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 2006יוני           
 

 
 שלום רב לך,

 

"רוצה לצלם, אבל המצלמה לא 

 הינו קורס צילום בהתכתבות רוצה..."

אם  .מצלמה בלתי מרוסנתלכל אדם שבידיו נמצאת מיועד ה

הקורס  -אתה מרגיש שאינך מקבל את התמונה שרצית לצלם 
 הזה הוא בשבילך. 

מה את ק לצלם בדיותהיה מסוגל בסוף הקריאה של מסמך זה 
להפוך את המצלמה  בצורה שאתה רוצה. תוכלו שאתה רוצה

אפסית מאויב ליותר מסתם ידיד. הקורס מתחיל מרמת ידע 

של "איפה לוחצים כדי לצלם?" ומביא אותך לרמת שליטה 
 מלאה באפשרויות המצלמה.

 
תחומי גרסה זו עיניינים של הקורס כדי שתוכל לראות את  .בחינם תלקזוהי גרסת הדגמה המחו

 ההתעסקות של הקורס. כדי לקבל את הגרסה המלאה אנא פנה אלי במייל.

 , אך כמובן שמופנה גם לבנות המין היפה...הערה: הקורס כתוב בלשון זכר
 

 
 

לצילום  למדתי במחלקהצלם טבע ואמנות ומפרסם תערוכות צילום ברחבי הארץ.  ,שחר עוז הכותב: שמי

כיום אני סטודנט לטכנולוגית מערכות למידה במכון  .שר""מנ, יבגבוה לאמנויות בתל אב בבית ספר
הטכנולוגי בחולון. כדי ללמוד קצת עלי ועל עבודתי אני מזמין אותך להכנס אל אתר האינטרנט שלי 

 שכתובתו מוזכרת בהמשך.
 
 

 קריאה מהנה, מעניינת ומלמדת, לךאני מאחל 
 

 שחר עוז,
New Dawn Photography 

Shachar_oz@walla.com 
OzShachar.Com 
0507-328700 
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 תוכן עיניינים:
 

 מספר עמוד נושא  

 1 פתיחה 
 3 תוכן עיניינים 

 4-5 "למה המצלמה לא מצלמת טוב?" מבוא
 6 "לי? יש מצלמה איזו" 1שיעור מס' 
 6  הגורמים המשפיעים על הצילום 2שיעור מס' 
 7 לוחצים כאן..." -"כשרוצים לצלם 3שיעור מס' 
 :  ( והשפעותיוZoomזום ) 4שיעור מס' 

 "כמה זום יש לי במצלמה?" -א
 השפעות הזום על התמונה -ב

8 

 9-10 רגישות הסרט )אסא( וקצת מסביב... 5שיעור מס' 
 קצת על אופן פעולת המצלמה 6שיעור מס' 

 אז איך עובדת הקופסה הזו? -א
 הקשר בין הצמצם והסגר -ב
 "עכשיו איך אני שולטת על הצמצם והסגר?" -ג

11 

 עומק השדה 7שיעור מס' 
 גורמים המשפיעים על יצירת עומק שדה -א
 !טוב-אבל התמונה כולה יצאה מטושטשת!  אתה מורה לא -ב

12 

 13 גורמים המסייעים לצילום 8שיעור מס' 
 14-15 מצבי המצלמה 9שיעור מס' 
 16 איזון לובן 10שיעור מס' 
 מדידת אור  11שיעור מס' 

 שיטות למדידת אור -א
 יתרונות וחסרונות של כל שיטה -ב

17 

 ( ושימושיוFlashהפלאש ) 12ר מס' שיעו
 שימושי הפלאש -א
 הסבר עקרון "מילוי אור" -ב
 הסבר עקרון "הקפאת תנועה" -ג
 רונות של השימוש בפלאשיתרונות וחס -ד

18-19 

 בדוק את עצמך 13שיעור מס' 
 מסך הפעולה של מצלמה ידנית -א
 פענוח נתוני הצילום של תמונה -ב

20 

 21 שמירה על ציוד הצילום 14שיעור מס' 
 22 הקורס " שלעשרת הדיברות" 
 (בשפה המקצועית)וסלנג  נספח הגדרות 

 אובייקט -א
 עדשה -ב
 עומק שדה -ג
 רזולוציה -ד
 סלפיק -ה
 מסגרת -ו
 נגטיב -ז

23-24 

 25 סיכום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CC

 .לצלם, אבל המצלמה לא רוצה.. רוצה

 ,שחר עוזכל הזכויות שמורות ל

OzShachar.Com 
 25מתוך  4 

 "מצלמת טוב?לא למה המצלמה ": מבוא
 

 רבות, אז הגעת למקום הנכון!   אם זו שאלה שיצא לך לשאול פעמיםובכן, 

צלמה "רוצה לצלם, אבל המ

הוא קורס צילום בהתכתבות,  לא רוצה..."

אין . המאפשר לך ללמוד להבין את המצלמה הביתית שלך ולהפעיל אותה
בקצב שלך, הכל  –צורך להגיע לשיעורים, אין חובה להגיש עבודות בזמן 

 . בזמן שלך וברמה שלך

"רוצה לצלם, אבל המצלמה 

המלמד אותך  תפעוליקורס  הוא לא רוצה..."

הגורמים המשפיעים כל את אופן פעולת המצלמה, וכיצד לשלוט על להבין 

עם ופית. הקורס מתחיל מרמת הכרות אפסית ישירות על התמונה הס
לרמת שליטה מלאה במצלמה ידנית. השיעורים מסודרים  ומגיעהמצלמה, 

 לפי שלבים ולכן מומלץ לקרוא אותם לפי סידרם.
 

 

 דרך הלימוד המומלצת

המצלמה "רוצה לצלם, אבל 

הוא כאמור קורס תפעולי ומכיל  לא רוצה..."

מידע מעשי רב. בהנחה שאכן אינך מתמצא במצלמה יש צורך רב בתרגול 
חלק מהשיעורים כדי להפנימם. בכל השיעורים תזדקק למצלמה שלך, כדי 

מומלץ לעבור את  ללמוד אותה ולהתאים את השיעורים אליה ספיציפית.

ך אין זה אומר שלא תלמד דבר אם לא תהיה הקורס יחד עם מצלמה ביד, א
 לך אחת כזו.

"רוצה לצלם, אבל המצלמה 

 מחולק לשני שלבים עיקריים:  לא רוצה..."

ואת הגורמים  יסודות הצילוםמלמדים את  2-6שיעורים  שלב א':
המשפיעים על הצילום באופן ישיר. אלה השיעורים המשמעותיים ביותר 

 במצלמה ידנית )ואוטומטית כמובן(. תזדקק לידע הזה גם בהמשך.שעליך לדעת כדי להתחיל לצלם 
לנו לצלם  המסייעיםהגורמים האחרים הקיימים במצלמה,  הגורמיםסוקרים את  8-12שיעורים  שלב ב':

 נכון יותר.
 10, ואף לקרוא את "בסוף הקורס תוכל לערוך לעצמך בדיקה עצמית בדיקה עצמית וסיכום לקחי הקורס:

 הקורס בדף קצר אחד של לקחים.הדברות" של 

 
 החלוקה הבאה היא סדר השיעורים והתרגילים המעשיים שאני ממליץ לבצע:

 המצב במצלמה בעת התרגול תרגול והבנה שיעורים שלב 

 יסודות הצילום -שלב א'
והגורמים המשפיעים 

 באופן ישיר 

 מצב אוטומטי  לחיצה" -רעיון ה"חצי 12223
 Pמצב  זום, רגישות הסרט  425

 A,Sמצב  גורמי המצלמה  6

 Aמצב  עומק שדה  7

גורמים  -שלב ב'

 מסייעים

 מצבים שונים איזון לובן  829210

 מצבים שונים מדידת אור  11
למידת שימושי  12

 הפלאש
 מצבים שונים
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 ללא מצלמה  13 בדיקה עצמית

"עשרת 2  14 סיכום

הדברות" של 
 הקורס

  

 
 
 

 שחר עוז,
New Dawn Photography 
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OzShachar.Com 
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 שלב א' יסודות הצילום
 

 "?מצלמה יש לי ואיז" :1שיעור מס' 
, אך ותיש כמובן מספר דרכים לקטלג מצלמנברר קודם איזו מצלמה יש לך.  בוא

 מצלמות ידניות ומצלמות אוטומטיות.   סוגים: 2-לכרגע נמיין אותן 
ור מצבים שונים )בד"כ ראם למצלמה שלך אין גלגל שניתן לסובב אותו ולב

 אוטומטית. המצלמה שלך היא  -הגלגל ממוקם ליד לחצן הצילום(
 הללו: אם יש לך גלגל ומצויירים עליו ציורים שונים, אך ללא חלק מהאותיות

A ,S ,M ,P ,Av ,Tv- .המצלמה שלך היא אוטומטית גם כן 

 . ידנית-המצלמה שלך היא חצי -Mאם על הגלגל יש אותיות אך חסרה האות 
 מלאה. ידניתהרי שברשותך מצלמה  -Mואם יש לך את האות 

 
במצלמה  Mות עד תום את יכולות הצילום יש צורך במצב הפעולה כדי למצ

שלך. אך קורס זה אינו דורש זאת. גם מצלמה אוטומטית לגמרי תהיה מספקת 

יותר  לוט במצלמה שלך, שקול אם אתה צריךכרגע. אחרי שתהיי מסוגלת לש
 מזה.

