
  םוליצה תודוסי סרוק

 

  יללכ עדימ

 ?תיבטימה הרוצב רסמ ריבענ ךיא ?תיעוצקמ תואריהל הנומת ךפוה המ ?רתוי הפיל התוא ךפוהש הנומת לש דוסה המ

 יגוסל תונוש תוטישו הרואת תוקינכטב תוסנתה ,הלש תונושה תויצקנופב תינדי הטילשו המלצמה תרכה :םוליצב םייסיסב תודוסי הנקנו ולא תולאש לע הנענ הז סרוקב
                                                                                                                             .עבצו היציזופמוק ,תימוליצה הפשה תונורקעל הפישחו ,םיעוריא ימוליצ ,בוחר ימוליצ ,וידוטס ימוליצ ,טרטרופ ימוליצ ןוגכ םינוש םוליצ
 םיישעמ םוליצ ימי ינשל אצנ ןכ ומכ .תודובעה לע חישו תודובע תרוקיב ,תיבב הדובעל םיליגרת ןתמ ,התיכב תישעמ תוסנתה ,הארשהו יטרואית עקר ןתמ וללכי םירועישה
                          .סרוקה םויסב תמכסמ הכורעת ןיכנו ,חטשב
 יעוצקמ תודובע קיתל הנווכהב הרזעו םוליצב תויסיסב תויונמוימ שוכרל ,המר תולעהל םיניינועמה םוליצ יבבוחל דעוימ סרוקה          

 .דיתעב

 סרוקה ףקיה

 יצחו םייתעש ךרואב םישגפמ 9
 .החנמה לש תורעהו םיפיט ,םינושה םיליגרתהמ תודובע ורסמי הכלהמב עובשה ךרואל םיפתתשמה םע רשקו תפטוש תוליעפ תלהנתמ – יעובש דחה שגפמל ףסונב*

 .תוימדקא תועש 36 כ"הס

 הלבק יאנת

 ישיא ןויאר

 הכמסה תדועת

 הליהקב הלכשה תשר הללכמה

 סרוקה תושירד

  )הפישח תוריהמ לע הטילש תורשפאו םצמצ לדוג לע הטילש תורשפא( MANUAL ינדי לועפת תויורשפא תלעב המלצמ לכ וא DSLR תמלצמ
 )יוצר( הבוצח
 )יאדכו יוצר( שאלפ



 :םירועישה רדס
 

 
 .ףתתשמ לכ לש תומלצמה םע תיסיסב תורכיה .דחא לכ לש הארשהה תורוקמו סרוקה יפתתשמ ןיב תורכיה תונגראתהו תורכיה 1

  .ילטיגידה ןשייחל דעו הרוקסבוא הרמקהמ םוליצה לש הירוטסיהב העיגנ
  .בשחמב םימוליצה גולטקו ןוגרא לש ינושאר לוגרתו םוליצב תינושאר תוסנתה
   

 )A( הדש קמוע ,סוקופ 2
  היציזופמוקו

  .הדשה קמוע לש וחוכב ריכנו םינוש סוקופ יגוס לע הטילש לגרתנ ,םצמצה תלועפ תגצה
 ומכ ,םיעבצ תייוור היציזופמוקב עבצה לש וחוכ תעפשה תא הארנ ,םינושה היציזופמוקה יקוח תא לגרתנו ריכנ
 םיקוח יפ לע תולעופה תונמוא תוריציו תונומת חותינו הייפצ .לצה לש ותוחכונב םג ריכנו ןבל רוחש ימוליצ םג
 רסמה תרבעה לע הקינכטה תעפשה תא שיחמנ םכרדל םימסרופמ םימוליצ םג ומכ .הארשה תורוקמ ווהי ולא
 .םוליצב

 
 ימוליצ- )םוי( םוליצ רויס 3

 הריוואו תושחרתה ,בוחר
 םימדוקה םישגפמה ינשב ונרכהש סיסבה תא רבחל תונמדזהה תא לבקנ וב ,ףתושמ םוליצ רויסל האיצי
 ,סוקופב שומיש לוגרת .היחנה בולישב חטשב לוגרתו תוישעמ תומישמ תרזעב םירועישב ונדמלש תא עימטהלו

 .תומדקתמו תויסיסב תויציזופמוקו ,תורוטסקט ,םיעבצ ,יביטקלס הדש קמוע
 
   

