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נופר הצלמת  –רמת גן  7הרא"ה   

          

 ום ותודה שבחרתם להצטלם אצלנו ! של  

וקווים מנחים לקראת הצילומים , אשר נועדו להקל עליכם בעת  לפניכם מספר טיפים

 ההכנות .

הטיפ החשוב ביותר: הניחו את דאגותיכם על מפתן הדלת , כאשר אתם נינוחים ורגועים , 

 אתם מצטלמים הכי טוב.

בנושא מאחורי הקלעים בסטודיו ,  בתחתית המסמך , תוכלו למצוא קישורים לסרטונים

 ודוגמאות לאלבומים שונים .

 צילומי הריון 

לצילומי הריון בסטודיו , אני ממליצה לך להגיע  מזל טוב! את בהריון והחלטת להגיע לסטודיו  

דקות לפני הזמן, חשוב שתיראי את הסטודיו ואת הרקעים השונים והאקססוריז שיש על  10כ

התלבושות העיקריות שתחליפי בינהן במהלך הצילומים, חשוב  מנת שתוכלי להחליט על

לציין כי בסטודיו יש מגוון של  עליוניות חצאיות צעיפים כובעים מכנסיים ביבי דול ,תכשיטים 

שהם במידה שלך ונוח  עמךלבוש בייסיק שחשוב שתביאי  ועוד , יחד עם זאת יש מספר פריטי

זהו פריט לבוש חשוב מאוד לצילומים , ג'ינס הריון או  -לך איתם כגון: גוזייה שחורה , לבנה 

כזה שתוכלי להחליף עימו צעיפים ולא יבלוט בכל תמונה , טייץ  -מכנס הריון ללא הדפסים 

שחור , מכנסון קצר , שמלת הריון , ובהתאם לאופי הצילומים שאת מעדיפה ) יותר או פחות 

במידה י בצבעים שחור לבן או צבעוניות , חושפים את הבטן ( תוכלי להביא עמך גופיות ספגט

והינך מעוניינת בצילומים אומנותיים המשלבים בדים שונים אני ממליצה להגיע מצויידת 

 בתחתון בצבע עור, אשר לא יבלוט מתחת לבד . 

בצילומים , אין דבר כזה יותר מידי , במידה וישנם פריטים שאת רוצה או חושבת שיצטלמו טוב 

 ונוכל להתלבט יחדיו , יותר זה תמיד עדיף ממעט . , הכניסי לתיק 

חשוב שתתאימו אחד לשניה , ולכן כמו תמיד , ג'ינס מתאים עם כל הופעה ,  –לבוש לבן הזוג 

אני ממליצה לבן הזוג להביא עימו ג'ינס , וחולצות טי שירט בצבעים לבן , שחור , כחול , או 

חליט שאתם לובשים הבארון ( , ניתן כמובן ל חולצות מכופתרות ) תלוי בסגנון הלבוש שנמצא

 שניכם ג'ינס וגופיות לבנות בשאיפה למראה יומיומי , או משהו יותר אלגנטי תלוי בכם . 

http://www.facebook.com/compositzia
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התאפרי בדיוק בצורה בה נוח לך , חשוב מאוד שתביני כי במידה ואינך נוהגת  -איפור

 להתאפר דבר כזה יגרום לך לתחושת אי נוחות וזה רק יפריע לנו .

 אחרונה , או פריט סנטימנטלי אחר . אולטראסאונד ניתן להביא תמונת 

הגיעי נטולת דאגות , כל דאגה ומחשבה מופיעה על פנייך בזמן שאת  -הכי הכי חשוב

 מצטלמת.

 זהו , את מוכנה לצילומי בוק הריון , נתראה בסטודיו !

 צילומי משפחה 

לקראת צילומי משפחה , מומלץ ביותר לנהל שיחה " ולהכין " את הילדים ביום שלקראת 

הצילומים , להסביר בטיפטופים שמחר אנו מגיעים לסטודיו לצילום , שם נצטלם תמונות 

משפחתיות למזכרת , בהתאם לגיל הילדים מומלץ להסביר מעט על התנהגות בסטודיו 

ואיכות התמונות , היא נגזרת ישירה של שיתוף הפעולה  ושיתוף פעולה , שכן כמות התמונות

 , וההתנהגות של הילדים . 