                                                  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 )שיש לנו אפשרות לשלוט עליהם( : הגורמים המשפיעים על הצילום2ור מס' שיע

המצלמה היא בעצם קופסה עם הרבה זכוכיות, מתכות וכפתורים. יש בה גורמים שאין לנו שליטה עליהם 
 וכאלה שכן. כמובן, שככל שהמצלמה יותר אוטומטית כך קטן מספר הגורמים הנשלטים על ידי המפעיל

. בפרק זה ככל שהמצלמה אוטומטית יותר כך העיניינים פשוטים יותר( -אופטימית יותר)ומנקודת מבט 
 לנו שליטה.  ישנבחן את הגורמים במצלמה שעליהם 

 

 הם: בצורה ישירהגורמים המשפיעים מצלמות הה כלב
 הצילום.לחצן  -

 .קייםאם  ,(Zoomהזום ) -
 פים:מתווספים גורמים נוס ידניותובמצלמות  ידניות-חציבמצלמות 

 (Avובחלק ע"י  Aהצמצם )בחלק מהמצלמות מסומן ע"י  -

 ( Tvובחלק ע"י  Sהסגר )בחלק מהמצלמות מסומן ע"י  -
 

 והם: בצורה עקיפהקיימים גורמים נוספים המשפיעים 
 (.ASA רגישות הסרט )אסא = -
בדיגיטליות בלבד ולא במצב  –( WB  /White Balanceאיזון לובן ) -

 אוטומטי.
 

 

 בורר המצבים 
 נית מלאהבמצלמה יד
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 בייקט לא מפוקסוא                 אובייקט מפוקס

 טעות צילום נפוצה מאוד

 לוחצים כאן..." -"כשרוצים לצלם: 3שיעור מס' 
 האת -אם חשבת לעצמך שתפקידו של לחצן הצילום הוא פשוט לצלם

טועה. ללחצן הקטן תפקידים נוספים החשובים מאוד לתוצאה הסופית, גם 
 במצלמה אוטומטית לחלוטין! 

מצלמה היום יש את  לכללמעט מצלמות אוטומטיות מאוד עתיקות, 
על הלחצן, קיים מצב  ה לוחץ. כאשר אתלחיצה"-האפשרות לבצע "חצי

ביניים לפני הצילום, ובו המצלמה עורכת מספר בדיקות וקובעת את נתוני 

התמונה העתידה לבוא. טעויות צילום רבות מקורן בנתונים שגויים או לא 
 מתאימים. 

 :לחיצה"-לרגע את הנתונים שבודקת המצלמה בזמן "חצינסקור  בוא
האובייקט  המצלמה מזהה את(: Focus =מיקוד התמונה )פוקוס  -

מקדת תהמרכזי, ומ נספח ההגדרות( )?אינך מבין מה זה "אובייקט"? ראה

לחיצה" על כל דבר שהוא -זאת אומרת, שאם נבצע "חצי .עליו
 האובייקט יצא מטושטש ולא ממוקד! -האובייקט המרכזי שלנו לא

בודקת את כמות האור הקיימת בחוץ כמות האור: המצלמה  -
 -ומתאימה לכך את אופן הצילום. לפיכך, אם אין מספיק אור

תקבע מהירות צילום מהירה  -(; ואם יש יותר מידי אורFlashהמצלמה תבזיק עם הפלאש )

 )בהמשך נעבור על השפעות מהירות הצילום על התמונה(.
את האור מהאובייקט, ומחשבת את צורת לחיצה" המצלמה מודדת -מדידת אור: בעת ביצוע "חצי -

 ההצילום שתעניק לנו את הצבע המציאותי ביותר של האובייקט עצמו בתמונה. כלומר, אם את
 . אם תבצעהכלבהלחיצה על -יאת חצ בצעהכלב הצהוב החדש שקנית לאשתך, רוצה לצלם את 

בתמונה יהיה  הצבע הצהוב של פרוות הכלב -הקיררצפת הבית או על אשתך, לחיצה על -חצי

 מציאות.שונה מעט מזה שב
 

צלמה כמעט, גם פילם וגם דיגיטלית, ותפקידיו חשובים מאוד הלחיצה" קיים בכל מ-, "חצילסיכום
להצלחת כל צילום! על כן, מהווה שיעור זה שיעור חשוב בהבנת הקופסה שלנו. הלקחים הראשונים 

 שעליך לזכור לעצמך הם:

בד"כ המצלמה נותנת סימן כלשהו לכך שהיא סיימה את  לחיצה".-"חצי וודא שאתה מבצע -1
במדריך המצלמה  ת הסימנים שעושה המצלמה שלך. קראהבדיקות שלה: צפצוף או נורה. למד א

על משמעותם )יכול להיות שהבהוב נורה אומר שהמצלמה לא הצליחה לבצע את הבדיקות 
 בצורה מלאה והיא מבקשת בדיקה חוזרת(.

 (.קירות החדרלבצע אותה על האובייקט המרכזי ) צה" הקפדלחי-כשאתה מבצע "חצי -2
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מידת הזום במצלמת 
 ועל גבי העדשה פילם

 כפתור הזום

   מידת הזום
 במצלמה דיגיטלית

 ביטול הזום הדיגיטלי

 ( והשפעותיוoomZ: זום )4שיעור מס' 
 עה יודזה כולנו יודעים. אך האם את –האובייקט את ק יכפתור הזום, אם נמצא, מאפשר לנו לקרב ולהרח

 שהזום יכול לשמש אותנו לעוד מספר דברים?
 

 נתחיל בזיהוי מידת הזום של המצלמה שלנו:
מה זה "עדשה"? ראי  ?אינך מבין)בעדשות הזום נוצר ע"י משחק 

לא  -כך שמצלמה ללא אפשרות משחק כזו. נספח ההגדרות(

 תוכל לבצע "זום". 
לנו מושג חדש הנקרא "זום פו הוסי בעולם הדיגיטלי

 לש הגדלהדיגיטלי" )כמה מקורי...(. הזום הדיגיטלי מבצע 
האובייקט, אך פוגם באיכות התמונה! )את ההסבר לכך ניתן 

( לעומת זאת, Optical Zoomהזום האופטי )בקורס הבא(. 

. לכן, ואינו פוגם באיכות התמונה נוצר באמצעות עדשות
המצלמה שלך מסוגלת לבצע, ם רוצה לדעת כמה זו הכשאת

 על מידת ה"זום האופטי". הסתכל
, יהיה מעט מסובך יותר לחשב את מידת במצלמות הפילם

 הזום, אבל הנה הדרך. 

כפי שציינתי בהתחלה, הזום הוא משחק של עדשות, ועל כן, לכל מצלמת פילם שבאפשרותה לבצע זום, 
שלך יהיה מנת החילוק של הטווח הגדול יותר  יהיה כתוב טווח העדשות שלה. מידת הזום של המצלמה

בקטן ממנו. לדוגמא, נניח שעל המצלמה שלך כתוב המשפט 
". מידת הזום של המצלמה Zoom 35mm-70mmהבא: "

 .  2 =35\70הזו תהיה כאמור: 

לסיכום העיניין הזה, מצלמה דיגיטלית בעלת זום אופטי של 

x2 35ל למצלמת פילם שבעלת יכולת זום זהה , תהיהmm-
70mm. 

 
 

 על התמונה השפעות הזום

נראה את  כמה זום יש למצלמה שלך, בואעכשיו כשהבנו 
 השפעות הזום על התמונה.

באיכות  מצלמה דיגיטלית(: כאמור, אם תבצע זום דיגיטלי בזמן הצילום תפגע)ב איכות התמונה -
התמונה. מכיוון שאת הזום הדיגיטלי ניתן לבצע גם 

שיש לכל אחד היום בבית, אני בעזרת תוכנות מחשב 

ממליץ לבטל את האפשרות הזו, גם אם אין לך זום 
 אופטי. 

