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VIP

073-374-4771 לברור אודות העסקת חבילה שלנו 
לימוד צילום מקצועי + עיבוד מתקדם + סטודיו מקצועי + צילומי ניובורן



w w w . v i p - p h o t o s c h o o l . c o m

תמיד אהבת צילום בנפשך ורצית לדעת אחת ולתמיד מה נצרך וחשוב? עכשיו ההזדמנות שלך ללמוד צילומי ילדים ומשפחה 
המהיר  הפתרון  הוא  מטרה  ממוקד  לימוד  וברמה.  איכותיות  תמונות  לצלם  אותך  שיכין  ויותר,  הידע  כל  הוא  בקורס  הנלמד  מקצועיים. 
טוב, כל מה  ביצועים מעבר לכל דמיון. המוטו שלנו הוא שהנסיון עושה את שלו, כשהבסיס  ולהוציא  נכון  והרלוונטי בשביל לדעת לצלם 

שנשאר לך הוא לצאת לצלם ולגרוף מחמאות. 

את כבר צלמת מקצועית אך מוצאת את עצמך כמהה ללמוד ולהתמקצע עוד? מרגישה שחסר לך ידע, שאלות צצות לך פה 
ושם ואין לך עם מי להתיעץ? כאן ב.V.I.P מזמינים אותך לבוא למפגש  גדוש בחומר רלוונטי ומשלים, כשהמטרה הוא לתת לך הזדמנות 
בכל  לשירותך,  כאן  מצליחה. אנחנו  כצלמת  אותך בעבודה  ולקדם  אותך  להעשיר  שיכול  מרגישה  שאת  נקודתי  בנושא  אופקים  להרחיב 

שאלה, יעוץ, תמיכה, וכמובן פידבק חיובי.

צילום מקצועי   //  עיבוד תמונה  //  צילומי סטודיו  //   צילומי ניובורן
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קורס צילום מקצועי



קורס צילום מקצועי
אביב - קיץ תש“פ

מה בקורס?

☑ צלמת ברמה גבוהה וידע מקיף בתחום. 
☑  תעודת גמר יוקרתית ותיק עבודות דיגיטלי.

עם מה אני יוצאת מהקורס?

☑  עזרה מקיפה לקנית ציוד לצילום והוזלת 
עלויות.

☑  לימוד פרונטלי ללימוד יסודות הצילום 
והתנסות בשטח.

☑ חוברת גדושה בידע מקיף על צילום ועוד, 
המכילה את סיכום הנלמד מילה במילה.

☑ הכרת צורת העבודה כצלמת, ניהול מול 
לקוחות, ושיווק עסקי.

☑ מבדק התקדמות ופרויקט גמר.
☑ ליווי ותמיכה בסיום הקורס והמשך קשר.

לנשים  מיועד  הקורס    ☑
חזק  רצון  עם  ובחורות 
ולהפיק  בתחום  להצליח 
מהכישרון  המירב  את 

הצילומי.

למי מיועד הקורס?

מה כלול בקורס?

☑  יסודות הצילום
☑ תפעול המצלמה

☑  צילום פורטרט בטבע
☑  שיווק עסקי לצלמות
☑  עבודה מול לקוחות
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שאלות ותשובות
קורס צילום

היחודיות בקורס הוא השיטה ללימוד צילום מקצועי בדרך הכי קצרה שיש היום, מבלי 
הרבה  להן  שיש  מרגישות  שלנו  התלמידות  זאת,  למרות  המקצועיות.  על  להתפשר 
לצילומי  מעבר  בנושאים  גם  אופקים  מרחיבים  אצלינו  אחרות.  מצלמות  ידע  יותר 
ילדים בטבע, כמו הבנת המצלמות השונות, צילום בפלאש, ועוד הרבה.  הגישה שלנו 
היא ללמד את מה שצריך בלבד, ולא להתפזר על מלא נישות שוליות אחרות בצילום 

לאורך שנה שלימה של לימוד מתמשך ויקר.

נכון, זה מפליא, אבל  התלמידות קולטות את החומר היטב כבר במפגש, ותוך כדי 
את  מכפילים  ליציאה  מיציאה  מדהימות.  תוצאות  עם  וחוזרות  בטבע  לצלם  יוצאות 
הרמה, כך שלאחר כמה שבועות בלבד יהיה קשה לזהות שמדובר בצלמת מתחילה.

