מכסה את כל מה שצריך כדי להיות צלם 
 מתחיל ברמה טובה. בקיצור, ממליץ בחום!"

 דור סבג

בעל בעז מסביר הכל בצורה מאוד פשוטה, משתמש במצגות מאוד טובות. בעז "
ידע וניסיון רבים, גם טכנית וגם מבחינה אומנותית. הקבוצות קטנות, וכל אחד 
מקבל יחס אישי וצמוד עד שהוא מבין הכל בצורה טובה. הכל נעשה באווירה 

קלילה וכיפית שעוזרת ללמוד. רוצה לציין שנעזרתי בבעז גם אחרי הקורס בכל 
וין אותי. בקיצור, אל תפספסו מיני שאלות שצצו והוא תמיד היה נכון לעזור ולהכו

 "!אותו



 תמונות הבוגרים

 

 

 ערן אביב עדן כהן

 דור סבג לירון אדם

 אנה גלייזר אסף שן



על מנחה הקורס
  מת"א. 28בעז פרדקין, בן 

מעדיף לצלם מאשר  צלם מקצועי, כלכלן ומורה לצילום.
לכלכל 

שנים בצילום בתחומים שונים: אירועים,  10בעל נסיון של 
 צילום תיעודי, חיי לילה, מוצרים, עסקים ועוד.

מלמד ומנחה קורסים למתחילים ולמתקדמים וכן סדנאות 
 עיבוד תמונה.

כיום מצלם בעיקר חתונות, צילומי תדמית, מיתוג 
 ופרוייקטים בוידאו.

 www.boazfradkin.com: לצפיה בעבודותי השונות ניתן לבקר באתר

FB: www.facebook.com/boazfradkin 

Instagram: www.instagram.com/Boaz_fradkin_photographer 

 צרו קשר
מוכנים לראות את העולם בצורה יחודית משלכם?

 צרו קשר! או לבירורים נוספים, להרשמה לקורס

בעז - 050-9027214

boazfradkin@gmail.com 

http://www.boazfradkin.com/
http://www.facebook.com/boazfradkin
https://www.instagram.com/Boaz_fradkin_photographer
mailto:boazfradkin@gmail.com
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