בשפת הצילום המקצועית  -הטשטוש ה"מבוקר" -
ליו " ונגיע אעומק שדהנקרא הטשטוש המבוקר "

 הבהמשך. בינתיים רק חשוב שתדע שככל שתעש

יותר(, כך יהיה יותר  יותר זום )ככל שתתקרב
 טשטוש ברקע.

 
ם, בסעיף זה למדנו איך לבדוק את מידת הזום של לסיכו

המצלמה שלנו, ומה השפעותיו על התמונה. לקחים שיש 

 לזכור:
 מומלץ לא להשתמש בזום דיגיטלי. -1

לא תמיד צריך את הזום. לפעמים כדאי פשוט  -2
 להתקרב פיסית אל האובייקט.

אחד השימושים של הזום הוא יצירת "טשטוש  -3

 אליו בהמשך. מבוקר" או עומק שדה, ונגיע
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ASA 400 

ASA 200 ASA 64 

 ועוד קצת מסביב (ASAרגישות הסרט )אסא= : 5שיעור מס' 
(, Filmהבדל מרכזי בין מצלמה דיגיטלית למצלמת פילם הוא כמובן בסרט הצילום. במצלמות הפילם )

חר הפיתוח. במצלמה , ואין לנו אפשרות לראותן עד לא(הנגטיב) התמונות נשמרות על גבי סרט צילום
 דיגיטלית לא קיים סרט כזה, אלא זכרון אלקטרוני )ממש כמו במחשב( שעליו נשמרות התמונות. 

כרגע לא ניגע ביתרונות וחסרונות של סרט הצילום אל מול הזכרון האלקטרוני. אלא נדון באופן שהם 
 . לשלוט בהםמשפיעים על התמונה שלנו, וכיצד אנו יכולים 

 :על הצילום מים בסרט שעלינו לבדוק ולהבין את השפעתםישנם כמה גור

 .(ISOאו  ASA) רגישות הסרט עצמו -א
 ( של הסרט )במצלמת פילם בלבד(.White Balanceאיזון לובן ) -ב

 סוג היצרן של הסרט )במצלמת פילם בלבד(. -ג
 תאריך הייצור והתקיפות שלו )במצלמת פילם בלבד(. -ד

 

 .בכל סוגי המצלמות ולכן נסביר אותו ראשוןפיע מידת רגישות סרט הצילום היא גורם המש
נחוץ ככל שהמידה גבוהה יותר כך רגישות הסרט היא בעצם מידה היותו של הסרט רגיש לאור. כלומר, 

 לפניכם מספר דוגמאות לכך:. הסרט וזמן הצילום יהיה קצר יותרפחות אור כדי לחשוף את 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

. ASA-שמשתנה הוא מידת ההגורם היחיד  התמונותבכל שלושת 
אפשר לראות שהתמונה בהירה יותר ככל שמעלים את מידת רגישות 

ניתן לראות כיצד לשנות את  תהרביעיבתמונה    הסרט.
מידת 

רגישות 
הסרט 

במצלמה 
 דיגיטלית.

 

 
 

 
 
 

 קיימות השפעות נוספות למידת הרגישות ואסקור אותם בטבלה הבאה.

 זכרון דיגיטלי סרט פילם 

מידת הרגישות ככל ש
 גבוהה יותר

התמונה תהיה יותר "מגורענת". המונח 
"גירעון" מסמל אפקט הופעת מעין 

 "גרעינים" בתמונה הסופית

רזולוציה  לתמונה תהיה פחות
 מה זה "רזולוציה"? ראה )?אינך מבין

 נספח ההגדרות(. 

 מהירות הצילום גבוהה יותר.

 )נגיע לכך בהמשך(.יהיה קטן יותר הצמצם והסגר  וח הפעולה שלטו

משתמשים בזום  כאשר
מאוד )מעל גדול 

100mm) 

 רצוי להשתמש ברגישות סרט גבוהה יותר
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 דגשים נוספים למצלמת פילם
ההשפעות של רגישות הסרט בשני סוגי המצלמות. אך  אם כן, אילו הם

 ים נוספים בסרט עצמו. כאמור במצלמת הפילם יש משמעות להיבט
כרגע שבו נצלם.  לסוג האוראיזון לובן: לכל סרט ישנה התאמה  -א

אציין שיש לשים לב שקיימים סרטים המיועדים לצילום באור 
ארחיב על איזון שמש וסרטים אחרים לאור ממנורות פלורוסנט. 

  .ן""איזון לוב 10שיעור מספר הלובן מאוחר יותר ב

סוג היצרן: החומרים הכימיים ותהליך היצור השונה גורמים לכך  -ב
 שהסרטים השונים מתאימים לצרכים שונים. ולכן:

 .לצבעי מדבר ושחור לבן יםמתאימ –אגפאסרטי  .1
 .ם יותר לפלאש ונוף ירוקמימתאי –פוג'יסרטי  .2
 ם לפלאש, נוף ירוק ומדבר.מימתאי –קודאקסרטי  .3

תאריך יצור ותאריך פג תוקף.  תוקף הסרט: לסרט צילום יש -ג
שמי חודשים לפני פג התוקף הר 5-עד כ רט יהיה תקיןסבד"כ 

. לשמור על סרטי הצילום מחום השמש ולהניחם במקום שלו
 לעיתים רחוקות הסרט פגום מלכתחילה.קריר ויבש. 

 

מה למעשה, אם יש לך מצללסיכום, בסעיף זה למדנו קצת על סרט הצילום והרגישות שלו לאור. 
לך . אני ממליץ שלך אוטומטית לחלוטין, אין לי יותר מה להסביר לך על הפרטים הטכניים במצלמה

תוכל להמשיך לקרוא את הקורס על מנת להבין את היכולות הנוספות הקיימות במצלמות הידניות, וכך 
 לחשוב האם אתה מעוניין ביותר ממה שיש לך או לא. 

 :מפרק זה לקחים חשובים שיש לזכור

לפני היציאה לצילום ולפני הצילום עצמו לזכור לבדוק האם רגישות הסרט מתאימה לכמות האור  -1
 .וברגע הצילום הצילום באתר

 חשוב לזכור את ההשפעות של רגישות הסרט על הצילום עצמו )המפורטות בטבלה(. -2
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 : קצת על אופן פעילות המצלמה6שיעור מס' 
בצורה ישירה על הצילום במצלמות אוטומטיות. אבל במצלמה  עד עכשיו דיברנו על הגורמים המשפיעים

מצלמה שהיא  בכל. ליתר דיוק, ידנית יש עוד שיעור אחד שכדאי שנלמד כדי שנוכל לצלם באמת-חצי
 ידניות וידניות יש לנו שליטה עליהם.-בעולם קיימים הגורמים עליהם אסביר כעת, אך במצלמות חצי

 צילום לרצוננו, נדרש מאיתנו להבין את פועל הצילום עצמו.כדי שנוכל להבין איך לתעל את ה
 

 :אופן פעולת המצלמה

וצמצם  Avאו  S( המיוצג ע"י Shutterגורמים המשפיעים על הצילום: סגר ) 2למצלמה יש 
(Aperature המיוצג ע"י )A  אוTv. 

צילום גם כ"רישום צילום הוא בעצם ציור בעזרת אור החוזר מאובייקט. בשפה המקצועית מגדירים את ה
באור". הסגר והצמצם שניהם קובעים את כמות האור הפוגעת בסרט ויוצרת את התמונה. כאשר אנו 

 משנים אחד מהגורמים הללו, אנחנו בעצם משנים את כמות האור הנכנסת ופוגעת בסרט. 

ות ההשהייה הסגר הוא מעין וילון הנפתח ונסגר בעת הלחיצה על הלחצן. אנחנו יכולים לקבוע את מהיר
אור ופוגע  יותרכך נכנס  –יותר  איטיתככל שמהירות הסגר שבין הפתיחה לסגירה של הוילון. כלומר, 

 .בסרט
הצמצם הוא חור בעדשה שממנו נכנס האור ופוגע בסרט. אנחנו יכולים לקבוע את קוטר הצמצם. כלומר, 

 נכנס ופוגע בסרט.אור  יותרכך  –יותר  גדולככל שקוטר הצמצם 

 
הגורמים  שלושתמהם  :לענות על השאלה הבאה , בוודאי תוכלהבנת את אופן פעולת המצלמה אם

 הקובעים את כמות האור המגיע לתמונה? 
 