יחדיו על קנית הציוד המתאים  נעבוד  ושריינת מקום בקורס הבא,  אחרי שנרשמת 
המחירים  עלויות).  בהוזלת  לך  שנעזור  (כמובן  שלך  ולתקציב  לצרכייך  ביותר 
מתחילים מ3,000 ₪ ומעלה למצלמה, עדשה, ואביזרים נלווים. הליווי הזה הוא חשוב 
זהו ההוצאה היחידה  קונים רק אחרי מחשבה מעמיקה.  יקר  ציוד  כי  ביותר,  וקריטי 
ולצאת  מקצועית,  ילדים  כצלמת  עצמך  את  לפרסם  להתחיל  בשביל  שמוכרחת 

לעבוד.

הכשרונות  לימוד.  של  וחווייתית  כייפות  אוירה  עם  מהנים,  הפרונטלים  המפגשים 
מתגלים כבר אז, כשההדגש שלנו הוא על לימוד תכלס ולענין, והתלמידות מעידות 
הזו  בשיטה  צילום  שלמדו  התלמידות  לרשימת  תתווספי  את  גם  בעז“ה  כך.  על 

ומצליחות כל כך ונהנות ממקצוע אהוב שהם כה טובות בו.

מחשב מהיר עם מייל ופוטושופ הוא האידיאל בשביל להקל על תהליך העבודה. כדאי 
מאוד).  מומלץ  נטפרי  של  (הסינון  איכותי  סינון  בו  שיש  מחשב  עם  לעבוד  מאוד 
העבודה עם מחשב הוא לא חובה, אך הוא מקל על תהליך מסירת התמונות ללקוחה 

והקשר איתנו.

צילום בסטודיו,  כגון,  נישות שונות לגמרי אחת מהשניה.  יש עשרות  בעולם הצילום 
צילום מוצר, צילומי מזון, צילומי ניובורן, אירועים, נופים, אדריכלות, ועוד. הקורס הזה 
הוא עם הדגש על צילומי ילדים בטבע, כי זהו הנישה הכי פופלארית וחויתית. תמיד 
ברמה  ניוברון,  וצילומי  סטודיו  צילומי  כגון  שלנו,  הקורסים  לשאר  להתקדם  תוכלי 

גבוהה. 

שמירה על קשר הוא הכרחי לוודא שאת אכן מצליחה. שלחי  2-3 תמונות מכל יציאה 
לצילום, ונכתוב לך הערות והארות שבונות ומחכימות. את לא תאמיני כמה תתקדמי 
מכל יציאה! כמובן, אם יש שאלה לוחצת או קושי אפשר תמיד להתקשר. ולא לשכוח 

לשלוח לנו את העבודות שלך, זה כל הנחת!

- במה שונה הקורס שלכם משאר המכללות ללימוד צילום? 

- זה נשמע יותר מדי טוב בשביל להיות אמיתי. שיטת הלימוד הזה עובד? 

- האם אני חייבת מחשב עם מייל? 

- הקורס צילום הוא רק לימוד צילום ילדים בטבע, או עוד תחומים? 

- כיצד אפשר לשמור על קשר אחרי הקורס? 

- כמה זמן יקח לי להיות אלופה בצילום? 

- כמה עולה ציוד לצילום ואיזה עוד הוצאות יהיו לי? 

לפרטים נוספים והרשמה: 073-374-4771     
viphotoschool@gmail.com ימים א‘-ה‘ 1:00 - 10:00
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הביצועים  לשדרוג  מקצועי  תמונה  עיבוד  לימוד  מתקדמות,  עד  לחובבניות  הלקוחות?  את  שידהימו  פוסטר  תמונות  על  חולמת 
יומיות שלך  להרבה מעבר למה שחלמת. יחד נגלה עולם חדש וקסום של עיבודים ועריכה מתקדמים, במטרה להפוך את התמונות היום 

להרבה מעבר. לעיבוד מתקדם יש קסם מיוחד שאת עוד עומדת לגלות!

