אדמה יוצרת -צילום ואמנות
סיכום סדנת צילום -מפגש טכני
אנחנו שמחים שהצטרפתם לסדנת הצילום של "אדמה יוצרת" בית הספר לצילום ואמנות.
מצרפים מספר טיפים ודגשים שילוו אתכם בהמשך:
"הצילום הוא אמנות ההתבוננות.
זה למצוא משהו מעניין במקום רגיל...יש לזה מעט בדברים שאנחנו רואים והרבה בדרך
בה אנו רואים את הדברים ".אליוט ארוויט
קודם כל -אל תצלמו סתם ....צלמו מאהבה ,מתשוקה ,מכוונה גדולה ,מביטוי לרגש,
מסקרנות ,מכאב ,מעניין ,ממצוקה ,מתוך תחושת שליחות ,מהנאה
מהצורך להעביר מסר.
תתיידדו עם המצלמה שלכם ,תלמדו אותה.
אל תפחדו מכפתורים חבויים ,מצבי פלאש (מבזק) (HDRאם יש) איזון לבן ,מדידת אור,
ואפקטים דיגיטליים.
חשוב לדעת את ייעודו של כל כפתור ולהשתמש באופציות הנכונות לכם .אם לחצנו על
כפתור בטעות או שמופיע לנו מסך שאנחנו לא מכירים.
לא להילחץ!
מיומנות טכנית תאפשר לכם לפתור "תקלות קלות"
להתמודד נכון עם מצבי צילום קשים ותאפשר לכם ליצור מתוך שקט פנימי.
אחיזה נכונה
אחזו את המצלמה בשתי ידיים ,שימו לב שאתם יציבים ,שאתם לא מסתירים בטעות את
עינית המצלמה ,רצוי לשלוח רגל אחת קדימה (כמו בעמדת מוצא )ולבחור את הרגע
המושלם לצילום .אם אתם מצלמים תנועה נסו לחפש "חצובה טבעית" הניחו את המצלמה
על שולחן ,מעקה ,עמוד או כל דבר שיעזור לכם לייצב אותה .יציבה טובה מפחיתה את
הסיכוי לתזוזת המצלמה במהלך החשיפה ולסכנת מריחה לא רצויה של הדימוי המצולם.
אור
האור הוא חומר הגלם שלנו! שימו לב לאור שסביבכם ,מאיזה כיוון הוא מגיע ,האם יש חושך,
אור חלש או אור מלא.
שמש ים תיכונית בשעות הצהריים הממוקמת מעל הראש ,יוצרת צללים קשים וניגודים
קיצוניים בין האזורים המוארים למוצלים.
ניתן לפתור את הבעיה בעזרת ( HDRלמי שיש) ,או עם שימוש במבזק.
השעות בהן השמש בזווית נמוכה (בוקר או אחר הצהרים) הן שעות של קסם,
רצוי לנצל את האור הזה ולהתנסות באור ישיר המאיר את הנושא .לפעמים מה
שיהפוך את התמונה למרתקת זו תאורה אחורית
או אור הנופל מהצד ומעצים את הנושא.
אדמה בית ספר לצילום בניהולו של יואל שתרוג פעיל כ  30שנה עם סניפים רבים ברחבי הארץ,
בצוות אדמה מיטב הצלמים ומורי הצילום בארץ.
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אור נכון יכול להפוך כל נושא ליצירת אמנות .צריך לשים לב לזווית ,למיקום מקור האור,
(ניתן לזוז או להזיז את המצולם) למיקום הנושא ביחס למקור האור ,תאורה טובה בשילוב
מדידת אור נכונה תעביר בצורה נפלאה את התחושות שמעוניינים לעביר בצילום.
צילום הוא "רישום באור" .תפתחו את העניים ותלמדו ליהנות מאור.

מושגים חשובים בעולם הצילום הדיגיטלי
•

החיישן  :התקן אלקטרוני המורכב מפיקסלים העשויים מחומר רגיש לאור

•

פיקסל  :החלק הקטן ביותר הרגיש לאור ,מיליוני פיקסלים מרכיבים את
החיישן ובעצם את התמונה

•

מגה פיקסל  :מיליון פיקסלים .

•

ממיר אנלוגי-דיגיטלי  :התקן שתפקידו להמיר את זרמי החשמל המופקים ע"י החיישן
מידע דיגיטלי
לקובץ של

•

קובץ  :כמות של פיקסלים ומידע דיגיטלי היוצרים תמונה .

