
הסילבוס המלא

תכנון אישי, אמנותי ועסקי.1

תכנון אישי
תהליך יצירת התוכן-
מה זה אומר תוכן איכותי?-
אפיון עצמי והגדרת יעדים להצלחה-
איך לדבר מול מצלמה כמו בוס-



תכנון עסקי-
להצלחהעצוםפוטנציאלעםנישות5-
בחירת קהל היעד - לקוח אווטאר-
USPכ- - Unique Selling Position
מחקר מתחרים-
בניית אסטרטגיה ליצירת תכנים-
איכותיתוכןלהעלאתודרכיםרעיונות8-
עקרונות להפצת תכנים ברשתות החברתיות-
מדידה ואופטימיזציה + עבודה עם משפיעני רשת-

תכנון אמנותי | טרום הפקה
מציאת סיפור / רעיון-
כתיבת תסריט-
הרכבת צוות הפקה-
ניתוח התסריט עם הצוות הטכני-
סיור לוקיישנים-
בניית סטורי בורד-
Shot-צילומיםסדר- List
בחירת שחקנים וניצבים-
בחירת תאריכי צילום ובניית לו"זים-
השכרת ציוד ולוגיסטיקה-
טבלה לתכנון תקציבים להפקה-
חוזה מול לקוח-



צילום וידאו מקצועי עם כל מצלמה.2

עקרונות הצילום
סוגי המצלמות-
רזולוציה-
מהירות פריימים-
NTSCצ- / Pal
עדשות-
פוקוס-
טווח דינמי-

חשיפה לאור
השפעת מהירות הפריימים על החשיפה לאור-
ISO-איזו-
מהירות תריס-
הצמצם-



ND-פילטרים-
לחבר הכל ביחד - איך לחשוף כמו שצריך-
LOGצבעפרופיל-

תאורה
תיאורית הצבע-
WB-לבןואיזוןצבעטמפרטורת-
הקמת סט צילומים ותאורה בבית-
טיפים לשימוש באור טבעי-
מקצועיתלתאורהעקרונות4|למתקדמיםתאורה-

מייצבים
בידמוחזק-Handheldלצילוםטיפים-
Roninגימבלאיזון- S
Roninב-לשליטהאפליקציה- S
Zhiyunגימבלאיזון- Crane 2
שלךמהגימבלחלקיםצילומיםלקבלתעקרונות5-
אותןלבצעואיךפופולריותגימבלתנועות5-
חצובות-
סליידר-



מיקרופונים
Onמייקשוטגאן- Camera
Zoomסאונדמקלט-
שוטגאן מייק - בום-
נק מייק - לאבאליר-

שימוש פרקטי בציוד ובעקרונות הצילום
נכונהלקומפוזיציהחוקים10-
מעלות30ה-וחוקמעלות180ה-חוק-
צילום סטילס בפלאפון-
צילום וידאו בפלאפון-
בניידקולנועיוידאולצילוםטיפים9-
DSLRבמצלמותסטילסתמונותצילום- / Mirrorless
טיימלאפס - מציאות בהילוך מהיר-
GOPRO-אקסטריםמצלמות-
רחפנים-
איך לנקות את המצלמה שלך? (סנסור, עדשה וגוף)-
.DIYטלמפרומפטרלבנותאיך-

וידאו מותאם עסקים
בניית קורסים דיגיטליים-
יצירת סרטוני תדמית לעסק שלך-
יצירת פרסומות לרשת החברתית-



איך לבחור ולקנות ציוד
גוף מצלמה-
עדשה-
פילטרים-
מייצבים-
מיקרופונים-
תאורות לד-
מוניטור למצלמה-
מחשב לעריכה-



עריכת וידאו בתוכנת פרמייר.3

בסיס התוכנה
מה זה אומר להיות עורך?-
Premiereהתוכנההורדת- Pro CC
סטוק פוטג-
היכרות עם התוכנה-
סדר בעבודה-
כל הכלים לעריכה-
הטיימליין - ציר הזמן-
Programה-חלוןסידור-
לחתוך קטעים מסרט ארוך - השיטה היעילה ביותר-
קיצורי דרך-
Proxy-פרוקסי-



אפקטים
FPS-ומהיראיטיהילוך-בזמןשליטה-
גרפיקה וכותרות-
הנפשה-
כתוביות למתקדמים-
Masking-עצמךאתלשכפל-
עריכה מותאמת לאינסטגרם-
אפקטים נפוצים (מסך ירוק, טשטוש וייצוב דיגיטלי)-
מעברים, אפקטי תאורה, גליצ'ים-