 
את כבר יודעת לעבד תמונות אך מוצאת את עצמך כמהה למשהו מעבר? מרגישה שאת מסוגלת ליותר? העיבודים שלך יפים 
אך הכישרון שלך נעצר באיזה שהוא מקום? כאן ב.V.I.P מזמינים אותך לבוא למפגש גדוש בחומר רלוונטי ומשלים, כשהמטרה הוא לתת לך  

כלים לעיבוד ברמה גבוהה כפי שרק חלמת. אנחנו כאן לשירותך, בכל שאלה, יעוץ, ופידבק חיובי. 

צילום מקצועי   //  עיבוד תמונה  //  צילומי סטודיו  //   צילומי ניובורן
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קורס עיבוד תמונה



קורס עיבוד תמונה מתקדם
אביב - קיץ תש“פ
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מה בקורס?

☑ צלמת ברמה גבוהה וידע מקיף בתחום 
☑  תעודת גמר ותיק עבודות דיגיטלי

עם מה אני יוצאת מהקורס?

☑  4 יחידות ללימוד תוכנת פוטושופ בסיסי.
☑  לימוד פרונטלי ללימוד עיבוד מתקדם.
☑ חוברת גדושה בלימוד מקיף על עיבוד 

מתקדם, המכילה את סיכום הנלמד מילה 
במילה.

☑ מבדק התקדמות, משימות ומעקב.
☑ ליווי ותמיכה בסיום הקורס והמשך קשר.

☑ ב-ו-נ-ו-ס: 30 שכבות של אוברליים 
ואלמנטים לשימוש תמידי.

☑  הקורס מיועד לנשים ובחורות 
עם רצון חזק ושאיפה לשדרג את  

התמונות לרמה הגבוהה ביותר.

למי מיועד הקורס?

מה כלול בקורס?

☑  עיבודי צבעים מתקדמים
☑ סודות ותגליות על עיבודים

☑  עיבוד תמונות סטודיו וניובורן
☑  עיצוב אלבום דיגיטלי בקו נקי



שאלות ותשובות
קורס פוטושופ

דרכך  את  לגשש  מאוד  קשה  ברגע.  בא  לא  גבוהה  כה  ברמה  מתקדם  תמונה  עיבוד 
ולהגיע לרמה הזו לבד, בלי לימוד חיצוני. תמונות מעובדות עם טעם עדכני יוצר רושם 
תמונות  לעבד  הכלים  כל  את  תקבלי  בקורס  כאן  ביופיים.  נדירות  שלך  שהתמונות 

מדהימות, לתמונות מדהימות עוד יותר.  

יש  חוייתית.  לבין פגישה פרונטלית  לימוד מול מסך מחשב בלבד,  בין  יש הבדל ענק 
אינסוף סרטונים שמסבירים איך לעבד תמונות בצורה מקצועית, אבל לא ניתן להשוות 
סודות  את  תלמדי  לפנינו,  כשהתוכנה  בקבוצה.  שלם  קורס  מול  כזו  בצורה  לימוד 

העיבוד המתקדם בצורה הכי תכלס וקולעת שיש. אין יותר טוב מזה.

בשונה מקורס כזה במקומות לימוד אחרים, כפי שכולם מכירים את .V.I.P, חשוב לנו 
ובקלילות.  לבד  לעבד  שתוכלי  כדי  העבודה  צורת  את  שתקלטי  ובראשונה  בראש 
תלמדי מגוון של אפשרויות עיבוד באופן שתוכלי לקחת את הנלמד ולהתקדם לבד עם 

חוש האומנות שה‘ טבע בך באופן טבעי.

CC היא אחת התוכנות המתקדמות ביותר שיש היום. ניתן  אדובי פוטושופ 
פוטושופ  אך  האחרונות,  התוכנה  גרסאות  ברוב  מקסימות  תמונות  לעבד 
Adobe Creative Cloud, בקיצור CC מומלץ ביותר. התוכנה החדשה של 
כדי להגיש את הטכנולוגיה העדכנית  כל הזמן  אדובי מתעדכנת מעצמה 
שיש. הלימוד שלנו הוא על פוטושופ CC, ולכן יתכנו שינויים קטנים בעיצוב 

ומיקום אם את רגילה לגרסאות קודמות, וזה בסדר.