•

זיכרון ביניים  :רכיב האוגר את הקבצים בצורה זמנית לפני הורדתם לכרטיס הזיכרון

•

קובץ  : JPEGקובץ המיוצר ע"י המצלמה ,מעובד ע"י מחשב המצלמה ומכווץ
לממדים קטנים

ביותר .לקובץ זה נטייה לאבד פרטים ואיכותו נמוכה.
•

קובץ  : RAWקובץ המיוצר ע"י חיישן המצלמה ,אינו מעובד ע"י מחשב המצלמה
אלא רק לאחר

העברת הקובץ למחשב ביתי ,זהו קובץ איכותי ביותר שאינו מאבד פרטים .
•

רזולוציה  :איכות הצילום הסופית המורכבת מכמות פיקסלים הנכללת בקובץ ,רמת
דיוק הצבע

ורציפות מעבר הגוונים ,החדות והניגודיות .
העברת התמונות מהמצלמה למחשב:
מומלץ להשתמש בקורא כרטיסים
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Iso
בעידן האנלוגי סרט צילום נבחר על פי ייעודו ונמדד על פי רגישותו לאור.
יחידת המידה לאותה רגישות מסומנת כיום באותיות ISO
(ראשי תיבות של ארגון תקנים בינלאומי) זו אותה יחידת מידה שכונתה בעבר .ASA
מספרי ה ISO-מציינים את מהירות הסרט .יש סרטים איטיים ,כמו  ISO 25וסרטים מהירים
במיוחד ,כמו  ,ISO 3200ככל שהמספר גבוהה יותר רגישות הסרט עולה.
עם סרט ברגישות של  ISO 3200ניתן לעבוד בתנאי אור קשים במיוחד והוא יסתפק
בחשיפה קצרה  ,ובאותה תאורה בשימוש בסרט ברגישות של  ISO 25נזדקק לחשיפה
ארוכה יותר .
לאו דווקא משך החשיפה נותן יותר או פחות אור .אפשר שנרצה לעבוד עם צמצם גדול או
קטן יותר.
בתנאי התאורה בארץ בתשעים אחוז מהמקרים נסתפק ב ( ISO 100אסא)
בימים מעוננים או בצל ,ניתן לעבור ל 200 ISO
בתנאי תאורה קשים ניתן לצלם ב ISO 400-800
בחלק מהמצלמות ניתן לצלם ב ISO 1600-6400
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מצבי צילום:
במצלמה אנלוגית או דיגיטלית יש בורר מצבי צילום ,הכפתור יכול להופיע
כטבעת מכנית או כמתג אלקטרוני.
בעזרת בורר המצבים הצלם יכול לבחור את המצב המועדף עליו:
.AUTO – P – AV – TV – M

AUTO

אוטומט

המצלמה בוחרת צמצם ,מהירות ,את רגישות הסרט והאם להפעיל מבזק או לא ,לצלם אין
כל שליטה על תפקודי המצלמה.
במצב צילום אוטומטי המצלמה קובעת את החשיפה באופן אוטומטי
וקובעת אם להבזיק או לא באופן אוטומטי ,על פי הצורך.
חשוב לשים לב !
ברוב המצלמות במצב צילום אוטומטי ( )AUTOאין אפשרות לבצע שינויים בתפקודי
המצלמה

