
 

 

 

 
  'א הנש – יעוצקמ םוליצ | יתנש לולסמ

 Available Light Photography 
     ישיא ןויאר  :הלבק יאנת

 
  !לארשיב רתויב ףיקמהו קימעמה םידומילה לולסמ
 
 :םיקרפ השולשל םיקלוחמ הנושארה הנשה ידומיל
  Photograph .םוליצה תודוסי
 הליל םוליצ ,העונתו הדש קמוע ,הפישח :המלצמה םע הדובעל םיינכטה םילכה תשיכר
  .תוכורא תופישחו
 םייתוזחה םיביכרמה ,עבצו היציזופמוק ,רוא :םוליצב תישיא תיווזו תימוליצ היאר
 .םהב הטילשהו הנומתב
 )םישגפמ 12 כ"הס(

 Personal .םדקתמ םוליצ
-ידועית םוליצ :םינוש םוליצ ימוחת תועצמאב תימוליצ הפשהו הקינכטה לוגרת
 .יתונמוא טקייבוא םוליצו ורקאמו עבט םוליצ ,יאנותיע
 .םורטייל תנכותב הנומת דוביע
  .תישיא העבהל ילככ המלצמב שומישו תילאוזיווה הפשה חותיפ -Personal טקייורפ
 )םישגפמ 12 כ"הס(

  :םייק רואב םוליצ Portfolio .יעוצקמ םוליצ
 תריציו Available Light םייק רואב יעוצקמ םוליצב ישיאה ןונגסהו ינכטה עדיה םושיי
  .תודובע קית
 .םדקתמ הנומת דוביע ,הרואת ירזעב שומיש ,םוי רואב ובולישו שאלפב שומיש
 ,קוב םוליצ( חוקל םע 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(
 
 םישגפמ 42 כ"הס

 .)חטש תואיציב לוגרת תועש 65 ןכותמ( תויאמדקא דומיל תועש 210

 
 *הדועת תלבקל תואכז

Available Light Photography One Year Program  
 .רמג טקייורפו םיליגרת תשגה ,םירועישהמ 90%-ב תוחכונ*



 

 

 

 
  םוליצה תודוסי – ןושאר קרפ
 תימוליצ הפשו הקינכט | םוליצה םלועל תודוסיה תחנה
 
  :םידומילה תינכת
 .הפישחו המלצמה הנבמ ,הירוטסיה -םוליצל אובמ .1
 תושיגר ,דקומ ךרוא ,סוקופ :םוליצב דוסי יגשומ .היקלחו המלצמה הנבמ ,תומלצמ יגוס
 .םהיניב ןילמוגה יסחיו ,סירת תוריהמו םצמצ :הפישחה תונורקע .רואל
 

 העונתו הדש קמוע .2
 .העונת תחירמו האפקה ,הלידבמ תודחו הדש קמוע ,רוא תדידמ
 

 םימוליצל האיצי .3
 

 םירטליפו תושדע .4
 תשוחת :םוליצב הביטקפסרפ )Bokeh( הקוב ,סוקופ ,דקומ ךרוא ,םצמצ -תושדע ינייפאמ
 .השדעה יבג לע םיבכרומה םירטליפ .החטשהו קמוע
 

 עבצו היציזופמוק .5
 לע םתעפשהו ,םינוש היציזופמוק יגוסו היציזופמוקה יביכרמ ,םיכתחו תימוליצ הייאר
 .עבצב הבישחו היאר ,םוליצב עבצ לש תויועמשמ .ןנובתמה לעו םוליצה
 

 םימוליצל האיצי .6
 
 הרוטסקטו רוא .7
 השגדה :תורוטסקט םוליצ ,םוליצב לצה לש וחוכ ,רוא ינוויכו רוא יגוס -רואה תנבה
 .הרוטסקט לש החטשהו
 

 םימוליצל האיצי .8
 

 םישק רוא יאנתבו הלילב םוליצו סנאלאב טייוו .9
 .WB– ןבלל ןוזיאו רואה ינווג
 .רואב העיבצו רויצ ,תוכורא תופישחב םוליצ :הלילבו םישק רוא יאנתב םוליצ
 

 )העיקש ינפל העשכ( הלילו ברע ימוליצל תפתושמ האיצי .10
 .)הבוצחב דייטצהל שי הז רועישל( הלילב תוכורא תופישחו הבוצחב שומיש

 
 ימצע טרטרופ .11
 .ימצע טרטרופו תישיא תוננובתהל ילככ המלצמהו הפשכ םוליצה
 

 םיימצעה םיטרטרופה תגצהו סרוק םוכיס .12
 .הרומה לש ויתודובע םע תורכיהו ימצע טרטרופ דימלת לכ גיצי וב םויס שגפמ

  



 

 

 

 
  םדקתמ םוליצ – ינש קרפ
  םינוש םוליצ ימוחת תועצמאב תימוליצ הפשו הקינכט םושיי
 
 :םידומיל תינכת
 הרואת ירזעב שומישו רוא תדידמל תוטיש .1
 ךכרמ -םייק רואב הרואת ירזעב שומיש .הפישחו רוא תדידמל תומדקתמ תוטיש

