
 

 

 

 Studio professional  וידוטס םוליצ
 
 
 תודובע קית תגצהו ישיא ןויאר  :הלבק יאנת
 
 קושב הדובעל םימלצ רישכמ סרוקה ,ארבג וידוטסב היינשה םידומילה תנש אוה וידוטס םוליצ סרוק
 .לארשיב ירחסמה םוליצה
 )לוגרת םויו ילטנורפ םוי( ןושארה רטסמסב עובשב םיימוי לש לולסמ אוה םידומילה לולסמ
 םוי יידימ םיטנדוטסה תושרל דמועש רזבואמ וידוטסו עובשב דחא םידומיל םוי ינשה רטסמסב
 .םימוליצו ילוגרתל
  

 .)17:00-21:00( ברע לולסמ וא )10:00-14:00( רקוב לולסמ :םידעומ ינשב םייקתמ סרוקה
 
 
 סיסבה -םיטרטרופ םוליצו םירצומ םוליצ ,וידוטסב הדובעל אובמ :יסיסב וידוטס -  ןושארה רטסמסה
 .הב םינושה םישומישהו הרואת יגוס לש הקומע הנבהו וידוטסב הדובעל
  .םישנא םוליצ לע שגדב ,פושוטופ תנכותב שומיש -הנומת דוביעב םג קוסענ
 םיילטנורפ םידומילל עובשב דחא םידומיל םוי
 החנומ ישעמ לוגרתל עובשב דחא םידומיל םוי
 

 :ירחסמה םלועל הנכה םיטנדוטסה םירבוע סרוקה יקלח 2 ןיב
 שגפמו חטשב םימלוצמ םע הדובע ,הרואת יבוליש תואנדס לש םיזכורמ םיימוי – אבה דעצה ןותרמ
 .היישעתב םידבועה ונלש םירגוב םע
 !ואדיו ןוטרס םגו סליטס ימוליצ םג טס ותואב רוציל םיישפוח תויהל ידכ  -  ואדיווה םלועל הרשכה
 .ינכדעה ירחסמה םלועב ונלש תוחוקלל םלש הנעמ
 
 םוליצ תקפהו הנפוא תוקפה ,יתימדת טרטרופ םוליצ -תוקפה :ירחסמ וידוטס – ינשה רטסמסה
 .)ירחסמ חוקל לומ הדובע ללוכ( םוסרפל
 
 םותב ,רוחמת וליפאו גותימ ,קוויש ,קסע תחיתפב קוסענ וב יקסע רנימס םייקתי סרוקה םויס תארקל
 .תישיא תיקסע תינכות תיינבל םיישיא םישגפמ השולשל יאכז טנדוטס לכ סרוקה
 ולש הקפהה יכרצל םאתומ ,טנדוטסה תטלחהל ןותנו שימג אוה תישעמה הדובעה םוי ,ינשה רטסמסב
  .ןשייקולב וא וידוטסב –
 
 דומיל ישדוח 10 כ"הס
 
 
 



 

 

 

 
 יסיסב וידוטס ןושאר רטסמס
 

  וידוטסב הרואתל אובמ -רואה
 
 ,רואה ינוויכו רואה יגוס :רואה תרכה
 .וידוטסב תיתוכאלמ הרואתל יעבט םוי רוא ןיב האוושה
 .וידוטסה דויצ םע תורכיה

  ינכט םוליצ
 
 ,היציזופמוק ,עקרו אשונ ,דמימ תלת תריציל םיצפח םוליצב הרואת יסחי ,םיממוד םירצומ םוליצ
 .םוליצב םיפוקש םיאשונ ,םיקירבמ םיצפחו םירוחש םיצפח ,הדש קמועו תויווז
 לש תודובע םע תורכיה .םינוש םירזעבו תודחוימ הרואת תוקינכטב שומישו םיתייעב םיעבצב לופיט
 .רצומה םוליצ םוחתב םירטסאמ

  וידוטסב םיטרטרופ םוליצ
 
 .םלועבו ץראב םיטרטרופ ימלצ .תונוש תורטמל םיטרטרופ ,התוחתפתהו הרוטרטרופה תודלות
 .םיטרטרופ םוליצב היגולוכיספ ,םלוצמל םלצ ןיב רשקה
 .םינפ יוות תשגדהו םימגפ תענצה ,"תיסאלק הרואת"
 .HIGH KEY, LOW KEY :תודחוימ הרואת תוקינכט
 .הריואו העבה ,הדמעה ,היציזופמוק – תוינגוטופה
 .םיטרטרופ םוליצל םיאתמה דויצה
 .םוליצל רופיא תנדס
 .תונושה הרואתה תוקינכטב םיטרטרופ ,םימלוצמ םע וידוטסב תישעמ הדובע
 
  )םישגפמ 4(  הנומת דוביע תנכות - פושוטופ
 

 םינושה םילודומהו הנכותה קשממ םע הנושאר תורכיה
 ילכו ילכ לכב תונוכנה שומישה יכרדו םינושה היביכרמ לע םילכה תבית
 .םיטרטרופו תונומת שוטירו הנומתב םיטרפ תקיחמ
  .תונומת ךותיחו רושיי ,בוביס ,הנומתה תודימ יוניש ,םיכותיח
 תונוש תונומתמ םיטנמלא גוזימו תובכשב שומיש
 תיביטקלסו הנומתה לכ לע םישער יוקינו שוטשט ,דודיח
 