Color|צבע Correction & Grading
תיאורית הצבע-
איזור העבודה לתיקוני צבע-
Lumetriל- Scopes
עבודת צביעה מסודרת-
לפני ואחרי-
Adjusmentצ- Layers
Comparison-שוניםשוטיםביןחשיפההתאמת- View
צביעת סרטון מאסטר-
Luts-לאטים-
מסכות-
Skin-עורצבעתיקוני- Tones
תיקוני צבע וצביעת סרטון מא'-ת'-



סאונד
המיקסר-
הקלטת סאונד-
התאמת וידאו לקצב המוזיקה-
J&Lנפוציםקאטים- Cuts
Pluraleyes-סאונדלסנכרוןתוכנה-
איפה משיגים סאונדים לסרטונים-
בחינםאיטילהילוךסאונדים20-

ייצוא
הגדרות נכונות לייצוא-
Codecקודקים- | Bitrates | Containers
פתרון תקלת ייצוא נפוצה בפרמייר-
Adobe-אנקודרמדיה- Media Encoder

בונוס | עריכת תמונות וסרטונים בטלפון הנייד
Lightroomעםתמונותעריכת- App
KineMasterעםסרטוניםעריכת- App



בונוס | אינסטגרם.4

אינסטגרם אורגני
הראשוניםהעוקבים300והשגתעסקיאינסטגרםחשבוןהקמת-
העמקה בפתיחת חשבון עסקי-

פרסום והצלחה בשיווק תוכן איכותי באינסטגרם
מוצלחאיכותיתוכןלפרסוםפסיכולוגייםעקרונות9-
באינסטגרםנכוןויזואלילסגנוןטיפים6-
SWOT-מהםולמידהשלנוהמתחריםניתוח-
מימוש אסטרטגיה והעלאת תכנים - ניצחון האלגוריתם-
הפצת התכנים-
מדידה ואופטימיזציה-



בונוס | יוטיוב.5

Youtube|יוטיוב
פתיחת חשבון ביוטיוב-
עיצוב הערוץ-
תיאור הערוץ ולינקים-
הוספת טריילר לערוץ-
סטטוס ואישור ערוץ-
בחירת כותרת מושכת לסרטון-
תיאור לסרטון-
ממוקדותמפתחמילותעםפרסום-SEO-תגיות-
Thumbnail-מושכתלחיצהתמונתיצירת-
כרטיסיות-
Youtube-סטודיויוטיוב- Studio
איך לקבל חשיפה גבוהה ביוטיוב-
Subscribers-שלךלערוךמנוייםיותרלקבלאיך-



Live-חישידוריצירת- Stream
מבוא לרווח כספי מהיוטיוב-
מוניטיזציה - פרסומות-
ספונסרים ומכירת מוצרים-
הצלחה לטווח הרחוק-



בונוס | קולנוע.6

קומפוזיציה ותנועה
מה זה קומפוזיציה?-
גדלי שוטים-
Framing-בשוטהאובייקטיםמיקום-
זוויות צילום-
שימוש בפוקוס להעברת סיפור-
קנה מידה-
למה צריך תנועה-
סוגי התנועה ואיך משיגים אותם-



מאחורי הקלעים מההפקות הגדולות שלי (מתעדכן)
The-לתחרותהפקה- Perfect Moment
Last|האחרוןהשיר- Song
קליפ מוזיקה - כל מה שעשיתי (אוהב גבעתי)-
קליפ מוזיקה - השמיים (נוי פדלון ואוהב גבעתי)-
תהליך יצירת התוכן שלי לאינסטגרם מא'-ת'-
סרטון טיולים - חצי שנה מסביב לדרום אמריקה-
פרסומת - ערגליות שוקולד ותות (אסם- נסטלה)-
פרסומת - סבוני שרגא-
אפטר מובי למסיבה-

כתיבת סיפור
טיפים לבניית סיפור-
הרצאת אורח עם מיכאל גרדין - מבנה הסיפור-



בונוס | פוטושופ ולייטרום.7

לייטרום בסיסי מא'-ת'-
פוטושופ בסיסי מא'-ת'-
ורילס.IGTVלפוסט,לאינסטגרםלחיצהתמונותעיצוב-
עיצוב תמונת לחיצה מושכת ליוטיוב + חוקים-



בונוס | אקסטרה בונוסים.8

איך להרוויח כסף כצלם ועורך פרילנס
תיק עבודות ואיפה לחפש עבודה-
Showreel-רילשוטו-
בניית מחירון-
הקמת עסק במס הכנסה-
וידאומצילוםכסףלהרוויחדרכים10-

בונוסים נוספים ומיינדסט
עריכת מצגות לאירועים-
OBS-וגיימינגהדרכות-מסךהקלטת- Studio
קווים מנחים לאיך שאני חי - דברים שלמדתי על החיים-
לטייל בעולם כנווד דיגיטלי-
הסוד להצלחה ושינויים - להיות אני העצמי-


