
 

 

 

 DSLR Mirrorlessצילום וידאו יסודות במצלמות דיגיטליות 

 תכנית הקורס 

   17:00-21:00ימי רביעי 

 

 מבוא לוידאו  - 1שיעור 

 רזולוציה, פורמטים וחיישנים •

 המצלמה: מצבי צילום ותפריטים •

 צילום בסיסי: חשיפה, צמצם ועומק שדה  •

 עבודה מעשית ותרגול בשיעור   •

 יתרונות וחסרונות מצלמת הסטילס  •

 . צלם שוט  אחד פשוט )עד דקה( שמספר אודותיך. One shotלבית:  •

 המצלמה יכולה להיות סטאטית, על שולחן או על חצובה או שהיא יכולה להיות בתנועה.  

 אין לערוך!  יש להביא את חומר הגלם המקורי מהמצלמה.  

 

 

 השפה הצילומית  - 2שיעור 

 עבודה כיוצר עצמאי/צלם  –הכרות עם איתי רזיאל ועם עבודותיו בתחומים השונים  •

סגנונות צילום שונים, תנועות מצלמה, עדשות, שפה צילומית, גדלי פריימים, זויות צילום,   •

 קומפוזיציה, אור, צבע 

 מתיי ולמה  –סלואו מושיין  •

 הכנה ליציאה משותפת לצילומים  •

 צפיה בוואן שוט להכרות •

 

 מפגש מעשי בחוץ  - 3ר שיעו

 איך מספרים סיפור?  

 מקום, אוירה, אנשים -ויז׳ואל 

 להעלות חומרים נבחרים לדרייב(  -)אחרי השיעור 

 

 מה הסיפור שלנו? -  4שיעור 

 צפיה בחומרים נבחרים מהשטח

  הדגמת עריכה בסיסית

 דוגמאות ליצירת קולנוע אישית 

 

 מבוא לעריכת וידאו  –עריכה  - 5שיעור 



 

 

 להביא את השוטים שצילמתם לשיעור יש 

 ניהול קבצים וגיבוי.

  עריכה בסיסית  -הכרת אדובי פרמייר 

 כולל תרגול ועבודה מעשית  

 : ערוך סרטון קצר מחומרי הגלם שצילמת ביום הצילוםתרגיל

 

 תהליך העריכה השלם    –מיבוא ליצוא  –שיעור עריכה -  6שיעור 

 מעשית ותרגול עריכה כולל עבודה  - עריכת סרטון שלם 

 

 יום צילום בסטודיו -מפגש מעשי  -  7שיעור 

 צילום מעשי בסטודיו, צילום ראיון •

 הכרות עם תאורה מלאכותית  •

 אודיו: הקלטת סאונד •

 לבית: עריכת חומרי הגלם  

  

 שיעור עריכה - 8שיעור 

 צילומי חוץ + ראיונות   –הגשת ראפקאט  ●

 :  תהליכי עבודה נכונים פוסט פרודקשן •

 פיתוח רעיון לעבודה  –פרוייקט אישי  •

 

 הגשת ראפקאט פרוייקט אישי  -שיעור עריכה  - 9שיעור 

 פרויקט אישי   –הגשת  ראפקאט  

 המשך עריכה  

 

 פוסט פרודקשן וסיכום הקורס  -  10שיעור 

 אחד מהפרוייקטים   -הגשת  פיינקאט 

 ביקורת סרטים  

 טיפים וטריקים  

 קורס ומבט קדימה. סיכום  

 

 הציוד הנדרש:  

 ותוכנת עריכת וידאו )פרמייר(  מצלמת ריפלקס או מירורלס עם יכולות וידאו ●

 מומלץ להשתמש בחצובה עם ראש וידאו.  



 

 

 המלצות על חצובה וציוד עזר נוסף ינתנו לאורך הקורס. 

 (NDפילטרים מתאימים לצילומי חוץ ) ●

 מחשב ותוכנת עריכה  ●

 

 ש״ח 3,400יסודות: מחיר וידאו 