 

 
 

 הקשר שבין הצמצם והסגר
בין הצמצם והסגר. אסביר זאת בעזרת דוגמא: נניח שיש לנו בריכה שאנו קשר כעת חשוב להבין שיש 

שהסגר יהיה איתו נמלא את הבריכה, בעוד  הצמצם הוא קוטר הצינור. רבעזרת צינו צריכים למלא במים

ככל שמידת האחד גדולה שאליו נפתח את הצינור בשביל למלא את המים. הקשר ביניהם הוא  משך הזמן

  .באותה הכמות , כדי שהבריכה תתמלא בדיוקמידת השני צריכה להיות קטנה יותר –יותר 

ס"מ. אם נגדיל את  20שעה בעזרת צינור בקוטר  1/2-את הבריכה ב כלומר, נניח למשל שהצלחנו למלא
מובן שלא! נזדקק שעה בשביל למלא את הבריכה?    1/2-לס"מ, האם נצטרך עדיין  40קוטר הצינור ל

 שעה. 1/4-רק לחצי מהזמן, ל

 אותו הקשר קיים גם בין הצמצם לסגר. ככל שנגדיל את קוטרו של הצמצם כך נצטרך מהירות צילום
ככל שנאט את מהירות הסגר כך נצטרך  -)מהירות גבוהה= מהירה יותר(. וגם הפוך יותר של הסגר גבוהה

 להקטין את קוטרו של הצמצם.
 

 את הצמצם והסגר?" משנהמצלמה עובדת. עכשיו איך אני "אוקיי, הבנתי איך ה

 לפני שנתחיל לצלם.למוד על מידות הסגר והצמצם לכך נגיע בפרק הבא משום שיש לנו עוד דבר אחד ל
 אפרוס כאן את המידות כפי שיראו על גבי צג המצלמה, אל מול מה שהן מסמלות באמת:

 (Tvאו  S) סגרמהירות  (Avאו  A) צמצםקוטר 

 למה המצלמה מתכוונת תצוגה במצלמה למה המצלמה מתכוונת תצוגה במצלמה

 שנייה אחת 1'' חור גדול 2.8

 יהשל השני 1/15 15 חור בינוני 8

 של השנייה 1/250 250 חור קטן 16

קוטר כך  –ככל שהמספר קטן יותר  :הצמצםלגבי  כלומר, הטבלה הזו באה להסביר את העיניין הבא:

ככל שהמספר גדול : המספרים הגדולים הם בעצם חלקי שנייה ולכן, הסגר. ולגבי גדול יותרהצמצם 

 מסמן שאילו שניות ולא חלקי שנייה. . הסימן '' ליד המספר כך משך הזמן קטן יותר –יותר 

 
אם לא להמשך הדרך.  מאודבסיסי אופן פעולת המצלמה, שהוא נושא  למדנו אתזה בשיעור לסיכום, 

בנוסף עברנו על משמעות הצמצם הבנת את השיעור אני מציע לנסות לעבור עליו בשנית לפני שתמשיך. 
 והסגר ואופן ביטויים במצלמה עצמה. 

התשובה היא כמובן: הסגר, הצמצם ורגישות הסרט. שאלה מכשילה אמנם, 
 מעט אחורה. להמשיך הלאה. אם לא חזורה מסוגל תאך אם הבנת אותה א
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 עומק השדה : 7שיעור מס' 
שהרקע בתמונה היה  רוב מאוד בנשיונל גאוגרפיק? זוכרהאם ראית פעם תמונה של חרק או פרח מק

מטושטש עד כדי כך שרק החרק או הפרח היו ממוקדים? לזה אני קורא "טשטוש מבוקר". את  ?מאוד
 ה"טשטוש" הזה יוצרים בעזרת עומק שדה.

זה אני רוצה לעסוק  בשיעור .רגע בנספח ההגדרות"עומק שדה" אנא הבט ללהגדרה מלאה של המושג 
 יצירתו.אופן בסיכום הגורמים המשפיעים על עומק השדה ו

 אם כן, הגורמים המשפיעים על עומק השדה הם:

כך יהיה  –קטן יותר(  צמצם )קוטר גדול יותר Aככל שהמספר של  :(Aperature) צמצםה -א
 ה ארוך יותרעומק השד

 -לחילופיןאו  )במצלמה שניתן להחליף עדשות( יותר קטנה: ככל שעדשת המצלמה גודל העדשה -ב
 יותר. יהיה ארוךכך עומק השדה  – בפחות זוםככל שנשתמש 

 כך עומק השדה יתארך יותר. – : ככל שנתרחק יותר מהאובייקטמרחק פיסי -ג

 
אותו  הך מוציאאשתשלך בזמן ש כלב הצהובאת הרוצה לצלם  הנגיד שאת בוא הבהרה )לקרוא לאט(:

לעומק  מסתכלים עליו. בתמונה כזאת תזדקקהאנשים ברחוב  שכלרוצה להראות  ה, ואתברחוב לטיול
על כך  דלכן, הקפ  !בבירור ראות את הבעות הפנים של כל האנשים ברחובהל , כדי שתוכלארוךשדה 

אשתך והכלב ר מרחק מו(, שמביותר קטןהוטר =הק)מכוון על מידתו הגדולה ביותר שהצמצם שלך יהיה 

את  ים יספיקו בצילום כזה( ואל תשתמש בזום כלל. כך תבטיחאותם מרחוק יחסית )מטר או שני וצלם
 עומק השדה הארוך ביותר שבאפשרותך ליצור.

 
 "חרא" אבל לא רציתי לכתוב את זה( וא אמר)ה "טוב-אתה מורה לא  יצאה מטושטשת!כולה "אבל התמונה 

ך והכלב בערב או ביום מעונן או אפילו בקניון. ומדוע? מכיוון אשתאני יכול לנחש שהלכת לצלם את 

שואל? כאן  ההתמונה, אתשבמקומות או זמנים כאלה אין מספיק אור לצילום. וכיצד זה משפיע לנו על 
 אנו חוזרים לשיעור שעבר עם הקשר שבין הצמצם והסגר. 

)קוטר קטן( אנו מחייבים את המצלמה לצלם לזמן ארוך יותר. אך אם ברגע שאנו מצלמים בצמצם סגור 
מה זה "חשיפה"? ראי נספח  )?אינך מביןחשיפה אין מספיק אור במקום וזמן הצילום, המצלמה תחייב זמן 

 . ארוך עד כדי מצב שכל תנועה מיותרת שלנו תגרום לטשטוש התמונה כולה (ההגדרות

אז מה עושים? זו כבר שאלה של ניסיון. ראשית, צריך להכיר במגבלה הזו של המצלמה לצלם בכל 
 אפשרויות:  3מהירות בצורה מדוייקת. כעת יש לנו 

  ;(להוסיף עוד אור )כלומר לצלם ביום שמש -א
( ובכך לאפשר למצלמה לתפקד 16במקום  8קוטר להגדיל את קוטר הצמצם )למשל לקבוע  -ב

  ;והה יותרבמהירות גב

 להשתמש בחצובה על מנת לייצב את המצלמה באופן מושלם.  -ג
לא תעזור לנו כל  אחרונהבמקרה שלנו )לצילום הכלב ופרצופי האנשים המופתעים ברחוב( האפשרות ה

כך אלא אם נביים את כל הסצינה ונאמר לכל האנשים לא לזוז למשך זמן החשיפה. אחרת כל הדמויות 
  רט יראו מטושטשות בתמונה.שינועו בזמן חשיפת הס

 

עומק השדה. אני מקווה גם שהבנת  -לסיכום, בסעיף זה למדנו לשלוט באחד הגורמים החשובים בצילום
קצת יותר את הקשר שבין הגורמים המשפיעים על הצילום ע"י הדוגמא המסכמת. כעת ההתקדמות תלוייה 

 בהתנסות. 
 

שלפני שאתה ממשיך הלאה בלמידה, תבצע מספר מאוד ב חשויסודות הצילום.  -הגענו לסיומו של שלב א'

, וכעת חשוב עד עכשיו למדת כיצד להפעיל את המצלמה הידנית שלךתרגילים ותכיר את המצלמה שלך. 
הקיימים במצלמה  כלים נוספים ללמד אותך עלהשיעורים הבאים הם שיעורים שנועדו  שתתנסה בכך.