כמובן שעיבוד תמונה משמעותה להפוך תמונה למשהו מיוחד מאוד, אך 
ולהפוך  מוצלחת  פחות  תמונה  לקחת  אפשר  שאי  לדעת  חשוב  זאת  בכל 
ללא  חדות,  ברורות,  תמונות  על  רק  נעשית  העבודה  למדהימה.  אותה 
חשיפת יתר וכו'. רק תמונות מעולות מכל הבחינות שיצאו טרי מהמצלמה 
את  שישאיר  שדרוג  להם  ולהעניק  הפוטושופ  למעבדת  להיכנס  יכולות 

הלקוחות שלך פעורי פה.

של  תמונות  שלחי  מצליחה.  אכן  שאת  לוודא  הכרחי  הוא  קשר  על  שמירה 
”לפני ואחרי“ מדי פעם, ונכתוב לך הערות והארות בונות ומחכימות. את לא 

תאמיני כמה תתקדמי מכל עיבוד ועיבוד!

-  איזה גירסה של פוטושופ צריך? 

-  כיצד אפשר לשמור איתכם בקשר אחרי הקורס? 

-  האם בזכות הקורס אוכל לקחת תמונות פחות מוצלחות שלי ולהפוך אותם
 ליפות יותר? 

-  אני חוששת שלא אצליח ליישם את הנלמד. איך אדע שזה אפשרי לביצוע? 

- אני אלופה בתוכנת פוטושופ ועורכת טוב את התמונות שלי. 
מה יש לקורס הזה לחדש ? 

-  הציעו לי קורס עיבוד און ליין, בפורמט ברור וקל לקליטה. המחיר יותר נמוך.
    למה שווה לי להשקיע יותר כדי ללמוד אצלכם?

לפרטים נוספים והרשמה: 073-374-4771     
viphotoschool@gmail.com ימים א‘-ה‘ 1:00 - 10:00
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w w w . v i p - p h o t o s c h o o l . c o m

חולמת לפתוח סטודיו משלך? אוהבת משחקי תאורה ורוצה ללמוד איך יוצרים תמונות אוירה בשטח סגור? כל מה שאת 
צריכה לדעת בשביל להקים סטודיו מקצועי תחת קורת גג אחת. תני לכישרון הצילומי שלך עוד דרך להתבטא, בהשתלמות קולעת למטרה 

אצלינו ב.V.I.P. הקורס מיועד למי שכבר צלמת ועוסקת בצילום ורוצה להוסיף עוד נישה של התמחות בתחום הצילום.

את כבר יודעת לצלם בסטודיו מקצועי אך מוצאת את עצמך כמהה ללמוד ולהתמקצע עוד? מרגישה שחסר לך ידע, שאלות 
צצות לך פה ושם ואין לך עם מי להתיעץ? כאן ב.V.I.P מזמינים אותך לבוא למפגש גדוש בחומר רלוונטי ומשלים, כשהמטרה הוא לתת לך 
הזדמנות להרחיב אופקים בנושא נקודתי שאת מרגישה שיכול להעשיר אותך ולקדם אותך בעבודה כצלמת סטודיו מצליחה. אנחנו כאן 

לשירותך, בכל שאלה, יעוץ, ופידבק חיובי. לפעמים קורס רענון יכול להקפיץ אותך פלאים ולהפוך עבודה שגרתית לחויה. 

צילום מקצועי   //  עיבוד תמונה  //  צילומי סטודיו  //   צילומי ניובורן
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קורס צילום בסטודיו



☑  שליטה מלאה בסטודיו מקצועי לצילום
☑  מדריך מרחיב על הנלמד מילה במילה

☑  התנסות בפועל ושידרוג הביצועים
☑  שמירה על קשר ומעקב התקדמות

עם מה אני יוצאת מהקורס?

☑  הדרכה בקנית ציוד מקצועי לסטודיו
☑  לימוד פרונטלי של צילום בסטודיו

☑  התנסות בפועל וצילום ברקעים שונים

מה כלול בקורס?

קורס צילום בסטודיו
אביב - קיץ תש“פ

☑  תאורה מעשית
☑  צילום פורטרט 

☑  תאורת שיער ופנים

מה בקורס?

למי מיועד הקורס?

