
 

 

 

 
 Portfolio םלצ תויהל
  םייק רואב םוליצ
 
 :םידומיל תינכת
 שאלפ תרואתל אובמ -1 שאלפ .1
 רופישל םירזע ,תרזחומ שאלפ תרואתב שומיש ,יולימ רואכו דיחי רואכ שאלפב שומיש
 .שאלפה תרואת

 
 ברעה תועשב םימוליצל האיצי -2 שאלפ .2

 
 תורואת יבוליש ,תישעמ הרואת תנדס -3 שאלפ .3
 ״הרמאק ףוא״ו )״הרמאק ןוא״( המלצמה יבג לע -דיחי שאלפב םדקתמ שומיש
 .םיבורמ םישאלפבו
 

 טרטרופ םוליצל אובמ -1 טרטרופ .4
 תורטמל םיטרטרופ ,טרטרופה יביכרמ ,תונמאהו םוליצה לש הירוטסיהב םישנא םוליצ
  .יתימדתו יתונמא ,ידועית – תונוש

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

 ןשייקולב 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
 

 portfolio תודובע קית תיינב .9
 ?םירחוב דציכ – ונלש םימוליצה לע טבמ ?ותוא םינוב דציכו תודובע קית והמ
 .ונלש תודובעה קיתב םיישיא םיטקיורפו םיירחסמ םיטקיורפ



 

 

 

 
  ואדיול אובמ .10
 םירגתא ,םיטרס תיישעל סליטסה תמלצמב שומיש -תיסיסב הכירעלו םוליצל אובמ
 .םירזיבאו הקינכט .תונורתיו
 

 תישעמ הדובע – ואדיו .11
 .ואדיוב םוליצ לוגרתו חטש שגפמ
 

  הכירע – ואדיו .12
 .הכירעו ישיא ןוטרס תשגה
 

 םימלצל תויקוויש תומרופטלפ .13
 ,םיגולב ,םרגטסניא ,קובסייפ( ימצע קווישל תונימז תוילטיגיד תומרופטלפ םע תורכיה
  ?ונלש תוחוקלל םיעיגמ ךיא  .)טסרטניפ ,רתא

 
 אובמ -1 חוקל םע הדובע .14
 .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 .15
 

 םוכיס -3 חוקל םע הדובע .16
 .ירחסמה םלועל ותמאתהו ישיא ןונגס חותיפ  .חוקלל יפוס רצומ תרבעהו יוביג
 

 תודובע קית – עצמא תשגה  .17
 .הדובע ךשמהל הנווכהו ,תודובע קית תיינב תארקל םיבושמ
 

   וידוטס םוליצ .18
 .תישעמ הדובעו המגדה ,וידוטסה דויצ םע תורכיה
 

 יקסע רנימס  .19
 ,"לודגה םלועל" האיציהו םינושארה םידעצה תארקל םילכ - יאמצע קסעכ םוליצה
 ?ונלש הרטמה תשגהל ךרדה ינבא ןה המ ,יקסעה םלועה לש הנבה

 
 תודובע קית תגצהו סרוק םוכיס .20



 

 

 

 
 :הלבק יאנת
  ארבג וידוטסב םדקתמ םוליצ סרוק ירגוב
  ישיא ןויאר וא
 
 :שרדנ דויצ
 :תופלחתמ תושדע תלעב המלצמ

DSLR וא Mirrorless 
 הבוצח
 שאלפ
 םורטייל תנכות םע דיינ בשחמ
 

 *הדועת תלבקל תואכז

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