ומצבי מצלמה הפלאש, איזון הלובן, מדידת אור  :סויימיםבנושאים מ להקל עליך את העבודהשיכולים 
 .נוספים
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 שלב ב' שליטה מתקדמת 
 

 גורמים המסייעים לנו לצלם: 8שיעור מס' 
עכשיו כשאנו מבינים איך המצלמה עובדת, אנחנו יכולים לעבור שלב, ולהכיר גורמים נוספים שיש לנו 

 שליטה עליהם ויכולים לסייע לנו לצלם או יקלו עלינו את העבודה. ואילו הם:
 , פורטרט, נוף, לילה, ספורט, וידאו.A (Av ,)S (Tv ,)P ,Mמצבי המצלמה:  -א

 מצבי מדידת אור. -ב
 איזון לובן. -ג
 פלאש ושימושיו השונים. -ד

גורמים אלה יכולים לסייע לנו למשל: בביצוע מדידות אור מדוייקות יותר, בלכידת הצבעים האמיתיים 
 בצורה נכונה יותר, בשליטה רחבה יותר על כמות האור המגיעה לסרט ועוד.
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 בורר המצבים 
 )תוכניות אוטומטיות(

 בורר המצבים 
 )שליטה ידנית(

 מצבי המצלמה: 9שיעור מס' 
קיים כיום בשוק הצילום אפשר כי לא יהיה לך אחד או יותר מן האפשרויות שאציין, בשל המגוון הרב ה

ואפשר באותה מידה שיהיה לך נוספים או שיופיעו בצורה אחרת. אם אכן תמצא שהתיאור שלי אינו תואם 
למצלמה, אני ממליץ מאוד לפתוח את ספר המצלמה )בפרק הרלוונטי לבורר המצבים( ולעבור עליו 

 קורס.במקביל ל
 אסקור כרגע את המצבים הנפוצים ביותר:

 ידניות:-אפשרויות המצלמה הידניות והחצי -א

1. P במצב זה באפשרותך לשלוט על  -אוטומטי(-)חצי
אפשרויות כמו: איזון לובן, מדידת אור, רגישות סרט ועוד. 

בכל מצלמה יתכנו שינויים בסוג האפשרויות בהן תוכל 
בהן יופיע מצב זה לא לשלוט במצב זה. אך בכל המצלמות 

תוכל לקבוע את קוטר הצמצם או את מהירות הסגר. הדבר 

מאפשר צילום מהיר יחסית לאחר קביעת נתונים ראשיים לכל 
 הצילום.

2. A ,Av )מחליט במצב זה אתה  -)קוטר צמצם בבחירה ראשית
קוטר פתיחת הצמצם שאתה מעדיף לצילום. המצלמה  על

ונה ביותר גר הנכתבחר באופן אוטומטי את מהירות הס

)בהתאם לנתוני החשיפה(. באפשרותך לשלוט גם על כל 
. צמצם בבחירה ראשית Pהאפשרויות המוצעות במצב 

 מאפשר לך לקבוע את עומק השדה הרצוי לך לצילום.
3. S ,Tv )במצב זה אתה מחליט על מהירות הסגר שאתה  -)מהירות סגר בבחירה ראשית

וטומטי את קוטר פתיחת הצמצם הנכון ביותר מעדיף לצילום. המצלמה תבחר באופן א

)בהתאם לנתוני החשיפה(. באפשרותך לשלוט גם על כל האפשרויות המוצעות במצב 
P מהירות סגר בבחירה ראשית מאפשר לך לקבוע את זמן החשיפה של הסרט וכך .

 מאפשר שליטה בתחושת התנועה בתמונה.
4. M )שבאפשרות המצלמה לשנות.  במצב זה אתה מחליט על כל הנתונים -)מצב ידני

 המצלמה רק תחשב לך את הפרש התמונה העתידית מהחשיפה הנכונה.

 
לחיצה"(, כל זאת על -תוכניות אוטומטיות שנועדו להקל על המצלמה בביצוע הבדיקות )ב"חצי -ב

מנת ליצור צילום מהיר יותר. במצבים אלה יש ניסיון של המצלמה לצלם לרוב במהירויות סגר 
 נת למנוע טשטוש התמונה על ידי תזוזה לא נכונה של הצלם בזמן הצילום.גבוהות על מ

לצילום אופטימלי של אנשים,  שנועדהתוכנית  -פורטרט .1

דיוקנאות, בעלי חיים וכל חפץ או גוף מקרוב כאשר 
)?לא מבין מה זה מסגרת? המסגרת האובייקט תופס את מירב 

 .(רותראה נספח הגד
לצילום אופטימלי של נופים, שטחים  שנועדהתוכנית  -נוף .2

רחבים, צילומים כללים של מקום או צילומים בהם לא קיים 

 אובייקט אחד ספיציפי.
תוכנית המתבצעת במהירויות גבוהות במיוחד של  -ספורט .3

הסגר, ונועדה בעיקר לצילומים בהם רוצים לעשות 
"Freezeמירוץ. -וף" של הרגע, בדומה לצילום ס 

תוכנית הפוכה מתוכנית הספורט, המיועדת לפעול  -לילה .4

במהירויות סגר איטיות יחסית )על מנת שיגיע הרבה יותר 
בלי שיופעל הפלאש. אור אל הסרט(. כך ניתן לצלם בלילה 

תוכנית זו הומצאה מאחר ובכל תוכנית אחרת, כאשר ננסה 
, יופעל לצלם בלילה או במקום שחסר בו מספיק אור לצילום

 . ומהירה הפלאש כדי להוסיף אור על מנת להגיע לחשיפה נכונה

לעיתים קיים גם מצב וידאו המאפשר צילום סרטי וידאו במצלמה שלך. לא נדון  -וידאו .5
 .בקורס זהבאפשרות זו 
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 סיכום בורר מצבי המצלמה:
 אפשרויות השליטה שכל מצב מציע:

פורטרט/ דיוקן/  P A S M Auto שליטה ב...

 נוף/ ספורט/ לילה

 לא לא כן לא כן לא קוטר צמצם

 לא לא כן כן  לא לא מהירות סגר

 לא לא כן כן כן כן פלאש

 לא לא כן כן כן כן איזון לובן

 לא לא כן כן כן כן מדידת אור

 לא לא כן כן כן כן רגישות סרט

 

 יתרונות וחסרונות בין מצבי המצלמה השונים:

 חסרון יתרון מצב הפעלה
P  כאשר אתה רוצה לצלם באיזור בו האובייקטים מושפעים מאותו סוג וכמות

 של אור, שם תצטרך לכוון את נתוני החשיפה פעם אחת בלבד.
 Aאו  Sאין שליטה על 

A .אין שליטה על  כשברצונך לשלוט על אורכו של עומק השדהS 

S מפל  כשברצונך ליצור אפקט של "זרימה" ותנועה בתמונה. למשל, בצילום

או פחות( תיצור אפקט בו  1/15קביעת מהירות סגר נמוכה יחסית ) -מים
 המים נראים בתנועה.

 Aאין שליטה על 

M .מהירות תפעול איטית כשברצונך לשלוט על כל הגורמים לבדך 

Auto /

התוכניות 

 האוטומטיות 

אין שליטה על גורמים  מהירות תפעול וקלות תפעול

 משמעותיים בצילום.
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שלושת התמונות הגורם המשתנה הוא ב
לית )או סרט איזון הלובן במצלמה דיגיט

 במצלמת פילם(. הצילום
התמונה הרביעית מראה כיצד לשנות את 

  איזון הלובן במצלמה דיגיטלית.

 (White Balanceאיזון לובן ): 10ור מס' שיע
תמונות אז צילמת את  3יום שלם בחוף הים, חזרת הביתה, נשארו לך עוד האם קרה לך כבר שצילמת 

"כחולות" כמעט? ניתן לראות התמונות יצאו  שלושתהילדים נכנסים למקלחת? האם קרה לך גם ש
 תמונה, אך הצבע הכחול שלט בתמונה...

משום  ,קיימת אך ורק במצלמות הדיגיטליות אמנם יאהלובן באה לתקן תופעה זו. ית איזון האופצי
אסביר ו ,"רגישות סרט" 5מספר  בשיעורהזכרתי זאת שבמצלמות פילם איזון הצבע קיים בסרט עצמו. 

 כעת.לעומק זאת 

על השליטה בכמות כמותו ואיכותו.  -בו גורמים 2מכיוון שבצילום אנו רושמים בעזרת אור חשובים לנו 
האור דיברנו בעבר )בעזרת השליטה בקוטר הצמצם ובמהירות הסגר(. כמות האור משפיעה על מידת 

 בתמונה. גווני הצבעים משפיעה עלאיכות האור  אובייקט בתמונה.החשיפה של ה
 סוגים של איכויות אור עיקריים: 3ישנם 
 אור שמש. -א

 .טונגסטןאור  -ב
 ./ פלורוסנט וןאור ניא -ג

 כמובן שקיימים עוד סוגים רבים אך אלה כאמור, העיקריים שבהם. 
קיימים כיום בשוק סרטי הצילום סרטים המיוחדים לצילומים בסביבת 

בצבעים אור יום, אור ניאון ואור פלורוסנט. זאת על מנת לא לפגוע 

האמיתיים של האובייקט כתוצאה מ"פרשנות" לא נכונה של המצלמה. 
במצלמות  White Balanceמה לכך, קיימת האפשרות בדו

בשל העובדה שלא קיימים סרטי צילום במצלמה אחת הדיגיטליות. 
מה"הקלות" שקיבלנו היתה בחירת סוג אור הצילום. בעזרת בחירת 

כפתור אנחנו יכולים לקבוע את סוג האור שבו נצלם: אור יום, 

 . פלורוסנט או ניאון
לם יש לזכור לתכנת את איזון הלובן לכן, בכל פעם שהולכים לצ

 אפשרות המתאימה )או להכניס סרט שיתאים לנתוני האור(.ל
 

 סוגי האפשרויות המוצעות בדרך כלל במצלמות דיגיטליות:

 מתאים לצילום ביום שמש בהיר. אור יום: יסומן ע"י שמש. -א
או שמש ריקה. מתאים  שמיים מעוננים: יסומן ע"י עננים -ב

השמש אינה חזקה או מוסתרת על ידי  לצילום בזמנים בהם
  עננים עבים.