  )T( הפישח תוריהמ          4
 תוביטקפסרפו

 רוא תוחירמ םוליצ - תונוש הפישח תויוריהמב תוסנתה .סירתה תרכה - םוליצה לע הפישחה תוריהמ תעפשה
 םע הדובע .העונת םוליצב תונוש תוקינכט ,תורחא תורואתו שאלפ םע תוכורא תופישח בוליש .העונת תאפקהו

  .הבוצח
   .םוז תושדעו ,םיירפ תושדע ,הרצ/הבחר השדע - הביטקפסרפה לע ןהיתועפשהו תושדעה יגוס תרכה
 .ידועיתה םוליצבו בוחרה םוליצב הייפצ ,םוליצב אושנו אשונ דוקימו הביטקפסרפ ייוניש לוגרת

 
       ינדי בצמב הדובע 5

(M)    המרגוטסיהה תרכה  
 ןוגריאל הנכות םע תורכה
  .הנימז תיסיסב תונומתה

 תליענו ,תוירוזא רוא תודידמ ,(M) ינדי בצמב םוליצל רבעמו תיטמוטוא הדידמ לש תוחונה רוזאמ האיצי
 .Low-Key -ו  High-Key תרכהו ,םוליצב הנוכנ הפישח .רוא תדידמ
– המלצמב ןשייחה תושיגר לוגרת .הפישח ייוציפו המרגוטסיהה תנבה ,םישק הרואת יבצמ םע תודדומתה

ISO, 
 הנומת דוביע ךילהת לע תודקמתה ידכ ךות ,םוליצל תידועיי הכירע תנכות לש הדובעה תטיש גצות רועישב
 םיצבק אוצייו יסיסב
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 בוליש לש תוקינכט לוגרת
  םינוש רוא תורוקמ

  .היחנה בולישב ודמלנש תוקינכטה לש ישעמ לוגרת ךרוצל ףסונ םוליצ רויסל האיצי
 שגד םע ,בוחר םוליצ – םוליצ ךרד רופיס רוצינ :בושח תוחפ אלו ,העונת תאפקהב הסנתנ רויסה לש וזכרמב
  .המיאתמה השדעו רואה ןוויכ ,םוליצה תיווז תריחב ,םיירפ תיינב - היציזופמוק לע
 םינושה הרואתה יאנתב תוכורא תופישח לגרתנו ,תובוצח םע דובענ ,ךשוחה תסינכ םע

 
 לש ישעמ םוליצ - וידוטס 7

 טייל - םיטרטרופו םמוד עבט
 
 
 
 
 
  

 עקר תריחב ,המיאתמ םוליצ תיווז תריחב ,םיירפב אשונה םוקימ .וידוטסב םמוד עבט טס תיינב לוגרת .א
 אשונה לע רואה רוקמ לש קחרמהו תיווזה ,ןוויכה ,רואה גוס תעפשה תקידב .המיאתמ השדעו םוליצל
 שומיש . white balance- ה תועצמאב םוליצה תוינועבצב הטילשו ,לצהו רואה יגוס תרכה .םלוצמה
  .רואה ךוכירלו םיללצ יולימל םינווגמ הרואת ירזיבאב
 

 םוליצב םייגולוכיספו םיינכט םישגד .ףוג תפשו הדמעה ,םלוצמ םלצ יסחיב ןויד ?טרטרופ םוליצ והמ .ב
 םיטרטרופה םוליצב םינוש םירנא'זו תונונגסל הפישח .הביבסל םלוצמה ןיב רשקה ןויפאו םיטרטרופ
 םוליצה גוסל תשרדנה הרואתה תמרופטלפ תיינבו וידוטסב תישעמ הדובע .םיובמהו יראטנמוקודה
  .םייוצרה הריוואהו

 
 - םויס תכורעתל הנכה 8

 תישיא הדובע
 תינבל תונויער שוביגב הרזעו לעופב תודובעה יוטיב ידיל אב הזש יפכ דחא לכ לש ישיאה ןונגסה דודיחו תניחב
 .התספדהו – תרחבנ הדובע ןוניס .סרוקה ירחא ישיא תודובע קית

 
  םויס תכורעת-םויס שגפמ 9

 יגיגח גנינפהו
 לק דוביכ ,היתש יווילב ,ףתתשמ לכ לש תוספדומה תורחבנה תונומתה וגצוי וב ,םינמזומל חותפ יגיגח גנינפה
  .הריציו

  קתעה םילבקמ םיפתתשמהו ס"נתמה תוריק תא רטעל ראשנ הפאק לע קבדומ קתוע

 