שכבר  ובחורות  נשים   ☑
בפועל  מנוסות  צלמות 
להתמקצע  ומעונינות 
בצילום בסטודיו מקצועי
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התמונות צולמו ע“י שרה טירהויז



שאלות ותשובות
צילום בסטודיו

היחודיות בקורס הוא השיטה המיוחדת ללימוד צילום סטודיו מקצועי בזמן לימוד יחסית 
יותר  קצר, מבלי להתפשר על המקצועיות. התלמידות שלנו מרגישות שיש להן הרבה 
ידע מצלמות אחרות, והבנה בתפעול הסטודיו עם כל מה שזה מצריך. המבחן האמיתי 
שהם  לספר  גאות  שלנו  התלמידות  המורה.  בלי  הלקוחה,  מול  בסטודיו  כשאת  הוא 

מצלמות בביטחון רב, והתמונות מדברות בעד עצמם. 

כדי  ותוך  במפגש,  כבר  היטב  החומר  את  קולטות  התלמידות  אבל  מפליא,  זה  נכון, 
כך  צילמים מכפילים את הרמה,  ידן. מכל סדרת  פרי  יפות  ונהנות מתמונות  מתנסות 
 V.I.Pשאחרי כמה שבועות בלבד יהיה קשה לזהות שמדובר בצלמת סטודיו מתחילה. ב

דואגים שהלמוד לא יבוא על חשבון זמן יקר שאפשר כבר לצאת לעבוד ולהרויח.

לנו  .V.I.P, חשוב  לימוד אחרים, כפי שכולם מכירים את  בשונה מקורס כזה במקומות 
מאוד שתקלטי את צורת העבודה כדי שתוכלי לצאת לעבוד בכוחות עצמך. תלמדי מגוון  
תמונות  בהפקת  הלאה  ולהתקדם  הנלמד  את  לקחת  שתוכלי  באופן  צילום  אפשרויות 
מדהימות שירגשו אותך וכמובן גם את הלקוחות. בנוסף, תקבלי מדריך שמסכם את כל 

הנלמד מילה במילה, וכמובן, כמו תמיד, אנחנו כאן לכל שאלה.

אחרי שנרשמת ושריינת מקום בקורס הבא, נעבוד יחדיו על קנית הציוד המתאים 
ביותר לצרכייך ולתקציב שלך. המחירים המחירים מתחילים מ7,000 ₪ ומעלה 
הוא  הזה  הליווי  נלווים.  ואביזרים  רקעים,  תאורה,  לסטודיו,  שמותאמת  לעדשה 
חשוב וקריטי ביותר, כי ציוד יקר קונים רק אחרי מחשבה מעמיקה. זהו ההוצאה 
ולצאת  סטודיו  כצלמת  עצמך  את  לפרסם  להתחיל  בשביל  שמוכרחת  היחידה 

לעבוד.

הלימוד הפרונטלי מהנה, עם אוירה כייפית של למידה. הכשרונות מתגלים כבר 
כך.  על  מעידות  והתלמידות  ולענין,  תכלס  לימוד  על  הוא  שלנו  כשההדגש  אז, 
בעז“ה גם את תתווספי לרשימת התלמידות שלמדו צילום בשיטה הזו ומצליחות 
כל כך ונהנות ממקצוע אהוב שהם כה טובות בו. אחרי הכל, הנסיון הוא המבוא 

להצלחה.

2-3 תמונות מכל  שמירה על קשר הוא הכרחי לוודא שאת אכן מצליחה. שלחי  
תאמיני  לא  את  ומחכימות.  שבונות  והארות  הערות  לך  ונכתוב  צילומים,  סדרת 
כמה תתקדמי מכל התנסות! כמובן, אם יש שאלה לוחצת או קושי אפשר תמיד 

להתקשר. ולא לשכוח לשלוח לנו את העבודות שלך, זה כל הנחת!
-  אני חוששת שלא אצליח ליישם את הנלמד. איך אדע שזה אפשרי לביצוע? 

- מה מאפיין את הקורס שלכם משאר מקומות לימוד צילום אחרים ? 

- כמה זמן יקח לי להיות אלופה בסטודיו?

- זה נשמע יותר מדי טוב בשביל להיות אמיתי. 
שיטת הלימוד הזו עובדת? 

- כיצד אפשר לשמור על קשר אחרי הקורס? 

- כמה עולה ציוד לסטודיו ואיזה עוד הוצאות יהיו לי? 

