
 

 

 

 
 בלושמה לולסמה -םוליצ ידומיל
 
 תודובע קית תגצהו ישיא ןויאר  :הלבק יאנת
 םוליצה תיישעת לש םעופה בלב שחרתמ ארבג וידוטס לש )"םוימירפ"( בלושמה לולסמה
 לש םירוטנמה תרחבנמ םלצ םע דחא לע דחא טנדוטס לכל ישיא יוויל ללוכ !לארשיב
 .ארבג וידוטס
 
 :ירחסמ-יעוצקמ םלצל םויה םיצוחנה םיביכרמה לכ תא ליכמ בלושמה לולסמה
 וידוטסב הנפוא תוקפה ,יתימדת טרטרופ ,טרטרופ םוליצ ,רצומ םוליצ -וידוטס םוליצ
 ."ןשייקול-ןוא"ו
 הנומת דוביעו םיצבק תוירפס לוהינ ,פושוטופו םורטייל תונכותב שומיש -הנומת דוביע
 .םייתונמאו םיירחסמ םיכרצל םדקתמ
 טרא ואדיו ,ידועית ,הנפוא ,רצומ ינוטרס ,DSLR תמלצמב ואדיו םוליצ -ואדיו םוליצ
 תימדתו
 .תמדקתמ ואדיו תכירעל ריימירפ תנכותב שומיש -ואדיו תכירע
 רוחמתו גותימ ,קוויש ,קסע תחיתפ -תואיצמל םולחה תא םיכפוה ךיא -יקסע רנימס
 .ישיאה טבמהו תימוליצה הפשה חותיפ  -תישיא תילאוזיו תוהז
 םלצ לצא ,עובשל תחא ,'זאטסל אצוי דימלת לכ 'ב רטסמס ךלהמב -תישעמ הרשכה
 .ץראב םוליצה תיישעת תרמצמ -ארבג וידוטס לש םירוטנמה תרחבנמ
 
 !רתויב םיבוטהמ םידמול ונלצא - ארבג וידוטס לש םירוטנמה תרחבנ
 
 םיאלמ דומיל ישדוח 11 כ"הס
 10:00-14:00 תועשב ישימחו ישילש ,ןושאר -עובשב םימעפ שולש

 החנומ לוגרת תועש 424 + דומיל תועש 332
 !הלבגה אלל -)וידוטסה דויצ לכב שומיש ללוכ( וידוטסב יאמצע לוגרת
 
 
 *הדועת תלבקל תואכז

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



 

 

 

 
 טרטרופ םוליצו רצומ םוליצ ,תואובמ  ןושאר רטסמס
  :םידומילה תינכת
 

 תואובמ .1
 ,םינוש היציזופמוק יגוסו היציזופמוקה יביכרמ ,תימוליצ הייאר -עבצו היציזופמוק
 .עבצב הבישחו היאר :ינועבצה םוליצה ,ןנובתמה לעו םוליצה לע םתעפשה
 ,תיווז .םינושה ויביכרמ לע ,רואה -ימוליצה םלגה רמוח םע תורכיה -הרוטסקטו רוא
 .הרוטסקט לש החטשהו השגדה ,םוליצב לצה לש וחוכ .ורוזיפו רואה רוקמ ,תוכיא
 ןבלל ןוזיאו רואה ינווג ,הליל םוליצ ,םישק רוא יאנתב םוליצ - םישק רוא יאנתב םוליצ
)WB(, תוכורא תופישחב םוליצ. 
 רישי שאלפ ,יולימ רואכו דיחי רואכ שאלפב שומיש -שאלפב שומישו תיתוכאלמ הרואת
 .תמייק הרואתב שאלפ בוליש ,המלצמה לע וניאש שאלפו
 םוליצ לש םימרזו םיביכרמ ,טרטרופה לש הירוטסיהה -יעבט רואב טרטרופ םוליצ
 ,עקר תריחב ,םלוצמ לומ הדובע -ישעמ .םיובמ טרטרופ לומ ידועית טרטרופ -טרטרופ
 .טרטרופל הרואת ירזעו הרואת .סנרפר םע הדובע
 .םורטייל תנכותב הנומת דוביעו םיצבק לוהינ -םורטייל
 .םימוליצל תואיצי 4 םכותמ ,םישגפמ 15 -כ"הס •