מומלץ להכין תיק לקראת הצילומים ולוודא שהביגוד שאנו מכניסים לתיק אכן במידות 

 הנכונות ועדיין " עולה " על הילדים . 

 המלצות וטיפים לסטים : 

נס אוברולים , חצאיות ג'ינס שמלות לבוש מבוסס בדי ג'ינס , מכנסי ג'י –קז'ואל לבוש  •

ג'ינס וחולצות ג'ינס משולבים עם פריטי לבוש לבנים כגון חולצות וגרביונים לבנים , 

ככל שהגיוון רחב יותר , כלומר כל בן משפחה לובש פריט לבוש ג'ינס שונה ) אחד 

לובש מכנס , אחד חולצה ומכס ג'ינס, אחד אוברול , חצאית וכן הלאה ( התמונות 

תהיינה יותר מושכות ומורכבות . הסט הזה יכול לשמש בסיס לשאר סטים , 

 בהחלפה של החולצה הלבנה בחולצה בצבע שונה . 

כל אחד מבני המשפחה לובש חולצת טריקו פשוטה בצבע אחיד שונה ,  -קשת בענן •

כדאי לבסס את הסט על קשת צבעים מאותו גוון , כלומר , צבעי פסטל או צבעים 

או צבעים רגילים , אבל לא מומלץ לשלב בינהם . מכנסיים בצבע שחור או זוהרים , 

 ג'ינס. ) חצאיות לבנות כחלופה אפשרית ( 

לאוהבי ואוהדי הכדורגל מביננו , וגם לאלו המחפשים לשלב ספורט , תמונה  –כדורגל  •

משפחתית כאשר כל אחד מבני המשפחה לובש חולצת ספורט /כדורגל 

 וצה אותה הוא אוהד,)כובעים וצעיפים (. כדורסל/הוקי של הקב/

למשפחות בהן אמא היא האישה היחידה , או משפחות בהם אבא הוא  –אחד ומיוחד  •

הבן היחיד , סט לבוש כל הבנשים לובשים צבע אחיד כגון כחול  ואמא לובשת שמלה 

 אדומה , וההפך . את הצבעים ניתן כמובן לשנות . 

משפחות בהן הילדים בגיל העשרה, ובעלי טאלנט מסויים יכולים להביא אביזר  •

, לילד המייצג את הכישרון , כגון : לילדה הרוקדת בלט ניתן להביא את נעלי הבלט 



המנגן בסקסופון ניתן להביא את כלי הנגינה. ) מומלץ להתייעץ ולהודיע מה אתם 

 מתכוונים להביא ( 

להביא צעצוע אהוב להקל על הפעוט , חיתול בד ומגבונים  מומלץ –פעוטות ותינוקות  •

 . 

 

 צילומי ניובורן 

 מזל טוב, אתם ממש לקראת הלידה ! , 

  –קצת על צילומי ניובורן 

קשר לפני הלידה או ממש ממש סמוך אליה ,  עמילצילומים מסוג זה אני ממליצה ליצור 

ג שבועיים , והעדיפות היא להגיע אפילו לצילומי ניובורן ישנו חלון הזדמנויות מאוד קצר של ג

 לפני . 

כמעט בכל מצב אפשרי ,  ויירדמותינוקות בני יומם נמצאים עדיין בשלב מחזור שינה ארוך , 

זאת לעומת תינוקות בגיל שבועיים והלאה אשר מערכת העיכול שלהם מתחילה להסתגל 

 למזון החדש ושלב הגזים מתחיל להופיע . 

, ולכן העדיפות הינה לייצר אלבום  מסוימיםות קשה מאוד אצל תינוקות שלב הגזים יכול להי

 תמונות מרשים לפני שהתינוק מגיע לשלב השבועיים שלושה . 