לפרטים נוספים והרשמה: 073-374-4771     
viphotoschool@gmail.com ימים א‘-ה‘ 1:00 - 10:00
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היחודיות בקורס הוא השיטה המיוחדת ללימוד צילום סטודיו מקצועי בזמן לימוד יחסית 
יותר  קצר, מבלי להתפשר על המקצועיות. התלמידות שלנו מרגישות שיש להן הרבה 
ידע מצלמות אחרות, והבנה בתפעול הסטודיו עם כל מה שזה מצריך. המבחן האמיתי 
שהם  לספר  גאות  שלנו  התלמידות  המורה.  בלי  הלקוחה,  מול  בסטודיו  כשאת  הוא 

מצלמות בביטחון רב, והתמונות מדברות בעד עצמם. 

כדי  ותוך  במפגש,  כבר  היטב  החומר  את  קולטות  התלמידות  אבל  מפליא,  זה  נכון, 
כך  צילמים מכפילים את הרמה,  ידן. מכל סדרת  פרי  יפות  ונהנות מתמונות  מתנסות 
 V.I.Pשאחרי כמה שבועות בלבד יהיה קשה לזהות שמדובר בצלמת סטודיו מתחילה. ב

דואגים שהלמוד לא יבוא על חשבון זמן יקר שאפשר כבר לצאת לעבוד ולהרויח.

לנו  .V.I.P, חשוב  לימוד אחרים, כפי שכולם מכירים את  בשונה מקורס כזה במקומות 
מאוד שתקלטי את צורת העבודה כדי שתוכלי לצאת לעבוד בכוחות עצמך. תלמדי מגוון  
תמונות  בהפקת  הלאה  ולהתקדם  הנלמד  את  לקחת  שתוכלי  באופן  צילום  אפשרויות 
מדהימות שירגשו אותך וכמובן גם את הלקוחות. בנוסף, תקבלי מדריך שמסכם את כל 

הנלמד מילה במילה, וכמובן, כמו תמיד, אנחנו כאן לכל שאלה.

w w w . v i p - p h o t o s c h o o l . c o m

יוצא לך לראות תמונות ניובורן מקצועיים ואת מרגישה שהלב שלך מחסיר פעימה? ניובורן הוא הצצה לאחד מפלאי הטבע 
הגדולים ביותר שיש. זה לראות כל פעם מחדש את התינוקות הללו שרק נולדו, עיניים, שפתיים, אצבעות קטנטנות, ולקבל צמרמורת של 
הימים הראשונים  ולתעד את  היצורים המושלמים הללו,  ולהרגיש את  לחזות  זוכה  ניובורן  ה'. צלמת  רבו מעשיך  ועדות למה  התרגשות 

שלהם כאן בעולם. בקורס תלמדי לצלם צילומי ניובורן מקצועיים, ברמה גבוהה ועדכנית ביותר.

את כבר צלמת ניובורן אך מרגישה שלימוד באופן יסודי יקדם אותך ויתן לך מינוף בביצועים? אנחנו בV.I.P מזמינים אותך 
ורוצה  ניובורן  ויותר. בהשתלמות קולעת למטרה, גם אם כבר התנסית בצילומי  לבוא להשתלמות חויתית, שתמלא לך את כל החסרים 

לשדרג את הביצועים, וגם אם את מתחילה ממש, אנחנו כאן לשירותך :)

צילום מקצועי   //  עיבוד תמונה  //  צילומי סטודיו  //   צילומי ניובורן
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קורס צילומי ניובורן



עם מה אני יוצאת מהקורס?

מה כלול בקורס?

קורס צילומי ניובורן
אביב - קיץ תש“פ

מה בקורס?

למי מיועד הקורס?