 
 

 וידוטסל אובמ .2
 יעבט םוי רוא ןיב האוושה .וידוטסה דויצ םע תורכיה .וידוטסב הרואתל אובמ - רואה
 .םייתוכאלמ םיעצמאב יעבט רוא רוזחש .וידוטסב תיתוכאלמ הרואתל
 ,אוצייו הרימש ,םיצבק יגוס ,הנכותה לש הדובעה קשממ םע תורכיה - פושוטופל אובמ
 .תובכש םע הדובעל אובמו ,הנומת דוביעל םיצוחנה םיטירפתה תרכה
 .המלצמ תועונת ,תיעונלוקה הפשה ,DSLR תמלצמב ואדיו םוליצ - ואדיו םוליצל אובמ
 .ריימירפ תנכות םע תורכיהו ואדיו תכירעל אובמ -ואדיו תכירעל אובמ
 .וידוטסב ישעמ לוגרתו ץוחב םוליצ ימי 3 םכותמ ,םישגפמ 12 -כ"הס •

 
 

 רצומ םוליצ .3
 ,דמימ תלת תריציל םיצפח םוליצב הרואת יסחי ,םיממוד םירצומ םוליצ -ינכט םוליצ
 ,םיקירבמ םיצפחו םירוחש םיצפח םוליצ .הדש קמועו תויווז ,היציזופמוק ,עקרו אשונ
 .םוליצב םיפוקש םיאשונ
 םע תורכיה .םינוש םירזעבו תודחוימ הרואת תוקינכטב שומישו םיתייעב םיעבצב לופיט
 .רצומה םוליצ םוחתב םירטסאמ לש תודובע
 רושייל םילכ ,הריחב ירוזא םע הדובעו הריחב ילכ :רצומ ימוליצל הנומת דוביע -פושוטופ
 .גולטקל רצומ םוליצ לש הנכה .םירטליפו הרואת ,עבצ תכירע ,שוטיר ילכ .הרוצ יונישו
 .הכירע ,ןשקדורפירפ -םימוליצ ינפל תונכהה ךילהת ,ואדיוב רצומ םוליצ -ואדיו
 .וידוטסב ישעמ לוגרת 6 םכותמ ,םישגפמ 15 כ"הס •
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 טרטרופ םוליצ .4
 וידוטסב םיטרטרופ םוליצ
 ץראב םיטרטרופ ימלצ .תונוש תורטמל םיטרטרופ ,התוחתפתהו הרוטרטרופה תודלות
 תשגדהו םימגפ תענצה ,םיטרטרופ םוליצב היגולוכיספ ,םלוצמל םלצ ןיב רשקה .םלועבו
 .הריואו העבה ,הדמעה ,היציזופמוק – תוינגוטופה .םינפ יוות
 .Low Key-ו High Key ,"תיסאלק הרואת" :תודחוימ הרואת תוקינכט
 םיטרטרופ םוליצל םיאתמה דויצה
 םישנא םוליצל רופיא תנדס
 .תונושה הרואתה תוקינכטב םיטרטרופ לוגרת :םימלוצמ םע וידוטסב תישעמ הדובע
 .ימצע טרטרופ
 .רופיאו הרואת ןוקית ,םייללכ םישוטירו םינפ שוטיר ,טרטרופל הנומת דוביע -פושוטופ
 .הבחרהו הרצה ,עקר לע הלתשהו הבירצ
 .וידוטסב ישעמ לוגרת 5 םכותמ ,םישגפמ 12 כ"הס •
 