 )םישגפמ 5(  םיטרס תריציל סליטסה תמלצמב שומיש – ואדיו
 
 ,המלצמ תועונת ,םיוולנ םירזיבא ,הפשו הקינכט ,תונורסחו תונורתי ,סליטסה תמלצמב ואדיו םוליצ
  .ץוח ימוליצב ישעמ לוגרת
 םלועב ואדיווב םישומיש  .יפוס רצומל דע ,הכירעה יבלש ,ריימרפה תנכות תרכה ,הכירעל אובמ
 .סליטסה
 



 

 

 

 
  ץוחו וידוטס תואנדס לש םיאלמ םיימוי – "אבה דעצה" ןותרמ
 
 .םוליצה תיישעתב ובלתשהש וידוטסה ירגוב םע ,היצביטומו הארשה ררועמ שגפמ
 
 )רוא יריזחמ( םירוטקלפר םע הדובע ,יעבט םוי רוא לש לוצינ ,תוקינכט לש תומגדהו תוישעמ תואנדס
 שומיש ,ץוחב וידוטס תריציו רוא תודידמ ,וידוטס לש םישאלפל םוי רוא ןיב בוליש ,םינוש םיגוסמ
  .םינמגוד/םינקחשל קוב תריציו ,)םוליצ ירתא( םינוש םינשייקולב
 

  .תוסנתהו המגדה ,)הפיצר הרואת( עונלוק תרואת םע תורכה
 

 ירחסמה רטסמסה תארקל ,תולודג תוקפה תריציו תווצ םע הדובעה תובישח
 
 

 ירחסמ וידוטס ינש רטסמס
 
    ?ךלש םולחה המ – יתימדת טרטרופ םוליצ

 .תימדתה רופישל ילככ םלצה לשו םוליצה לש וחוכ .טרטרופ םוליצ י"ע תימדת תיינב ךילהת
 .תוארשהו םיסנרפר םע הדובע ?ןויער דלונ ךיא .יומידל םולחה תכיפה
 הדובע רוחמת – חוקל לומ הדובע .ז"ול ןונכת ,קיפמכ םלצה ,ןשייקול ירויס :הקפה לש הקיטקרפ
 תשגה  .יומיב ,הדמעה ,רופיא ,הרואת ללוכ ,וידוטסב תימדת םוליצ םוי לש המגדה  .םינוש םיגוסמ
 .םלוצמל תימדת תריצי ותרטמש יפוס רצומ

 תישיא תילאוזיו תוהז חותיפו הנפוא םוליצ
 

 תיתכרעמ הנפוא תקפהל ישיא אשונ חותיפ .תיתכרעמו תירחסמ הנפוא תקפה ןיב לדבהה
 הפש .mood bord תיינב ,םיסנרפר לומ הדובע ,הנפואה םלועמ םיגשומ תנבה .)תילאירוטידא(
 הרואת ,רעיש ,רופיא ,גנילייטס ,ןשייקול ,םירזיבא ,םידגב ,טספנוק תיינב .הריוא תריציל תימוליצ
 .םינמגודו

 תושיגפ( ישיא יוויל  .ןשייקולב וא וידוטסב ,הקפה תווצ םע ,טנדוטס לכל תיאמצע הנפוא תקפה
                     .תישיא הרימאו ןונגס תריציל )הנומת דוביע( טסופה ךילהתב םלצ לכל )תוישיא
 םע ,הנפוא תקפה לש אלמ םוליצ םויו ,תינמגודל קוב קול ימוליצ :וידוטסב הנפוא םלצ םע תומגדה
 .גנילייטסו ,רופיא ,תינמגוד

 םוסרפל םוליצ
 
 .חוקל ףותישב
 יפוקהו רוטקרייד טראה ,םוסרפה דרשמ ,חוקלה :תמוסרפה תקפה תכרעמב םלצה לש ודיקפת
              .תיפוסה האצותל דעו הציקסל ןויערמ הדובעה ךילהת - םילודגו םינטק תוחוקל .רטייר
 .חוקללו ןויערל תוביוחמ ,שפוחו תויתריצי

 



 

 

 

 )םישגפמ 4(  יקסע רנימס

 דוקימ ,"לודגה םלועל" האיציהו םינושארה םידעצה תארקל םילכ ונתניי וב ,אובמ -ןושאר שגפמ
  .ונלש תורטמהו תומולחה שומימל ךרדה ינבא ,יקסעה םלועה לש הנבה ,ישיאה לאיצנטופה
  .תישיא הלועפ תינכות תיינבו תוישיא תורטמ תרדגהל םיישיא םישגפמ השולש :ףסונב

 

 

 

 תועובש 42 כ"הס

 )לוגרת שגפמ + ילטנורפ  שגפמ ( עובשב םישגפמ 2

 .לוגרת תועש 210 + דומיל תועש 210

 המאתהב גרודמ ןפואב( הלבגה אלל -)וידוטסה דויצ לכב שומיש ללוכ( וידוטסב יאמצע לוגרת
 !)תורשכהל

 *הדועת תלבקל תואכז

Studio Professional Photography   
 רמג טקייורפו םיליגרת תשגה ,םירועישהמ 90% לש תוחכונ*

 

   ₪  80061, לולסמ תולע

 )ןודקיפה יפסכב שומישל רכומ(
  