אור טונגסטן: בדרך כלל יסומן ע"י נורה )יש לברר בחוברת  -ג

המצלמה(. מתאים לצילום פנים או באיזור בו האובייקטים 
המרכזיים מושפעים בעיקר מאור טונגסטן )פנסי רחוב, 

 נורות בית רגילות וכו'(.
ל מצלמה )יש לברר אור ניאון/ פלורוסנט: סימון שונה בכ -ד

בחוברת המצלמה(. מתאים לצילום פנים או באיזור המוסתר 

מאור השמש, והאובייקטים המרכזיים בצילום  לחלוטין
 מושפעים בעיקר מאור הניאון/ פלורוסנט.

קביעה ידנית של האיזון: בחלק מהמצלמות יש אפשרות  -ה
מהו הצבע הלבן )ולפיו המצלמה "מבינה" את  לקבוע

 ם(.הצבעים האחרי

 
 

לסיכום, כשאתה יוצא לצלם זכור להתאים את איזון הלובן אל איכות 
ן בעזרת תוכנות וקילת נתניתהזוהי תקלה אמנם האור בזמן הצילום. 

פשוט יותר למנוע אותה  .מאוד מחשב, אך דורשת מיומנות רבה

  מלכתחילה.

 סרט טונגסטן

 סרט אור יום

 סרט ניאון
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 (Photo Meteringמדידת אור ): 11שיעור מס' 

הלחיצה" הוא למדוד את האור החוזר -הלחיצה". אחד מתפקידי "חצי-על "חצי 3לרגע בשיעור מס' נזכר 

האובייקט יהיה מציאותי ככל מהאובייקט המרכזי ולקבוע את נתוני החשיפה הטובים ביותר על מנת ש
 .לתעל אותה לטובתנובשיעור זה נלמד איך לשלוט על מדידת האור וכיצד  האפשר.

 מצלמות:שיטות עיקריות למדוד אור ב 3 יש
(: מבצעת מדידת אור מאיזור spotמדידה נקודתית ) -א

מכל המסגרת(. זהו  7%במרכז התמונה )בערך 

מרחב קטן מאוד, ושימושי למדידת אור מאובייקט 
מסויים. כאשר תצלם חרק או אובייקט קטן למשל, 

מדוד את האור נקודתית מהאובייקט עצמו. כך תוכל 
יו לאובייקט להציג בדיוק את הצבעים המיוחדים שה

 עצמו.

(: מבצע מדידת אור מאיזור centerמדידה מרכזית ) -ב
מכל המסגרת(. מרחב  15%במרכז התמונה )בערך 

 גדול יותר, אך עדיין קטן יחסית, ושימושי לצילום מהיר יותר אך איכותי. 
מהמסגרת(.  85%-(: מבצע מדידת אור ממוצעת ממירב המסגרת )כaverageמדידה ממוצעת ) -ג

או למצבים בהם כל האובייקטים במסגרת מקבלים את אותה עיקר לצילומים מהירים, שימושי ב

 כמות ואיכות האור ואין צורך במדידה אישית לכל אובייקט. 
 

 הטבלה הבאה מסכמת את היתרונות והחסרונות של כל מדידה:

 שימושים עיקריים הערות  חסרון יתרון סוג מדידה

  נקודתית
(spot) 

 מדידה מדוייקת -
 מהאובייקט המרכזי

 

איטית  -
ודורשת זמן 

לביצוע 

 הצילום
 

המדידה ועימה נתוני  -
החשיפה ישתנו בכל פעם 

לחיצה" על -שתבצע "חצי

 אובייקט אחר

 ;צילומי מאקרו
צילומים בהם האובייקט 

המרכזי ושאר התמונה לא 

מצויים באותה כמות אור או 
 איכות אור

 מרכזית 

(center) 

מדידת איכותית  -

 אובייקט המרכזימה
מאפשרת צילום  -

מהיר יותר 
 מהמדידה הנקודתית

לא  -

מדוייקת כמו 
 הנקודתית

 

המדידה ועימה נתוני  -

החשיפה ישתנו בכל פעם 
לחיצה" על -שתבצע "חצי

 אובייקט אחר

מי פורטרט, צילומי צילו

 חברים;
למעשה שיטה זו משלבת 

איכות עם מהירות צילום 
 בצורה היעילה ביותר.

 ת ממוצע
(average) 

 מדידה מהירה  -
 

מדידה לא  -
 מדוייקת

 

המדידה לא תשתנה בכל  -
לחיצה" -פעם שתבצע "חצי

 על אובייקט אחר

צילומי נוף בהם כל המרחב 
נמצא תחת אותו אור, ואין 

 רצון להדגיש אובייקט אחד;

 
 -חשיבות מדידת אור נכונהלסיכום, 

לא תמיד זה אכן כך ואני רוצה לסייג את למציאות.  יותרלרוב אנו שואפים ליצור תמונה שתהיה קרובה ב
אך המצלמה שואפת למצוא  גוי.פה עיניין של נכון ושדברי ולומר כי לא כל הצלמים אכן עושים זאת ואין 

כלומר, אם נבצע  .בתחום שממנו נמדד האורהקרובה ביותר למציאות את נתוני החשיפה שיובילו לתוצאה 

 נקבל תוצאה רחוקה מהמציאות.  מאיזור לא מתאיםמדידת אור לא נכונה או 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 אופן קביעת דרך מדידת האור
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 (Flash: הפלאש ושימושיו )12שיעור מס' 
לחיצה" המצלמה -הסברתי שבעת ביצוע "חצי "כשרוצים לצלם, לוחצים כאן" 3 פרבשיעור מסכזכור 

י הצמצם ומהירות הסגר הטובים ביותר עורכת בדיקה של כמות האור החוזר מהאובייקט ומחשבת את ערכ
כדי שהחשיפה תהיה המציאותית ביותר. אך מה קורה במצב בו אין מספיק אור כדי לחשוף את הסרט? 

 למשל בצילום בלילה? 
 זו אחת הסיבות שלשמה ניתן להשתמש בפלאש.

פנסים ב של חקיים מגוון רהפלאש הוא אחד ממקורות האור המלאכותיים שניתן להוסיף לצילום )

קיימים סוגים רבים ואפשר שהפלאש יהיה חיצוני או פנימי )מותקן על גבי המצלמה(. ייחודו (. ומנורות
ניתן לקבוע את הוא בעצם היותו מקור האור המלאכותי הקרוב ביותר לאור שמש. בנוסף של הפלאש 

כמובן . כמות האור שתובזק באופן כללי, את מספר ההבזקים ואת כמות האור שתובזק בכל פעם
שאפשרויות אלה מצריכות פלאש ידני ולא כל פלאש מאפשר שליטה עליהן. מהירות ההבזק גדולה מאוד 

 ומאפשרת עבודה בטווח רחב של מהירויות סגר.  

 
 שימושי הפלאש:

 צילום ספורט למשל(.בהקפאת תמונה ) -א
 . (במקום חשוך מעט או בלילהנוסף )יצירת מקור אור  -ב
שהפלאש מבזיק יכולה "להתנגד" לאור השמש )או כל אור חזק אחר(  "מילוי אור": עצמת האור -ג

באם נמצא ממול למצלמה, ובכך מאפשר צילום אובייקט יחד עם השמש כאשר שניהם יהיו 
ממול  , ומציבים את המצלמהמואר באור שמשבחדר הבחשיפה נכונה. לדוגמא: כאשר מצלמים 

צור תמונה שבה החדר יהיה בחשיפה נכונה ימלא" את החלל, ולי"לחלון, ניתן להפעיל פלאש ש
  למרות אור השמש החזק.

