
 בחדרי סטופ מושיין: שימושהוראות 

 

חתימה על חדר הסטופ מושיין מהווה יוד בחדרי הסטופ מושיין הינו ציוד יקר ורגיש. צה

 .נזק לציוד זההנובעת מ או ההחלפה התיקוןהתחייבות לשאת בעלות 

 ניתן לחתום על חדרי הסטופ לאחר הדרכה בלבד!

 

 

 הזמנת החדרים:

ביום א' לשבוע עצמו וביום ה' לשבוע רישום לחדרי הסטופ יעשה בימים א' וה' בלבד. 

 שאחריו.

)שנה ד  אנימציה-במחלקה לאמנויות המסך  העדיפות ברישום לפי שנת הסטודנטסדר 

  דת לפי השנים(.והעדיפות יור מקבלים עדיפות גבוהה

 ור אסיסטנט ליום נוסף.רכה באישאמשך הרישום המקסימאלי הוא יום עבודה אחד, הניתן לה

 .סיסטנט או לאחראי החווהשמעוניין להזמין חדר לתקופה ארוכה יותר יפנה לא סטודנט

 

 

 בתחילת העבודה:

דה במיהתאורות, המצלמה והמחשב.  ם שלתקינות חובה לבדוק, עם קבלת החדר, את

אי בדיקת הציוד בתחילת   לאחראי החווה, או לאסיסטנט. מיידיתוישנה בעיה להודיע 

  העבודה עלולה לגרום לכך שתהיו אחראים לתיקון נזק בציוד!

 אך שימו לב: הכינו את הסט לצילום באופן שיתאים לעבודתכם,

, ן הסט והמחשבכך שלא יפריעו למעבר ביבזמן עבודה הכבלים צריכים להיות מאורגנים 

 ושתהיה אפשרות תנועה בחדר ללא התקלות בכבלים. 

רצוי  + מאריך( ולדאוג שלא יפריע לעבודה. USB) יש להזהר עם חיבור המצלמה למחשב

 לשמור שמיקום המצלמה יהיה קרוב למחשב, במידת הניתן.

 

 

 

 

 



 במהלך העבודה:

נוספות חובה לתאם מול  במידה ויש צורך לתאורות –אסור להעביר ציוד מחדר לחדר 

 האחראי החווה.

  לנעול את הדלת.אסור חדר, בזמן העבודה ב

 אסור להשאיר את החדר פתוח ללא השגחה. 

. במידה ויש צורך להחליף את העדשה, יש לפנות לאחראי אין להחליף את עדשת המצלמה

  החווה.

  .ו/או שתיה לחדריםאוכל  כניסהאסור לאסור לעשן וכמו בכל חדרי חוות המחשבים 

 

 

 

 בסיום העבודה:

 המצלמה, התאורות והמחשב – את כל הציוד כבו

 לגלגל ולהניח אותם באופן מסודר על התאורות. את כל כבלי התאורה מהחשמל ונתק

לידעתכם: אי ניתוק התאורות מהחשמל במהלך הלילה עלול לגרום לנזק שעלותו 

 משמעותית.  

 באופן מסודר על המצלמה. USBלגלגל ולהניח את הכבל ה באת המצלמה מהמחש ונתק

 את המצלמה יש להשאיר על החצובה, ולהניח אותה לצד המחשב. 

 על מנת להגן עליה מאבק., בחיפוי את המצלמה הרכיבו את מכסה העדשה, וכסו

יש  את האשפה לפח הזבל המרכזי בחווה. , ופנואת החדר נקו,  את הסטותפנו  ופרק

 דקות לפני סיום זמן העבודה.  15וג לכך לפחות לדא

 החזירו את המפתח לאסיסטנט.

 


