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קורס



סטנדרט חדש של מקצוענות

בימינו, הצילום הפך נגיש מתמיד: המצלמות והאביזרים 
זמינים לרכישה במחירים סבירים, עולם הסלולר לא 

מפסיק לחדש ולמעשה כל אחד יכול היום להרגיש צלם 
ועורך תמונות.

דווקא בעידן כזה עולה חשיבותו של הצילום המקצועי: 
ההבנה של יסודות הצילום והיכולת לנצל את הציוד 

החדיש והמתקדם במלואו.

מסלול הצילום של פרוג מעניק את מלוא הידע העיוני 
והטכני, הכלים וההתמחויות הנדרשות כדי לפעול בשוק 

כצלם מקצועי. הלימודים כוללים בין השאר את תורת 
הצילום ויסודותיה, תפעול מיומן של מצלמת רפלקס 

מקצועית )DSLR( ושימוש באביזרים נלווים, צילום 
בזירות וסצנות מסוגים שונים, תאורה מקצועית ועוד.

סטנדרט חדש של איכות המרצים 

סגל ההוראה של מסלול צילום בפרוג מורכב מצלמים 
מקצוענים בעלי סטודיו לצילום המעניקים שירותים 

ללקוחות מן הגדולים בארץ, לצד מרצים מנוסים בעלי 
רקורד של הוראה במוסדות מן השורה הראשונה.   

סטנדרט חדש של יעדים מקצועיים

מכללת פרוג שמה לעצמה כמטרה להכשיר צלמים 
מקצועיים מן הציבור החרדי והדתי, המסוגלים להעניק 

שירות ייחודי וביצועים ברמה גבוהה ומתקדמת ללקוחות 
מכל סוג. הלימודים במסלול צילום מקצועי נועדו להקנות 

לבוגרים את מגוון היכולות וההתמחות של צילומי אירועים,  
צילומי חוץ - נוף וטבע, צילומי סטודיו ופורטרט, צילום 

מוצרים וכל סוג אחר הנדרש בשוק.

מתכונת הלימודים בבית פרוג מעניקה מענה מלא והולם 
לתנאים הנדרשים עבור חרדים ודתיים: תכני הלימוד נקיים 

ומפוקחים, באישור ועדת רבנים.



א'
יחידה 

תפיסה אמנותית 

יסודות הצילום 
תפעול המצלמה ומדידת אור, עדיפות מהירות, 

מריחה והקפאה, עדיפות צמצם, עומק שדה, 
חשיפה ידנית וחשיפות ארוכות ללילה, צילום 

שחור לבן והכנה לטבע, יישור טכני, מצגת 
תאורה. 5 סיורי חוץ.

צילום פורטרטים
מבוא, תפעול סטודיו, צילום פספורט, צילום 

בסגנון "פוליטיקאי", צילום פורטרטים אמנותי, 
פורטרטים לאופנה.

צילום טכני
מבוא, תלת מימד, צילום נקי פשוט,  לבן 

ושקוף, שחור לבן ושילובים.

סיורי חוץ ופנים
לאורך הלימודים יתקיימו מפגשי סיור 

והתנסות מודרכת בצילום בזירות שונות 
ומגוונות: בתנאי יום ותנאי לילה.



יחידה ב'
סטודיו ופרויקטים 

צילומי תאורה וסטודיו
צילום תכשיטים, מבוא לצילום מזון, סוגי 
BUT מזון שונים ומאפייני הצילום, צילום

הרחבות ופרוייקטים
צילום אירועים, שימוש בפלאש חיצוני, 
בניית סטודיו, מסירת פרויקטים, טיפול 

בקבצי RAW, פרוייקט גמר.

צילום ילדים וניו בורן
הכשרה מקיפה לצילום ילדים, הכוללת: 

צילום תינוקות, צילום ילדים, סיורי שטח 
וצילומים בטבע, "הפעלת" מצולמים, בחירת 

לוקיישן, טיפול בתינוקות לקראת הצילום 
ועוד.

צילום אירועים
ציוד צילום - מה נדרש ועל מה לוותר, 
חידושים והתפתחויות; סגנונות צילום 
ועיבודי תמונה; צילומי חוץ - בתאורה 

טבעית ומלאכותית; צילומי לילה ופתרונות 
תאורה; הדמיית אירוע - התארגנות, 

בחירת אזורי צילום, רקעים, מיקום תאורה, 
אפקטים מיוחדים; עיבודי תמונה, גיבויים.



