
  

 
 

תודוסי  ואדיו –   
 
 הפשה תא דמלנ לולסמב ,ואדיווה םוחתל סליטס ימלצ רישכמ ואדיוה ידומיל לולסמ
 ימלצ ,ונל רשפאל הרטמב תאזו הריציל ילככ סליטסה תמלצמ לע הרימש ךות תיעונלוקה
 .וניתוחוקלל םיעיצמ ונא ותוא םיתורישה לס תא ביחרהל ,סליטסה

 ,תשבוגמה תימוליצה הייארה	-ונלש םייעוצקמה תונורתיה תא םיריכמ ונא סליטס ימלצכ
 ,היציזופמוק ,הרואת ,תויוריהמ ,םימצמצ ,םוליצ תויווז ,תושדעב םירושקה םיינכטה םיאשונה
 .השדח הפש לש דומילו תיטרקנוק תועצקמתה שרוד ואדיווה םוחת תאז םע דחי ךא

 םלוכ ,םירומה בטימ םע עובשב םוי לש םידומיל – חצנמ טמרופ ותוא אוה םידומילה טמרופ
 .םיקיפמו םימלצ ,םירצוי ,םיאמב -היישעתה בלב םידבועה םישנא

 סרוקה תינכת
  יסיסב םוליצו המלצמה תרכה ,ואדיול אובמ – 1 רועיש
 םינשייחו םיטמרופ ,היצולוזר •
 םיטירפתו םוליצ יבצמ :המלצמה •
 הדש קמועו םצמצ ,הפישח :יסיסב םוליצ •
 )frame fix( רועישב לוגרתו תישעמ הדובע •
 םימוליצל האיציל הנכה •

 
 .ךיתודוא רפסמש )הקד דע( טושפ דחא  טוש םלצ .shot One:תיבל
  .העונתב תויהל הלוכי איהש וא הבוצח לע וא ןחלוש לע ,תיטאטס תויהל הלוכי המלצמה
  .המלצמהמ ירוקמה םלגה רמוח תא איבהל שי  !ךורעל ןיא
 
  םוליצ ירזיבא םע תורכהו לוגרת – 2 רועיש

 
  ץוחב ישעמ שגפמ - 9:00 ישיש םוי   – 3 רועיש
 םיטושה 3 תא אבה רועישל אבה ,השוחת אטבל ידכ רואב שמתשה - ״רואה תועמשמ״
 ND םירטליפב שומישו הדש קמועו הפישחב הטילש ,רתויב םיבוטה
 
  תימוליצ הפשו דנואס ,תושדע  – 4 רועיש
 ןתובישחו תושדע יגוס :תושדע •
 ״ואדיו לש ינשה יצחה - דנואס״ •
 המלצמ תועונתו םוליצ תויוז ,םימיירפ ילדג •
 סליטסה תמלצמ תונורסחו תונורתי •
  ןיישומ ואולס ,םיליפורפ :םדקתמ םוליצ •
 םיצבק ןוגרא •
 )כ״הס הקד דע( :םיטוש 3 ב רופיס רפס  :תיבל
 היציזופמוק ,םיאתמ רוא ,)הרצ/הבחר( השדע רחב ,המלצמה לש תויצקנופה לכב שמתשה
  .םימיאתמ הדש קמועו
 
 
 
 



 
 
  ואדיו תכירעל אובמ – הכירע  - 5 רועיש
 .יוביגו םיצבק לוהינ
		תיסיסב הכירע - ריימרפ יבודא תרכה
 םוליצה םויב תמליצש םלגה ירמוחמ רצק ןוטרס ךורע :ליגרת

 
   הכירע לוגרת  -  6 רועיש

 
  וידוטסב םוליצ םוי -  ישעמ שגפמ -  9:00 ישיש םוי – 7 רועיש
 ןויאר םוליצ ,וידוטסב ישעמ םוליצ •
  תיתוכאלמ הרואת •
 דנואס תטלקה :וידוא •
 םוליצ ירזעב שומיש •
  םלגה ירמוח תכירע :תיבל
 
  הכירע רועיש  – 8 רועיש
 וידוטס ימוליצ + ץוח ימוליצ – טאקפאר תשגה •
  םלגה ירמוח תכירע •
 הדובע יכילהת  :ןשקדורפ טסופ •
 תיסיסב  ואדיו תכירע •

 
 .חרוא תנדס +  - הכירעו םוליצ ישעמ רועיש  – 9 רועיש
 
  סרוקה םוכיסו ןשקדורפ טסופ  – 10 רועיש
 ישיא טקייורפ + וידוטס ימוליצ + ץוח ימוליצ -טאקנייפ  תשגה

 םיטרס תרוקיב ,תונרקהו הכירע

 םיקירטו םיפיט

 .המידק טבמו סרוק םוכיס

 
 )ריימרפ( ואדיו תכירע תנכותו	ואדיו תולוכי םע סלרורימ וא סקלפיר תמלצמ :שרדנה דויצה
 ךרואל ונתני ףסונ רזע דויצו הבוצח לע תוצלמה .ואדיו שאר םע הבוצחב שמתשהל ץלמומ
 .אנדסה
 )ND( ץוח ימוליצל םימיאתמ םירטליפ
 
 
 
 
 
 ח״ש 3400 – ואדיו תודוסי ריחמ
 
 

 