 תופתושמ תוקפה .5
  ץוחו וידוטס תואנדס לש םיימוי – "אבה דעצה" ןותרמ
 .םוליצה תיישעתב ובלתשהש וידוטסה ירגוב םע ,היצביטומו הארשה ררועמ שגפמ
 .םינמגוד/םינקחש ףותישב ,תוקינכט לש תומגדהו תוישעמ תואנדס
 .םינוש םיגוסמ )רוא יריזחמ( םירוטקלפר -רזע דויצ םע הדובע ,יעבט םוי רואב שומיש
 שומיש ,ץוחב וידוטס תריציו רוא תודידמ ,וידוטס לש םישאלפל םוי רוא ןיב בוליש
 .תולודג תוקפה תריציו תווצ םע הדובעה תובישח ,םינוש )םוליצ ירתא( םינשייקולב
 עוציבו ןונכת ,הקפה תבישי תללוכה תפתושמ הקפהל האיצי -תפתושמ סליטס תקפה
 םידימלתה ידי לע אלמ
 םימוליצ ,הקפה תבישי ,תיתלילע תיעונלוק הנצס רוזחש -תפתושמ ואדיו תקפה
 .הכירעו םיפתושמ
 .ישעמ לוגרת 4 םכותמ ,םישגפמ 13 כ"הס •
 

 ירטנמוקוד עונלוק .6
  .עונלוקב םינוש םירנא׳ז םע תורכה ,םיטרסב תיחנומ היפצ
 .ןויאר םוליצ ,ידועית םוליצו םימוליצל תונכה ,ריקחת ,דועיתל תומד תריחב – ישיא ןקויד
 ישיא ידועית ןוטרס תקפה
 יאמצע ןוטרס םוליצ םכלהמבו ,םישגפמ 5 כ"הס •
 
 

 םירוטנמה םע תורכיהו תוישיא עצמא תושיגפ .7
  .םהמ המכ לש וידוטסב ורקביו ,םתדובע תאו םירוטנמה תא םידימלתה וריכי וב עובש
 תרחבנמ םימלצה דחא י״ע טנדוטס לכל ישיא יוויל לש ךילהת לחי ,הז עובש םותב
 .םימוליצ ימיל עובשל תחא וילא וולתיו ,ותווצי איה וא אוה וילא םירוטנמה
 תודובע רחבמ תגצהו וידוטסה תלהנמו סרוקה זכרמ םע דימלת לכ לש תוישיא תושיגפ
 .'א רטסמס ךלהממ
 
 



 

 

 

 
 
 ירחסמ וידוטס םוליצ ינש רטסמס
 :םידומיל תינכות
 

 תימדת םוליצ .8
  ?ךלש םולחה המ –יתימדת טרטרופ םוליצ
 רופישל ילככ םלצה לשו םוליצה לש וחוכ .טרטרופ םוליצ י"ע תימדת תיינב ךילהת
 .תימדתה
 .תוארשהו םיסנרפר םע הדובע ?ןויער דלונ ךיא .יומידל םולחה תכיפה
 רוחמת – חוקל לומ הדובע .ז"ול ןונכת ,קיפמכ םלצה ,ןשייקול ירויס :הקפה לש הקיטקרפ
 ,רופיא ,הרואת תומגדה ללוכ ,וידוטסב םוליצ םויב תופתתשה .םינוש םיגוסמ הדובע
 .םלוצמל תימדת תריצי  ותרטמש יפוס רצומ תיינב .יומיב ,הדמעה
 "ףוא גניקיימ"ו ןויאר םוליצ -ואדיו
 backstage וא  making ofםוליצ לש הקפהו ןשקדורפירפ ,ןויאר םוליצב תושיגו תוקינכט
 .םירוטנמ םע םישגפמ 5-ו וידוטסב ישעמ לוגרת 2 םכותמ ,םישגפמ 15 כ"הס •
 
 
 

 יתכרעמ הנפוא םוליצ .9
  )לאירוטידא( תיתכרעמ הנפוא תקפה םוליצ
 חותיפל םיאתמה ישיא אשונ תאיצמ .תיתכרעמו תירחסמ הנפוא תקפה ןיב לדבהה
 םירתא ,םיניזגמ ,תוארשה ,הנפואה םלועמ םיגשומ תנבה .תיתכרעמ הנפוא תקפה
  .םלועבו ץראב
 .הריוואו הרואת ,ןשייקול ,םירזיבא ,םידגב ,טספנוק תיינב –הנפוא תקפה תארקל
 ,ת/רפאמו תו/םינמגוד ,תי/טסילייטס ףותישב טנדוטס לכל תיאמצע הנפוא תקפה
   .ןשייקולב וא וידוטסב
 .הנפוא תקפהל טרא-ואדיו -ואדיו
 .םירוטנמ םע םישגפמ 4-ו וידוטסב תישעמ הדובע 2 םכותמ ,םישגפמ 12 כ"הס •

