
 

 

 ץוח ידומילל הדיחיה

  Available Light םייק רואב יעוצקמ םוליצ  יעוצקמ םוליצ סרוק

 קית תריציו Available Light םייק רואב יעוצקמ םוליצב ישיאה ןונגסהו ינכט עדיה םושיי
  .תודובע
 .םורטייל תנכותב הנומת דוביע ,הרואת ירזעב שומיש ,םוי רואב ובולישו שאלפב שומיש
 ,קוב םוליצ( חוקל לומ הדובעו םיובמ טרטרופ םוליצ -םיטקיורפ לע הדובעו ץוח תוקפה
 .)החפשמ ,תויגוז
 .ואדיו תמלצמכ סליטס תמלצמב שומישו וידוטסב םוליצב תוסנתה
 .קסעל םוליצ ךופהל -תונימז תויקוויש תומרופטלפ
 )םישגפמ 18 כ"הס(

 
 :שרדנ דויצ
 :תופלחתמ תושדע תלעב המלצמ

DSLR וא Mirrorless 
 הבוצח
 שאלפ
 םורטייל תנכות םע דיינ בשחמ
 
 :הלבק יאנת
  ארבג וידוטסב םדקתמ םוליצ סרוק ירגוב
  ישיא ןויאר וא
 
 
 םישגפמ 16 כ"הס
 

 .)תישעמ הדובע תועש 20 ןכותמ( תויאמדקא דומיל תועש 80

 *הדועת תלבקל תואכז

Available Light Photography   

 .רמג טקייורפו םיליגרת תשגה ,םירועישהמ 90%-ב תוחכונ*

 

 

 



 

 

 :םידומיל תינכת
 
 שאלפ תרואתל אובמ -1 שאלפ + יעוצקמ םוליצל אובמ .1
 רופישל םירזע ,תרזחומ שאלפ תרואתב שומיש ,יולימ רואכו דיחי רואכ שאלפב שומיש
 .שאלפה תרואת

 
 םימוליצל האיצי -2 שאלפ .2

 
 תמדקתמ שאלפ תנדס -3 שאלפ .3
 .םיבורמ םישאלפו המלצמה לע אל שאלפב שומיש
 
 טרטרופ םוליצל אובמ -1 טרטרופ .4
 תורטמל םיטרטרופ ,תונמאהו םוליצה לש הירוטסיהב טרטרופ ,םישנא םוליצל אובמ
 .)יתונמא ,ימוסרפ ,יתימדת ,ישיא( תונוש
 
 השעמל הכלה טרטרופ םוליצ -2 טרטרופ .5
 םע הדובעו הנכהה יבלש ,ןשייקול תריחב ,טנטסיסאה תדובע ,םלוצמ-םלצ תדובע
 .)םירוטקלפרו רזויפיד( הרואת ירזעב שומישו טרטרופ תרואת ,סנרפר
 
 םיובמ טרטרופ םוליצ לוגרת -3 טרטרופ .6
 .םיובמ טרטרופ ימוליצל האיצי
 
 )ישעמ רועיש( םורטייל תנכותב הנומת דוביעו םיצבק לוהינ -1 םורטייל .7
 הנומת דוביעו םיצבק לוהינ ,םורטיילב הדובעה קשממ םע תורכיה ,תילטיגיד הידמ
 .יסיסב
 
 )ישעמ רועיש( םורטייל תנכותב הנומת דוביעו םיצבק לוהינ -2 םורטייל .8
 .םדקתמ הנומת דוביעו תונומת ןוימו ןוניסל תוטיש
 
 תודובע קית תיינב .9
 קיתל םיסנכנ םימוליצ וליא ,דעי להקו הרטמ ?תודובע קית לש היינבל םישגינ דציכ
  .תודובע קית ןווכומ ישיא טקיורפ לש הריחב ,אל וליאו תודובעה

 
 אובמ -1 ןשייקולב חוקל םוליצ .10
 .םיעוריאו תויגוז ,החפשמ ,קוב םוליצ -תוחוקל לומ הדובעל הנכה
 .דויצ לש הריחב ,םיסנרפרו תוארשה םע הדובע ,םימוליצל םיננוכתמ ךיא
 .םוליצה םויב חוקלה לומ הדובעו ןשייקולב הדובע



 

 

 
 תישעמ הדובע -2 ןשייקולב חוקל םוליצ .11
 

 םוכיס -3 ןשייקולב חוקל םוליצ .12
 .ישיא ןונגס חותיפ ?ונלש תודובעה קית תואריהל ךירצ ךיא
 .חוקלל יפוס רצומ תרבעהו יוביג
 

  תויקוויש תוילטיגיד תומרופטלפ .13
 ?קסעל םוליצ םיכפוה דציכ
 ,םיגולב ,םרגטסניא ,קובסייפ( ימצע קווישל תונימז תוילטיגיד תומרופטלפ םע תורכיה
  .)טסרטניפ ,רתא

 תודובע קית לש עצמא תשגה
 .הדובע ךשמהל הנווכהו ,תודובע קית ידכל םירחבנ םימוליצ לש קוידו ןוניס

 
 תוסנתהו וידוטס םוליצ םע תורכיה - ביבא לתב ארבג וידוטסב -  וידוטס םוליצ .14

 תישעמ
 

  DSLR-ב ואדיו .15
 תלבקו סליטס ימלצל ואדיוה םלוע םע תורכיה ,ואדיוה םוחתמ רצויו יאמב םע שגפמ
 .םייסיסב םילכ
 

 תודובע קית תגצהו סרוק םוכיס .16
 
 