 Pפרוגרם
המצלמה בוחרת מהירות וצמצם ,אך הצלם שולט על תפקודי המבזק ,רגישות הסרט
ומנגנונים נוספים במצלמה .
במצב מתוכנת  ,קביעות החשיפה נעשות באופן אוטומטי ע"י המצלמה בדומה למצב
האוטומטי  ,אולם כאן ניתן לשנות מספר קביעות שישפיעו על החשיפה .
הקביעות הניתנות לשינוי :הפעלת מבזק ,אפשרויות למדידת אור ,פיצויי חשיפה ,רגישות אור
( , )ISOאיזון לבן  ,wbאפקטים דיגיטליים .יש מצלמות בהן ניתן לשלוט בעוצמת המבזק /
חשיפה מדורגתBraketing -
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 -AVעדיפות לצמצם
מצב חצי אוטומטי :הצלם בוחר צמצם והמצלמה בעקבותיו בוחרת את מהירות הסגר
לקבלת החשיפה האופטימלית.
במצלמות אנלוגיות ודיגיטליות -רפלקס ערכי מפתח הצמצם נעים בדר"כ בין f 3.5 -צמצם
פתוח ל .f-22 -צמצם סגור .
במצלמות הדיגיטליות ערכי מפתח הצמצם נעים בדר"כ בין  f-2.8צמצם פתוח לf22 - -
צמצם סגור .
מצב זה נועד לצילום עצמים נייחים ( ללא
תנועה).
בצמצם פתוח  -עומק השדה יהיה קטן
(רקע מטושטש).
בצמצם סגור -עומק השדה יהיה גדול
(רקע חד).
עומק השדה
עומק השדה הוא תחום המיקוד של התמונה לפני נושא הצילום ומאחוריו  .המרחק לפנים
ומאחורי הנושא המצולם שבו התמונה תראה בחדות (ממוקדת).
עומק שדה קטן -תחום המיקוד של התמונה לפני מושא הצילום ומאחוריו הוא קטן
עומק שדה גדול -חדותה של התמונה תתפרס על טווח רחב של מרחק .תחום המיקוד של
התמונה לפני נושא הצילום ומאחוריו הוא גדול
ככל שהצמצם גדול יותר ( ,)2.8Fכך עומק השדה קטן יותר ,ולהיפך ,ככל שהצמצם קטן יותר
( ,)16Fנקבל עומק חדות גדול יותר.
גורם נוסף שמשפיע על עומק השדה הוא סוג העדשה.
בעדשה רחבת זוית עומק השדה גדול יותר.
בעדשת טלה (צרת זוית ) עומק השדה קטן יותר
אם נשתמש בעדשה רחבת זווית ( 28-24מילימטר) בצמצם  8למשל נקבל עומק שדה
גדול .לעומת זאת בעדשות ארוכות מוקד ( 400או  800מילימטר) ,בצמצם  8נקבל עומק
שדה קטן ואפילו אם נסגור לצמצם הקטן ביותר עדיין נקבל עומק שדה קטן.
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יש מקרים שבהם בכוונה נעבוד עם צמצם פתוח ( )2.8Fכדי לטשטש את הרקע ויצור
הפרדה בין הנושא לרקע וע"י כך להדגישו (כמו בצילום פורטרט או צילומי פרחים).
במקרים אחרים נשאף לקבל עומק שדה מקסימאלי ונעבוד עם צמצם סגור ( ,)22Fכמו
בצילומי נוף.
גורם נוסף שמשפיע על עומק השדה הוא מרחק האובייקט מהמצלמה.
ככל שהאוביקט עליו ממקדים נמצא קרוב למצלמה – עומק השדה קטן.
ככל שהאוביקט עליו ממקדים נמצא רחוק מהמצלמה – עומק השדה גדול.
בצמצם פתוח עומק השדה יהיה קטן (רקע מטושטש).
בצמצם סגור עומק השדה יהיה גדול (רקע חד)

-TV

עדיפות למהירות

מצב חצי אוטומטי ,בו הצלם קובע את מהירות התריס ואילו
המצלמה מתאימה את מפתח הצמצם.
ניתן לבחור במהירויות תריס הנעות בין מהירות תריס גבוהה
  1/2000שנייה ועד לחשיפה ארוכה של 15-30שניות .מצב זה נועד לצילום עצמים בתנועה !
חשוב לשים לב !
במהירות תריס גבוהה 1/2000נקפיא את הרגע המצולם
ונקבל תמונה קפואה :צילומי ספורט או כל נושא אחר
בתנועה שהצלם מעוניין להקפיא אותו.
במהירות תריס נמוכה(למשל )1/8 :נקבל תמונה מרוחה
המאפשרת לחוש בתנועה :צילומי ריקוד מים בזרימה או כל
תנועה אחרת שהצלם מעוניין להעביר בתמונה...