 
 

 תישיא תילאוזיו תוהז .10
 .ישיאה טבמהו תימוליצה הפשה חותיפ
 ?המינפ וא הצוחה תננובתמ המלצמה םאה ?ונלש תילאוזיוה הפשה יהמ
  .ןורכיזו שגר יוטיב ,טקייבוא םוליצ
 םוליצב ישיא טקיורפ
 וא וילא סחייתהל ןיינועמ אוה רשא ישיא אשונ רחבי דימלת לכ וב ישיא טקיורפל האיצי
 .תיגיגח םויס תשגהב הנשה ףוסב וגצוי םיישיאה םיטקיורפה .םוליצה ךרד ותוא רוקחל
 ,העיקשו החירז ימוליצ ,וינווג לכ לע רוא םע שגפמ  - עבטו ףוג – זכורמ םוליצ םוי
 לכ לש שגפמ רשפאמה יתייווח שגפמ .םוי רואב וידוטס תריציו םירוטקלפר םע הדובע
 .הצובקה םעו ומצע םע םלצ
 
 .םירוטנמ םע םישגפמ 2-ו תיאמצע תישעמ הדובע םכלהמבו ,םישגפמ  6 כ"הס •

 



 

 

 

  
     םוסרפל םוליצ .11
 דעו הקפה ,״דרוב דומ״ ,הציקס ,ןויערל ,״פירב״ה בלשמ – יתימא חוקלל ימוסרפ ןייפמק
  .תיפוס האצותל
 רוטקרייד טראה ,םוסרפה דרשמ ,חוקלה :םוסרפה תכרעמב םלצה לש ודיקפת
  .רטייריפוקהו
 .ואדיוו סליטס ימוליצ תללוכה חוקלל השגה
 שגפמהמ ,הישעתהמ תוחוקל םע דובעל םיטנדוטסה רובע תידוחיי תונמדזה יהוז
 םינייפמקב תורחבנה תודובעה תא גיצהל המב לבקלו ,היצטנזרפה דעו ןושארה
  .חוקלה לש םיימוסרפה
  .םימלצה לש תיעוצקמה ךרדה ךשמהל המיהדמ הצפקמ
 .םירוטנמ םע םישגפמ 3 םכותמ ,םישגפמ 8 כ"הס •
 

 תיתצובק ואדיו תקפהו יקסע רנימס .12
 האיציהו םינושארה םידעצה תארקל םילכ ונתניי םהב םישגפמ השימח -יקסע רנימס
 םע תורכיה ,יקסעה םלועה לש הנבה ,ישיאה לאיצנטופה דוקימ ,"לודגה םלועל"
 .תויקוויש תומרופטלפ
 .תישיא הלועפ תינכות תיינבו תוישיא תורטמ לש הרדגה
 .הנשה םויסל יתצובק פילק-ואדיו תקפה -תמכסמ תיתצובק ואדיו תקפה
 .םירוטנמה םע םישגפמ 4-ו תיתצובק ואדיו תקפה 3 ,יקסע רנימס 5 :םישגפמ 12 כ"הס •
 

 םוכיס עובש .13
 םויסה תשגה תארקל הנכהו םיישיא םיטקייורפ תגצה ,הנשה םוכיס
 תוחכונב חותפ שגפמ ,הנשה ךלהממ תודובעה בטימו ישיא טקיורפ תשגה - םויס שגפמ
 .םיחרוא
 .םישגפמ 3 כ"הס •
 
 
 :הלבק יאנת
 
 ישיא ןויאר + ןולאש
 )המלצמב האלמ תינדי הטילש ( םוליצב יסיסב עדי
 תודובע קית תגצה
 
 
 :שרדנ דויצ
 
 DSLR תופלחתמ תושדע תלעב המלצמ
 
 הבוצח
 
 שאלפ
 
 פושוטופו םורטייל תנכות םע פוטפל
 

 ןאכ ץחל המלצמ תשיכר לע רמאמל



 

 

 

 
 

 
 