לצילומי ניובורן כדאי להגיע עם תינוק לאחר האכלה , תינוק שבע הינו תינוק רגוע ודוגמן 

 למופת , 

חבילת מגבונים , חיתולים להחלפה, חיתול טטרה, משטח החתלה חד פעמי ,  –יש להביא 

 מוצץ . 

) או אוברול  מכנס  ינס ,ג' –רוב סשן הצילומים מתמקד בתינוק , מומלץ להביא לבנים  -לבוש

לבנות ניתן להביא בנוסף אנא וודאו שבדקתם שהמידה תקינה ( , וחולצת מעטפת לבנה . 

 לה . חצאית או שמ

רוב הצילומים מתבצעים עם חיתול ואפילו ללא ולכן אין הרה חילופי סטים של ביגוד , יחד עם 

 זאת , אם יש לבוש מסויים שתרצו להביא , מוזמנים בכיף ! 

 ג'ינס וחולצה לבנה .  –לאמא ואבא 

כגון תמונת אולטראסאונד, שלט קטן עם  –פריט סנטימנטלי כלשהו  –ניתן ומומלץ להביא 

הקדשה מאמא ואבא , שלט קטן עם הכינוי שבחרתם לתינוק, נעליים שסבתא סרגה , וכולי . 

 על מנת לייצר תמונות בעלות ערך ריגשי .

  

 



 בוק בת מצווה 

מזל טוב ! , הגעת למצוות, צילומי הבוק הינם לא רק תיעוד מרגש שלך אלא גם חוויה בלתי 

 נשכחת . 

ת , הקפידי להכין ערב לפני הצילומים תיק ובו מגוון בהתאם לסוג הצילומים ולחבילה שרכש

 סטים של ביגוד להחלפה, איתם תרצי להצטלם . 

לצילומי בוק בסטודיו מומלץ להביא מגוון רחב של ביגוד החל מג'ינס, שורטס, חצאיות , 

שמלות וחולצות בצבעים שונים , במידה ורכשת  חבילת צילומי חוץ , קחי בחשבון שלא יהיו 

 הזדמנויות להחלפת בגדים . הרבה 

 בסטודיו מגוון אקססוריז שונים אותם תוכלי לשלב בין הסטים השונים . 

כגון  –מומלץ ביותר להביא אקססוריז או לבוש המייצג חוג/ טאלנט מסוים בו אתם עוסקים 

 מדי כדורגל , או לבוש רקדנית , אפילו את כלי הנגינה עליו אתם מנגנים.

 לקראת הצילומים מהגלריה באתר האינטרנט .  ניתן לשאוב רעיונות

 

 צילומי נשיות 

קודם כל אפתח ואספר כמה שמחה אני שבחרת להעניק לעצמך את החוויה הזו , גם אם 

דרך שובר מתנה או באופן יזום לחלוטין , בסופו של יום מדובר במתנה שלא מקבלים כל יום . 

שמי נופר הורוביץ ואני צלמת אומנות המתמחה בעירום אומנותי ובפיין ארט . עבודותי מוצגות 

 ולם ואני גאה לחלוק את תשוקתי לאומנות איתך בגלריות ברחבי הע

 בכיכובך .  –מטרתי החשובה ביותר היא להעניק לך יצירת אומנות ייחודית 

 –את הסשן נפתח בשיחה מקדימה על מנת להבין את הכיוון , הגוון ורוח הצילומים שתרצי 

שחור והלבשה כגון ג'ינס , טופ לבן ו –המלצתי היא שתגיעי עם מספר פרטי לבוש בסיסים 

 תחתונה 

אם יש פריט לבוש אחר שתרצי להצטלם איתו את מוזמנת בשמחה להביאו , אם תחליטי 

עדיין אמליץ שנתחיל עם פרטי לבוש בסיסים ונתקדם בצורה  –שרוב הצילומים יהיו בעירום 

 המאפשרת הרגשת נוחות מקסימלית 

 עט הדגשה לעיניים אין צורך באיפור בולט מיד , שמרי על קו עדין וטבעי עם מ

את מוזמנת לעיין בגלריה באתר האנטרנט של הסטודיו על מנת לשאוב רעיונות ולהחליט מה 

 הכיון האהוב עליך .