מצב - MידניManual -
הצלם קובע את מהירות התריס ואת מפתח הצמצם.
לקביעת החשיפה הנכונה על הצלם להשתמש במד האור המובנה במצלמה .
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במצלמה הדיגיטלית מד האור יופיע בצורת ( +2חשיפה בהירה מידי ) ( -2תת חשיפה).
חשיפה נכונה תצוין ע"י הסימון .-/+0
חשוב לשים לב !
לפני שנבצע את הצילום נוכל לבחון את החשיפה ע"י שינוי מהירות התריס ושינוי גודל
הצמצם.
בחלק מהמצלמות הדיגיטליות התמונה ע"ג הצג תתבהר או תתכהה בהתאם לחשיפה .
אם לא תבחינו בשינוי החשיפה ע"ג הצג ודאו כי המבזק כבוי – בזמן הפעלת המבזק
המצלמה עוברת באופן אוטומטי לערכי חשיפה עם מבזק.

פיצוי חשיפה -/+0
פונקציה המאפשרת לצלם להכהות או להבהיר את התמונה בזמן הצילום .
(לא שמיש במצב צילום אוטומטי)
ניתן להשתמש במצב " "+במקרים של תאורה אחורית כשרוצים להבהיר את העצם המצולם
או במצב " "-להעברת תחושה דרמתית או מיסטית בעלת גוון כהה.
מצב " "+המרבי הינו  +2ומצב " "-המרבי הינו  -2לא לשכוח לחזור למצב מאוזן ( )0בסוף
הצילום.
בחלק מהמצלמות יש מספר מצבים מובנים  :צילום פורטרט ,צילום נוף ,צילום ספורט ועוד.

צילום פורטרט (דיוקן)

צילום במצב נושאי אוטומטי ,הצלם מגדיר למצלמה את נושא הצילום – צילום דיוקן ,בפועל
המצלמה מגדילה את מפתח הצמצם לגודלו המרבי במטרה ליצור הפרדה גדולה ככל הניתן
בין הדמות המצולמת לבין הרקע ע"י טשטוש הרקע.
אדמה בית ספר לצילום בניהולו של יואל שתרוג פעיל כ  30שנה עם סניפים רבים ברחבי הארץ,
בצוות אדמה מיטב הצלמים ומורי הצילום בארץ.
לאדמה סדנאות צילום ברמות שונות ובפריסה ארצית  -אתר אדמה www.y-adama.co.il
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אדמה יוצרת -צילום ואמנות
חשיפה נכונה של המצולם תתבצע כך שהחצי העליון של היעד ימלא את רוב שטח
העינית או הצג.
ככל שנכוון את הזום למצב טלפוטו ) (zoom-inכך הרקע מתקבל יותר מטושטש.

צילום נוף

בצילום נוף  -בפועל המצלמה מקטינה את מפתח הצמצם לכדי המינימום במטרה ליצור
חדות גדולה ככל הניתן בין העצמים הקרובים למצלמה ובין העצמים המרוחקים יותר (עומק
שדה גדול) ,בנוסף לכך המצלמה מתמקדת לאינסוף ולכן מתאימה לצילום דרך חלונות .כיוון
שבמצב זה המצלמה סוגרת את מפתח הצמצם עלולה מהירות התריס המותאמת לצמצם
סגור להיות לעיתים נמוכה (במידה ואין הרבה אור).
בחלק מהמצלמות יופיע סימון המציין כי המצלמה לא יציבה (לא בכל הדגמים)  ,במקרה
זה מומלץ להיעזר בחצובה.
צילום ספורט

המצלמה מגבירה את מהירות התריס ומאפשרת להקפיא את הנושא המצולם בתנועה.
בצילום במצב ספורט באזורים חשוכים יתכן והתוצאה תהיה כהה כיוון שמהירות התריס
גבוהה ומעט אור יחדור מבעד לעדשה ,לכן חשוב להיות ערים למצב החשיפה.
צילום פנורמה

אדמה בית ספר לצילום בניהולו של יואל שתרוג פעיל כ  30שנה עם סניפים רבים ברחבי הארץ,
בצוות אדמה מיטב הצלמים ומורי הצילום בארץ.
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אדמה יוצרת -צילום ואמנות