 .)םירוטקלפר( רוא יריזחמ לש םינוש םיגוסו )רזויפיד(
 

  םימוליצל האיצי .2
 .הרואת ירזעב שומישו ןשייקולב הדובע

 
 םוליצב ישיא יוטיב .3
 ריאהל ידכב םוליצב ושמתשהש םימלצ םע תורכיהו תישיא הדמע תעבהל ילככ םוליצה
 .יטילופה דעו ישפנה ימינפה םלועהמ -תישיא תיווז
 

 יתונמא טקייבוא םוליצ – תישעמ אנדס .4
 

 םורטייל תנכותב הנומת דוביעו םיצבק לוהינ -1 םורטייל .5
 .יסיסב הנומת דוביעו םיצבק לוהינ ,םורטיילב הדובעה קשממ םע תורכיה
 

 םורטייל תנכותב הנומת דוביעו םיצבק לוהינ -2 םורטייל .6
 .םדקתמ הנומת דוביע
 

 )חרוא םלצ םע שגפמ( יאנותיע ידועית םוליצ .7
 .םלוצמ ידועית רופיס לש הריצי ,תונשרפה לש הדיקפת ,דעתמכ םלצה לש ודיקפת
 

 תימוליצ הרדס -יאנותיע-ידועית םוליצ .8
 .תויפוסה תונומתה תריחבו עוציב ,ריקחת ,ןויער -תימוליצ הרדס לש היינב
 

 ישיא טקיורפל תונויער תשגהו חרוא םלצ לש תוישיא תודובע םע שגפמ .9
 

 עבטו ורקאמ .10
 .Wonderland טקיורפהו םיגב בדנ םלצה םע שגפמ
 

 )רקובב םדקומ( םימוליצל האיצי .11
 

   .םויס טקיורפ תשגה .12
 

  



 

 

 

 
  יעוצקמ םוליצ – ישילש  קרפ
 תודובע קית תריציו Available Light םייק רואב יעוצקמ םוליצ
 
 :םידומיל תינכת
 שאלפ תרואתל אובמ -1 שאלפ .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 םישאלפבו דיחי שאלפב םדקתמ שומיש

 
 טרטרופ םוליצל אובמ -1 טרטרופ .4
 .תירחסמ לומ תיתונמוא תוסחייתהו תונמאהו םוליצה לש הירוטסיהב םיטרטרופ
 

 השעמל הכלה טרטרופ םוליצ -2 טרטרופ .5
 םע הדובעו הנכהה יבלש ,ןשייקול תריחב ,טנטסיסאה תדובע ,םלוצמ-םלצ תדובע
 .הרואת ירזעב שומישו סנרפר
 

 םיובמ טרטרופ םוליצ לוגרת -3 טרטרופ .6
 
 )הנכותה תלעפהב יסיסב עדי שרדנ( םדקתמ הנומת דוביע -1 םדקתמ םורטייל .7
 דוביע ,הביטקפסרפ ינוקית ,ןבל-רוחש דוביע ,םימדקתמ תוידוגינו תוינועבצ ינוקית
 .תונומת לש הלודג תומכ
 

 הרטמ ןווכומ דוביע -2 םדקתמ םורטייל .8
 םוליצ ,טרטרופ דוביע .םיינכטה םילכל אלו תשרדנה האצותל הנומתה דוביע תמאתה
 .הרוטקטיכרא םוליצ ,ףונ
 

 תודובע קית תיינב .9
 ?תוא םינוב דציכו תודובע קית והמ
  .ישיא טקיורפל הנווכהו אל וליאו תודובעה קיתל םיסנכנ םימוליצ וליא

  



 

 

 

 
 אובמ -1 חוקל םע הדובע .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
 

 ןשייקולב תישעמ הדובע -2 חוקל םע הדובע .11
 

 םוכיס -3 חוקל םע הדובע .12
 .חוקלל יפוס רצומ תרבעהו יוביג
 .ירחסמה םלועל ותמאתהו ישיא ןונגס חותיפ
 

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

  1 וידוטס םוליצ .14
 ןויערה בלשמ הדובעה ךילהתו םייובמ םוליצ .ונמצעב רואה תריציו דויצ םע תורכיה
 .ושומימ דעו
 

 תישעמ הדובע -2 וידוטס םוליצ .15
 .ונלש יעוצקמה וידוטסב תישעמ הדובע
 

 תודובע קית -עצמא תושגה .16
 .הדובע ךשמהל הנווכהו ,תודובע קית תיינב תארקל םיבושמ
 

  DSLR-ב ואדיו .17
 .סליטס ימלצל ואדיווה םלועב תוסנתה ,ואדיווה םוחתמ רצויו יאמב םע שגפמ
 

 תודובע קית תגצהו סרוק םוכיס .18
 

  



 

 

 

 
 :הלבק יאנת
 
 יתנשה לולסמל ישיא ןויאר
 
 
 
 :שרדנ דויצ
 
 :תופלחתמ תושדע תלעב המלצמ

DSLR וא Mirrorless 
 הבוצח
 .םורטייל תנכות  םע דיינ בשחמ
 
 
 :יעוצקמה קרפל
 
 שאלפ
 
 
 ןאכ ץחל המלצמ תשיכר לע רמאמל

 

 
 
 
  ₪  10,000 :תולע

 
 )₪ 5,800 -יעוצקמ ,₪ 2,800 -םדקתמ ,₪ 2,400 -תודוסי :דרפנב המשרה(