: כאשר אנשים הם האובייקטים היחידים בתמונה, כדאי להשתמש מניעת "עיניים אדומות"סיוע ב -ד

 למניעת אפקט "העיניים האדומות".  יםאיטיבהבזקים 
 

 אתן דוגמא: עיקרון "מילוי האור"על מנת להסביר את 
עם הילדים, הכלב והאשה. ומה אם לא תמונה יכול לסיים יום נפלא כזה? אז  חוף הים, שקיעה. אתה

החלטת כבר לצלם את החבר'ה יחד עם השקיעה. למה לא? שתי ציפורים במכה אחת!  אז סידרת את כל 

החבר'ה שלך ואפילו הצלחת להרגיע את הכלב, ונתת לחיצה. אך אבוי, במסך הדיגיטלי )או בתמונה 
זה זה מעצבן קצת יותר( הופיעה תמונה בה כל הדמויות יצאו שחורות לגמרי. שבמצב כ -המפותחת

 צלליות ממש. 
פה נכנס עקרון "מילוי האור". בצילום הבא והפעל את הפלאש שלך לכיוון השמש והמשפוחה. בצילום 

כזה בני המשפחה שלך יראו בבירור בעוד שאור השקיעה יראה דהוי מעט ופחות "אמיתי". ככל שתגביר 

 את עוצמת הפלאש, כך יגדל האור על בני המשפחה ונוף השקיעה יראה מלאכותי יותר.
 

 :עקרון הקפאת התמונהאביא דוגמא נוספת כדי להסביר את 
הילד הראשון שלך משתתף בתחרות אתלטיקה אזורית בין בתי הספר, וכמובן שאתה בא לראות אותו. 

ביא מצלמה. חיכית ליד קו סיום מירוץ השליחים, אתה מ -וכדי להוכיח לכל השכנים שהוא אכן רץ מהר

כיוונת את המצלמה אל חבל הסיום וביצעת מדידת אור. בכך השלמת את כל ההכנות שביכולתך לבצע 
לפני הצילום. הילד חולף על פני קו הסיום ואתה משלים לחיצה.  אך אבוי, בתמונה הסופית יצאו כל 

א עשית בסדר, אתה שואל? ככל הנראה היה זה יום סגרירי הדמויות )כולל הבן( מרוחות לגמרי!  מה ל
ומעונן, ועל כן המצלמה הזדקקה למהירות סגר נמוכה מהרגיל בשביל לבצע את החשיפה. כשמדובר 

לא לעיתים )מאית השנייה(  1/100בתחרויות ריצה ופעילויות ספורט למיניהן, אפילו מהירות סגר של 

  תקפיא את הדמויות לגמרי.
להעזר בפלאש על מנת להקפיא את הסיטואציה גם אם יש מספיק אור על מנת לצלם ולחשוף  פה תוכל

)מפני שאין צורך בהרבה אור(,  יחיד וחלש יחסיתנכון. במירוץ הבא של הבן, השתמש בפלאש להבזק 
 ותראה את השינוי.
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 אסקור את היתרונות והחסרונות של הפלאש בטבלה הבאה:

 תחסרונו יתרונות סעיף

הפלאש מבזיק במהירות סגר  מהירות סגר
 עצומה הניתנות לשינוי. 

.  1/125 -הפלאש מותאם לעבודה במהירויות סגר גבוהות מ
אם תפעיל את המצלמה במהירות נמוכה מזו כל עצם שימצא 

 בתנועה "ימרח" מעט.   

הפלאש מבזיק בעצמות אור  כמות אור
 גדולות הניתנות לשינוי.

מסויים של מרחקים. כל האובייקטים  הפלאש יעיל לטווח
שימצאו מחוץ לטווח הנ"ל לא יושפעו מהפלאש ויחשפו 

 בהתאם לנתוני הסגר והצמצם שאיתם תעבוד.

 
 לסיכום, מספר לקחים:

במידה וברשותך מצלמה עם פלאש המורכב עליה )פלאש פנימי(, אני ממליץ לך לבדוק את  -1
 טווחי ההשפעה שלו. 

 למריחת אובייקטים בתנועה.בדרך כלל תגרום  1/125 -נמוכה מ עבודה עם פלאש במהירות -2

כאשר אתה מצלם אנשים, ודא שהפלאש יבזיק מספר פעמים ע"מ למנוע עיניים אדומות. וחשוב  -3
 מזה, ודא שהם מודעים לכך שיהיו מספר הבזקים ושימתינו עד ההבזק האחרון.

   .ת התמונה, ואת עקרון הקפאזכור את אפקט "מילוי האור" ואת שימושו -4
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 : בדוק את עצמך13שיעור מס' 
 לפניך שתי מצגות בעזרתן תוכל לבדוק את רמת ידיעותיך עד כה. כל מצגת תוכל להפעיל על ידי לחיצה 

 כפולה על הריבוע השחור.
 

לאחר שסיימנו ללמוד על כל האפשרויות והמצבים שביכולתנו לשנות, בוא נראה אם : 1בדיקה מספר 
תסביר את הסמלים לפניך מצגת ש. ן את כל הסמלים הנמצאים על מסך המצלמה הידניתאתה מבי

 שחוזרים על עצמם ברוב המצלמות.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
מבחינת דרך הצילום שלהן:  אתפענח נסה לועל התמונות הנמצאות על דפים אלה ר ועב: 2מספר בדיקה 

, השימוש ובן, נקודת המיקוד של התמונהמידות החשיפה של התמונות )צמצם ומהירות סגר(, איזון הל
 . במצגת הבאה תוכל לגלות את התשובות הנכונות.וכו' בפלאש

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

קה של ידע שרכשת בקורס הזה תוך כדי השימוש ידהבהיר כי הבדיקה הראשונה היא בברצוני ללסיכום, 
יסוי וטעייה. רק לאחר . הבדיקה השנייה היא בדיקה שתוכל לעבור רק לאחר נוהכרתה במצלמה שלך

כאשר תהיה מסוגל  ,. למעשההתוצאות שאתה מקבל מהמצלמה תוכל לעבור בדיקה זושתבין בפועל את 

 שלמדת כל מה שקורס זה יכול לתת.בהצלחה תוכל לדעת לעבור את הבדיקה השנייה 

  

 
 

מצגת הסבר על מסך 

הפעולה של המצלמה

ובדיקה עצמית

בדיקה אישית

כאשר תלחץ על מקש העכבר יופיעו •
.התשובות הנכונות

זהו מבחן קשה הדורש הרבה ניסיון כדי •
לכן אל תתאכזב . לצלוח אותו בצורה טובה
, זכור רק זאת. אם אינך מצליח בו כעת

כאשר תצליח לעבור את הבדיקה הזו 
!  דע כי צלם מנוסה אתה-בהצלחה 

המצגת הבאה תציג את התמונות השונות שראית בדפי •
. הקורס

באיזו מידת : נסה לפענח את נתוני התמונה ברגע הצילום•
מהיכן מדדתי ? בכמה זום השתמשתי? צמצם השתמשתי

האם ? את האור ולאיזו נקודה מיקדתי את המצלמה
 מידת רגישות הסרט ומה היתהמה ? השתמשתי בפלאש

? מהירות הסגרהיתה
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 : שמירה על ציוד צילום14שיעור מס' 
 כמה טיפים כדי לשמור על התמונות שלך:

 .לא להשתמש באלבומים המחייבים להדביק את התמונה מים:אלבו -א
 : (?לא מבין מה זה "נגטיב"? ראה נספח הגדרות) נגטיבים -ב

השרוולים שומרים על הנגטיב טוב יותר מזה . נות שרוולי ניילון בחנויות צילוםניתן לק .1
  בעת פיתוח רגיל.שמקבלים 

מכיוון שאחרי כעשור יורדת נגטיב ולגבות אותו על דיסק מחשב, מומלץ לסרוק את ה .2

תמונה  במידה ותרצה להגדילכי רצוי לשמור את הנגטיב בכל מקרה  .איכות הנגטיב
 .המקורי מהנגטיב התוצאה תהיה איכותית יותר אם תבוצעמסויימת, 

 דיסקים צרובים: -ג
  .הנתונים מלאה של האפשר העתקכדי ל( X8-X10) ותת נמוכיובמהירועדיף לצרוב  .1
  .( הם איכותיים יותרבדרך כלל דיסקים כהים יותר )ויקרים יותר .2
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 ורס:קהדיברות" של ה "עשרת
. שבלחצן הצילום "לחיצהה-"חציאפקט את  זכור -הכלל הפשוט והחשוב ביותר לצילום נכון -א

ר ואכן סיימה וביצעה בהצלחה את כל בדיקותיה. זכלב אם המצלמה  זכור את חשיבותו ושים
 לחיצה" על האובייקט המרכזי שלך.-לבצע "חצי

, לפעמים כדאי להתקרב פיסית אל האובייקט. זכור את השפעת בזוםלא תמיד צריך להשתמש  -ב
 הזום על עומק השדה. אני ממליץ לבטל לגמרי את אפשרות הזום הדיגיטלי.