☑  הדרכה בקנית ציוד מקצועי לצילומי ניובורן
☑  לימוד פרונטלי של צילומי ניובורן
☑  פוטושופ לתמונות ניובורן ועריכה

☑  תאורה מעשית
☑  עיטופים, תנוחות וזויות
☑  התנהלות מול אמהות

☑  שליטה מלאה בסטודיו מקצועי לניובורן
☑  מדריך מרחיב על הנלמד מילה במילה

☑  התנסות בפועל ושידרוג הביצועים
☑  שמירה על קשר ומעקב התקדמות

שכבר  ונערות  נשים    ☑
בפועל  מנוסות  צלמות 
להתמקצע  ומעונינות 
ניובורן  צילומי  בלימוד 

מקצועיים
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שאלות ותשובות
צילומי ניובורן

היחודיות בקורס הוא השיטה המיוחדת ללימוד צילומי ניובורן ברמה הגבוהה ביותר בזמן 
להן  שיש  מרגישות  שלנו  התלמידות  כלל.  מקצועיות  על  להתפשר  מבלי  קצר,  לימוד 
הרבה יותר ידע מצלמות אחרות, עם כל מה שזה מצריך. המבחן האמיתי הוא כשאת 
בסטודיו מול הלקוחה, בלי המורה. התלמידות שלנו גאות לספר שהם מצלמות בביטחון 

רב, והתמונות מדברות בעד עצמם. 

לעבוד  לצאת  כבר  אפשר  שבו  יקר  זמן  חשבון  על  יבוא  לא  שהלימוד  דואגים   V.I.Pב  
ולהרויח. כאן בקורס תלמדי מגוון של אפשרויות צילום באופן שתוכלי לקחת את הנלמד 

ולהתקדם הלאה בהפקת תמונות מדהימות שירגשו אותך וכמובן גם את הלקוחות.

צילומי ניובורן זהו תחום יחודי שמתסעף לעולם הצילום. כמו בכל תחום, בנוסף על הידע 
המקיף, נדרש כישרון מולד לאסטטיקה וכמובן, מעל הכל, אהבה לנישה הזו של צילום. 
אם את נמסה כשאת רואה תמונות כאילה, וכמהה לדעת איך מצלמים ככה גם, בעז“ה, 

את תצליחי. את תשכחי שמיומנות זהו הסוד להצלחה.

הציוד  קנית  על  יחדיו  נעבוד  הבא,  בקורס  מקום  ושריינת  שנרשמת  אחרי 
ומעלה   ₪  6,000 מ  נעים  המחירים  שלך.  ולתקציב  לצרכייך  ביותר  המתאים 
הליווי  נלווים.  ואביזרים  רקעים,  תאורה,  ניובורן,  לצילומי  שמותאמת  לעדשה 
יקר קונים רק אחרי מחשבה מעמיקה.  ציוד  כי  ביותר,  וקריטי  הזה הוא חשוב 
נעזור לך גם בהוזלת העלויות אודות לניסיון ולכמויות שבית ספרינו רוכש. זוהי 
ההוצאה היחידה שמוכרחת בשביל להתחיל לפרסם את עצמך כצלמת ניובורן 

ולצאת לעבוד.

הלימוד הפרונטלי מהנה, עם אוירה כייפית של למידה. הכשרונות מתגלים כבר 
אז, כשההדגש שלנו הוא על לימוד תכלס ולענין, והתלמידות מעידות על כך. 
בעז“ה גם את תתווספי לרשימת התלמידות שלמדו צילומי ניובורן בשיטה הזו 

ומצליחות כל כך ונהנות ממקצוע אהוב שהם כה טובות בו. 

שמירה על קשר הוא הכרחי לוודא שאת אכן מצליחה. שלחי  2-3 תמונות מכל 
סדרת צילומים, ונכתוב לך הערות והארות שבונות ומחכימות. את לא תאמיני 
כמה תתקדמי מכל התנסות! כמובן, אם יש שאלה לוחצת או קושי אפשר תמיד 

להתקשר. ולא לשכוח לשלוח לנו את העבודות שלך, זה כל הנחת! -  האם לימוד צילומי ניובורן יתאים לי? איך אדע שאהיה טובה בזה? 

- מה מאפיין את הקורס שלכם משאר מקומות לימוד צילום אחרים ? 

- כמה זמן יקח לי להיות אלופה בצילומי ניובורן?

- זה נשמע יותר מדי טוב בשביל להיות אמיתי. 
שיטת הלימוד הזו עובדת? 

- כיצד אפשר לשמור על קשר אחרי הקורס? 

- כמה עולה ציוד לסטודיו ואיזה עוד הוצאות יהיו לי? 

לפרטים נוספים והרשמה: 073-374-4771     
viphotoschool@gmail.com ימים א‘-ה‘ 1:00 - 10:00



להצלחה!הצטרפי