יחידה ג'

עריכת תמונות 

פוטושופ לצלמים + לייטרום
להשלמת "ארגז הכלים המקצועי" של 

הצלם, היכרות מעמיקה עם תוכנת עריכת 
 Photoshop - התמונות המובילה בעולם

מבית אדובי. במפגשים מקבלים התלמידים 
טיפים שימושיים לטיפול בתמונות, ריטוש, 

עריכת צבע מתקדמת, שיפור תמונות וליטוש 
מקצועי, עבודה גרפית והכנה להדפסה. 
לאחר מכן נלמדת תוכנת ניהול התמונות 

Lightroom מבית אדובי, ביחידה הכוללת: 
ניהול ארכיון, גיבויים שונים, חיפושים 

אוטומטיים, עבודה עם כוננים מרוחקים, 
שילוב עם פוטושופ ותכונות מתקדמות 

נוספות.



צילומי בוגרים



צילומי בוגרים
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פרנסה טובה מהבית
מתחילה בלמידה 

מהבית! 
כיום כולנו מבינים את החשיבות והנוחות של 
אפשרות לעבודה עצמאית מהבית. לכן, בכדי 

שתוכלו להתקדם למקצוע עצמאי ומניב, יצרנו 
עבורכם מערכת ללימודים מרחוק, הכוללת קורסים 

 ZOOM שלמים המועברים בלייב בתוכנת
ומאפשרים שיח עם המרצים והתלמידים,  סדנאות 

מצולמות באיכות גבוהה לצפייה בזמן הנוח 
עבורכם, שאלונים ומבחנים לחידוד, מערכת למעקב 

הלמידה והכל במחירים מוזלים במיוחד!

השיטה <
שומרת על רמת מצוינות גבוהה של התלמידים בעזרת 

שילוב לימודים מרחוק עם עבודות ותרגולים מהבית לכל 
אורך הקורס, הגשת חומרים מעשיים ופרויקט גמר מושקע, 

אשר יחד יוציאו אתכם עם תיק עבודות מרשים וניסיון 
מעשי ואפקטיבי!

הממשק <
משלב חוויית למידה אותנטית של כיתה, שיח בין חברי 

השיעור, הגשת פרויקטים וקבלת משוב ומענה מידי 
לשאלות מאת המרצים, יחד עם הנוחות של למידה מהבית 

או מכל מקום אחר, ללא תלות בנסיעות והגעה פיזית!

המחיר <
בשל הפחתת העלויות, אתם נהנים מקורסים מקצועיים 

במיוחד, עם אותם התכנים המתקדמים, המרצים 
המנוסים ותעודת גמר היוקרתית שפותחת דלתות אצל 
מעסיקים רבים, במחיר נמוך בעשרות אחוזים מהעלות 

המקורית!

התכנים <
הם ממש אותם התכנים אשר נלמדים בכיתות מכללת 

פרוג. כולם נכתבים על ידי אנשי המקצוע הטובים בארץ 
ומתעדכנים מדי רבעון )!(, על מנת להעניק לכם רמת 

חדשנות גבוהה והתאמה מלאה לשוק תעסוקה המקצועי.

המרצים <
אנשי מקצוע מובילים וזוכי פרסים בארץ ובעולם, העוסקים 

ביצירה בפועל באופן שוטף ומעודכנים בכל הגורמים 
המשתנים בשוק המקצועי והתעסוקתי. המרצים שלנו 

זמינים עבורכם לשאלות וסיוע גם מחוץ לזמני השיעורים!

ההשמה <
מחלקת ההשמה שלנו מקושרת ופעילה במיוחד, ומעבירה 

לתלמידים ולבוגרים עשרות הצעות עבודה חדשות מידי 
חודש )!( מאת מעסיקים ולקוחות פרטיים. מאות בוגרינו 

פותחים עסקים מצליחים, מבוקשים במקומות עבודה 
הנחשבים ביותר ומאיישים את המשרות הנחשקות ביותר 

בתחום!

כל הסיבות ללמוד

בפרוג אונליין