אם התמונות נועדו לשימושך האישי בלבד , במידה ותרצי נוכל לבחור ולהחליט יחד  –חשוב 

 .תמונה להוסיף לפרוייקטים שלי המוצגים בתערוכות ובגלריות ואיזה 

 



 

 

 

 קישורים לסרטונים : 

 מאחורי הקלעים צילומי ניו בורן

  מאחורי הקלעים צילומי ניו בורן

  מאחורי הקלעים צילומי ניו בורן

  דוגמא לבוק בת מצווה קלאסי

 דולדוגמא לאלבום הריון ג

  דוגמא לאלבום ריבועי בינוני

  אלבום החלומות

 

 

 

 

 

 

 

 הנחיות להורדת התמונות

 WeTransfer-יש להיכנס למייל מ .1

 WeTransferהשולח של המייל הוא  •

 נושא המייל הוא: •

 compositzia@gmail.com has sent you a file via WeTransfer 

 :DOWNLOADבתוך המייל יש ללחוץ על כפתור  .2

https://www.youtube.com/watch?v=Bk0MRShCXS4&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=NJV21OqXhBk&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=TCcWwdSCAoo
https://www.youtube.com/watch?v=1RoH_YH0RhI
https://www.youtube.com/watch?v=XVEJL69Vl2c
https://www.youtube.com/watch?v=XVEJL69Vl2c
https://www.youtube.com/watch?v=XVEJL69Vl2c
https://www.youtube.com/watch?v=EKb9FE9f2iw
https://www.youtube.com/watch?v=La-TSSRNez4


 

 

  



 לאחר הלחיצה יפתח חלון חדש בדפדפן ובו יופיע הדף הבא: .3

 

 Download allבדף זה יש ללחוץ על כפתור 

 המסך יתחלף ויראה כי ההורדה החלה: Download all לאחר לחיצה על כפתור .4

 

 בסיום ההורדה יש לגשת למקום שבו שמרנו את הקובץ. .5

  



 : Google Chromeבדפדפן 

 הקובץ שהורד מופיע בחלקו התחתון של המסך: •

 

 Show inיש ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר על שם הקובץ ולבחור באפשרות " •

folder" 

 ריה שבה נמצא הקובץ שהורד.פעולה זו תפתח אוטומטית את הספ •

והמשך השם יהיה שילוב של אותיות  -WeTransfer -שם הקובץ שהורד יתחיל ב .6

 zip.ומספרים, כאשר סיומת הקובץ תהיה 

כאשר נמצאים בספריה אשר מכילה את הקובץ, יש ללחוץ על הכפתור הימני של  .7

  Extract to WeTranfer-xxxxהעכבר על הקובץ ולבחור :

• Xxxx .הוא המשך שם הקובץ, אשר נקבע פרטנית ושונה מאדם לאדם 

לאחר סיום הפעולה תופיע תיקייה חדשה באותו השם כמו שם הקובץ שהורד ובתוכה  .8

 נמצאות כל התמונות שהורדו.

 

  



 מדיניות ביטולים והחזריםנהלי הסטודיו ו

יחס אך ורק מכיוון ורוב הצילומים משולמים במקום לאחר קבלת השירות הכתוב מטה מתי

 למקרים הפרטניים בהם התקבל תשלום טרם הצילומים ו/או קבלת מוצרים נלווים.

 לא יינתן החזר כספי עבור צילומים שכבר בוצעו. •

לא יינתן החזר כספי עבור מוצרים בהזמנה אישית לאחר שליחתם לדפוס ו/או  •

 קבלת המוצרים.

 

ימי עבודה  14ינתן בטווח של עד במידה ובוצע תשלום טרם ביצוע הצילומים, החזר כספי י .1

 וזאת במידה והצילומים טרם בוצעו, על פי הפירוט הבא: מיום התשלום

עבור חבילות אשר בהן מועד צילומים נוסף כגון חבילת לפני ואחרי ניתן יהיה  •

 לבטל את המשך החבילה אל מול החזר כספי של החלק היחסי שטרם בוצע.

o ות החבילות הנפרדות התואמות, הסכום היחסי להחזר יחושב על פי על

 ביום ביצוע הביטול, במחיר מלא ללא הנחות ומבצעים.