צילום. זכור לבדוק לפני הצילום האם רגישות הסרט על ה רגישות הסרטזכור את השפעות  -ג

 מתאימה לתנאים באתר הצילום.
 :ואת הקשר שבין הצמצם לסגר )צינור הממלא בריכה( פועלת המצלמהאיך ר וזכ -ד

  כך נכנס יותר אור ופוגע בסרט. – ככל שמהירות הסגר איטית יותר .1
 .כך נכנס יותר אור ופוגע בסרט –ככל שקוטר הצמצם גדול יותר  .2
יותר, כדי מידת השני צריכה להיות קטנה  –ככל שמידת אחד הגורמים גדולה יותר  .3

 שהסרט יחשף באותה מידה.

: ככל שמידת קוטר הצמצם זכור כיצד מבוטאים קוטר הצמצם ומהירות הסגר במצלמה .4
קטנה יותר כך החור גדול יותר; וככל שמידת מהירות הסגר גדולה יותר כך המהירות 

 .גבוהה יותר
לפני כל צילום חשוב: האם אני מעוניין שהצופה , ועומק השדהזכור את הגורמים היוצרים את  -ה

 ה קצר?יוכל לראות בבירור את הרקע בתמונה או האם אני מעוניין בעומק שד

 , ולמד לתעל אותם לטובתך.ממצבי המצלמהזכור את היתרונות והחסרונות בכל אחד  -ו
 אל אתר הצילום ורגע הצילום. איזון הלובןזכור להתאים את  -ז

 בצילום. למדידת האורלמד את היתרונות והחסרונות של השיטות השונות  -ח
בצורה נכונה.  זכור כי אין צורך להשתמש בו בכל פעם שחסר מעט אור  בפלאשלמד להשתמש  -ט

 וכי הבזק לא נכון מסוגל להזיק לצילום מאוד.

 גם בתוך המחשב. -שלךהצילום שלך.  דאג לשמור על סדר בתמונות  שמור על ציוד -י
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 נספח הגדרות:
 

אספתי פה מספר מושגים בשפה המקצועית שבוודאי ונתקלתם בהם, בין אם במהלך הקורס ובין אם 
 לפניו. ואילו הם:

 
 -Object אובייקט

 שם כללי לנושא התמונה או לנקודת העיניין המרכזית של התמונה. 

 דוגמאות: 
 בצילום.  אובייקטיםג לצלם צילומי משפחה. אם כן, בתמונה כזו, דמויות המשפחה יהיו הבחתונות נהו -

בתמונה שבה צילמנו אופניים החדשים הנשענים על קיר האבנים העתיק והמתקלף, האופניים הם  -
 שלנו. הקיר משמש רקע בלבד.  האובייקט

 בתמונה. האובייקטהם  אך אם נצלם את קילופי הצבע מאותו הקיר בצילום תקריב, יהיו -

 
 -Lense עדשה

הזכוכית שדרכה עובר האור בדרכו אל סרט הצילום. סוג העדשה ואיכותה הם גורם נוסף בקביעת איכות 
 התמונה.

ישנו מבחר רחב של סוגי עדשות, וישנן מצלמות המסוגלות להחליף בין העדשות שלהן )מצלמות רפלקס 

 למשל(. 
 

 -Resolution ד()מצלמה דיגיטלית בלב רזולוציה
 כמות הפיקסלים בתמונה. 

 מספר הפיקסלים לרוחבה. Xבדרך כלל מוצגת רזולוציית התמונה בתור מספר הפיקסלים לאורך התמונה 

 .1600X3200למשל: 
 

 -Pixel פיקסל )מצלמה דיגיטלית בלבד(
 יחידה דיגיטלית בצורת ריבוע היכולה לקבל נתון צבע מסויים. 

" צבע אחד בלבד. הפסיפס שיוצרים אלפי ומיליוני הפיקסלים הוא מה שאנו כל פיקסל יכול "ללבוש

 רואים בסופו של דבר בתור תמונה. 
לא קיימת מצלמה דיגיטלית המסוגלת להגיע לאיכות הצילום של מצלמת פילם. עדיין כללית: כיום הערה 

ר, כאשר נמציא מצלמה מיליון פיקסלים. כלומ 50-לכבסרט צילום חוקרים מעריכים את איכות התמונה 
נוכל לומר כי המצלמות הדיגיטליות  -תמונה בעלת מספר דומה של פיקסליםדיגיטלית המסוגלת להפיק 

 איכותיות הן.

 

 -Field Depth עומק שדה

( שיהיה מפוקס בתמונה. בכל לחיצה"-מבצעים "חציהמרחק שלפני ואחרי האובייקט המצולם )שעליו 
עומק  -י האובייקט ומאחוריו, שיהיה מפוקס גם כן. למרחק הזה קוראיםצילום קיים מרחק מסויים מלפנ

 שדה.

 
 -Exposure חשיפה

המונח המקצועי שבו משתמשים כדי לכנות את משך הזמן שבו הסגר פתוח. כלומר, מהירות ההשהייה של 
 הסגר.
למשך  משך שנייה אחת; אם צילמנואת הסרט לחשפנו אם למשל צילמנו למשך שנייה אחת,  -דוגמא

 שניות. 1/250של חשיפה שניות, ביצענו  1/250
 

 -Frameמסגרת 

 המונח המגדיר את גבולות התמונה. המסגרת היא הצורה שסוגרת בתוכה את התמונה כולה. 
ברוב המצלמות הנפוצות כיום המסגרת היא מלבנית, אך קיימות מצלמות בשוק שהמסגרת שלהן היא 

המצלמה המפתחת  -פולרויד בעלת המסגרת המרובעת, הלא היאמרובעת )מצלמת הכיס הידועה ביותר 
 (.את התמונה בו ברגע
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 -Negativeנגטיב 

 –במצלמת פילם סרט שלם סרט הצילום לאחר שנחשף לאור. כלומר, כאשר סיימת לצלם הנגטיב הוא 

ור ממנו אפשר לפתח את התמונות שוב ושוב, אז לזכ. ולא סרט קרא נגטיבימהמצלמה שתוציא הסרט 
 לשמור אותו במקום בטוח )ראה שיעור 

 
 

 :קצת סלנג של המקצוע
 

 -"לסגור/ לפתוח צמצם"

לדוגמא, כאשר צלם משתמש בביטוי כזה הוא מתכוון להקטנה/ הגדלה של קוטר הצמצם במצלמה שלו. 
 צמצם סגור יהיה צמצם שמידתו גדולה )החור עצמו יהיה קטן(.

 

 -"לשרוף תמונה"

לתופעה זו אנו קוראים התמונה תודפס שחורה )הנגטיב יהיה לבן(. , ה מידיהחשיפה לאור רבכאשר 

 "שריפת התמונה".
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 חובב/ת צילום יקר/ה שלום, 
 

לגבי איכות  . אשמח לקבל תגובות גםבהבנת יסודות הצילוםהקורס ראשית, אשמח לדעת עד כמה עזר לך 
 בעקבות קריאת המסמך.  בצילוםאיכות השיפור בתוצאות שלך  ואפילוההסברים, הכתיבה 

 
שיסייעו  משימות צילומיותמספר פורום ובו אתן תנתן גישה ל הקורס המלאשלאחר קריאת תוכנית היא ה

)לאחר שצילמו אותן אקבל את תמונות המשתתפים אני  לך להבין את רעיונות הקורס תוך כדי עשייה.

 ואתן את תגובתי אליהן. כמובן!( בזמנם הפנוי 
 

 
בעוד "רוצה לצלם, אבל המצלמה  .עקרונות בניית צילוםקורס ההמשך: רוצה להציע לך את הייתי  שנית,

ב"מה לצלם?". עוסק תפעולי העוסק ב"איך לצלם?", "עקרונות בניית צילום"  קורסלא רוצה..." הוא 

מה הוא צילום טוב? ומה ההבדל בין תמונה וצילום; בנושאים הבאים: עקרונות בניית צילום עוסק 
"איזו מושג ה"חשיפה הנכונה";  וזיציה ובניית תמונה; פרספקטיבה; דרכים ליצירת עיניין בתמונה;קומפ

לקבלת תוכן עיניינים מלא של הקורס  יתרונות וחסרונות של סוגי המצלמות השונות.  -מצלמה לקנות?"
 הנ"ל אנא צור איתי קשר.

 

 ה,ודה רבת 
 ומקווה שהצלחתי להעביר ידיעותי הלאה,

 

 שחר עוז,
New Dawn Photography 
Shachar_oz@walla.com 

OzShachar.Com 

0507-328700 
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