ניתן יהיה לבטל את השובר אל מול החזר כספי בטווח של  –עבור שוברי מתנה  •

 ימי עבודה מיום ביצוע התשלום. 14עד 

 לא יינתן החזר כספי עבור צילומים שבוצעו •

 

סגרות וכו' ניתן לבטל את ודיגיטליים, תמונות ממעבור מוצרים נלווים כגון אלבומים  .2

ימי עבודה מיום ביצוע התשלום וזאת  14ההזמנה אל מול החזר כספי בטווח של עד 

 שהעבודה לא נכנסה לעריכה.בתנאי 

 

בכל מקרה של צילומים ששולמו מראש ניתן לבצע דחייה של מועד הצילומים לצילומי  .3

 ביצוע התשלום.ההמשך עד לטווח של חצי שנה מיום 

 

ניתן להמיר שווי צילומים ששולמו מראש וטרם בוצעו למוצרים נלווים בשווי שווה ערך  .4

המוצרים הנלווים כגון אלבום דיגיטלי, הדפסת תמונות ממסגרות וכו' מתוך מגוון 

 המוצעים בסטודיו

 

הצילומים אנו נשלח אליכם לינק להורדת התמונות  ממועדיום  14לכל היותר, לאחר  .5

 לכם. תמונותויכם ישמרו על ידנו למשך שלושה חודשים מיום שליחת התמונות.ש

 

מימוש האופציה לקבלת תמונות מעובדות תקף למשך שנה מיום שליחת התמונות  .6

)ניתן גם לבקש מאיתנו  שנעבדומותנה בכך שתנחו אותנו אילו תמונות ברצונכם  ליכםא

 לבחור עבורכם(.

התמונות לאחר יותר משלושה חודשים מיום שליחת במידה ותבקשו לממש את עיבוד 

 התמונות אליכם נבקש כי תעבירו לנו את התמונות המקוריות המבוקשות לעיבוד.

 

  



במידה ורכשתם חבילה המורכבת מצילומי המשך )למשל בחבילת לפני ואחרי(, ניתן  .7

 שך עד שנה ממועד הצילומים הראשון.לממש את צילומי ההמשך במ

 המשךהגעה לצילומי  .8

עה לסטודיו אנו תמיד משתדלים להתגמש עם לקוחותינו בנושא מועד ההג •

יחד עם זאת לא תמיד הדבר  במקרה של צורך לשנות את המועד שנקבע אך

 אפשרי.

אנו נמצאים בסטודיו במועד שנקבע ובשעה שנקבעה איתכם מראש, במידה  •

 ואתם מגיעים באיחור זמן האיחור ינוכה מזמן הצילומים.

 מועד.הימים טרם  5ועד התור שנקבע יתאפשר עד שינוי מ •

במידה ולא הגעתם לצילומים ללא הודעה בהתאם להנחיות במסמך זה לא יינתן  •

 ר כספי ולא ניתן יהיה לקבוע מועד צילומים חדש.החז

 

 

במידה ורכשתם מוצרים משלימים כגון אלבום דיגיטלי, הדפסת קנבס וכו', על מנת שנוכל  .9

וצר יהיה עליכם לבחור את התמונות הדרושות. תוכלו לעדכן אותנו לייצר עבורכם את המ

 בתמונות הדרושות במשך של עד שנה ממועד הצילומים.

במידה ותבקשו לממש את המוצר המשלים לאחר יותר משלושה חודשים נבקש כי  

 תעבירו אלינו  את התמונות המקוריות הדרושות למוצר.

 

 

 מוזמנים לפנות בכל שאלה , נתראה בצילומים ! 

052-8691777 

 

 נשמח לראותכם שנית מבין לקוחותינו                            

 נופר הורוביץ                                          

 סטודיו קומפוזיציה                                            