צילום במצב עזר לצילום פנורמה מאפשר לצלם בדר"כ עד  26תמונות ברצף ולחברן
באמצעות תוכנת המחשב המסופקת עם המצלמה.
מצב פנורמה יעיל לצילום נופים רחבי ידיים וצילום חללים רחבים .
כשמצלמים תמונת פנורמה ,בדרך כלל ישנן שתי תופעות העלולות לשבש את הצילום ;
לעיתים החיבור לא מדויק – חלק מהתמונה נחתך
הפתרון :המצלמה מראה לצלם את חלקו האחרון של הצילום האחרון שבוצע .כל מה שצריך
לעשות הוא  :להתאים על הצג את "קו התפר" בין חלק הצילום שכבר נעשה לחלקו של
הצילום שעומד להיעשות .כאמור :שניהם מופיעים על הצג.
בעיה נוספת -חשיפה  :בכל פעם שנמקד מחדש על עצם נקבל חשיפה שונה שתיצור
הבדלים בגוון התמונות המחוברות .הפתרון :המצלמה מבצעת נעילת חשיפה לאחר הצילום
הראשון ולא משנה את החשיפה כל עוד לא סיימנו את הסט הנוכחי.
לאחר שצילמנו מס' תמונות ב"מצב פנורמה"  ,יש להוריד את התמונות למחשב ולערוך אותן
(בעזרת התוכנה שקיבלתם עם המצלמה) כדי להפכן לתמונה אחת
צג נתונים
המצלמות מצוידות בצג נתונים הממוקם בחלק העליון או בגב המצלמה.
על גבי הצג ניתן לראות מספר פונקציות של המצלמה :מצב צילום ,מהירות סגר ,מפתח
צמצם ,מספר תמונות (בחלק מהמצלמות כמה תמונות צולמו ובחלק כמה תמונות נשארו
לצלם) ,רגישות  ,isoשיטת מדידת אור (מרכזית ממוצעת או נקודתית) ,אזורי מיקוד
(ממוצעת או מנקודה מסוימת בפריים) ,מצבי מבזק ,צילום עצמי ,פיצוי חשיפה ()-+
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אדמה יוצרת -צילום ואמנות

צילום בודד – צילום ברצף
בחלק מהמצלמות יש את אפשרות הבחירה בין מצב צילום בודד לבין צילום ברצף או צילום
ברצף מהיר H

צילום ברצף מהיר

צילום ברצף

צילום בודד

טיימר
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אדמה יוצרת -צילום ואמנות
פונקציה המאפשרת לעבור למצב של "צילום עצמי" לאחר הפעלת הפונקציה החשיפה
תתבצע כ  15-10שניות לאחר "הלחיצה"
שימושי גם במצבים של חשיפה ארוכה ללא חצובה
בחלק מהמצלמות קיימת אופציית טיימר של  2שניות :מיועד לחשיפות ארוכות ,במידה ואנו
רוצים להיות בטוחים שהמצלמה לא תרעד בשל הלחיצה


לא לשכוח לאחר הצילום לחזור למצב צילום רגיל

צילום מאקרו
לצילום עצמים קטנים באופן מוגדל ומקרוב בכדי לראות פרטים מדויקים נעזר במצב
מאקרו .
במצב צילום מאקרו אין להפעיל את המבזק  ,אם המבזק יופעל התמונה תישרף  -תצא
בהירה מידי ,כמו כן במידה ומהירות הצילום נמוכה ,יש להציב את המצלמה על חצובה.
אפשרויות למדידת אור

מדידת אור רב אזורית ממוצעת (מכל שטח התמונה)
מיועד לצילום בתאורה רגילה ,על-פי רוב מיועד למרבית הצילומים.

מדידת אור מרכזית (משוקללת מרכז)
מודדת מאזור המרכזי בפריים

מדידת אור נקודתית
מיועד לצילום עצמים בתאורה ניגודית ,כשהצלם מעוניין למדוד את האור
מנקודה מסוימת בשדה הראיה .

מדידת אור נקודתית

אדמה בית ספר לצילום בניהולו של יואל שתרוג פעיל כ  30שנה עם סניפים רבים ברחבי הארץ,
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אדמה יוצרת -צילום ואמנות
בחלק מהמצלמות המצלמה מתוכנתת למדידת אור ממוצעת ,בעזרת לחיצה על כפתור
במצלמה מדידת האור עוברת למדידת אור נקודתית .בקנון לחצן המסומן ב( * -כוכבית)
איזון לבן ()WB
ניתן לשלוט בטמפרטורת הצבע של התמונה  ,באפשרותנו "לחמם" או "לקרר" את גוון
התמונה .
משתמשים בפונקציה זו בעיקר בשימוש בתאורה מלאכותית :פלורסנט או תאורה חמה.

אפקטים דיגיטליים
פונקציה זו היא האפשרות להוסיף מסנני צבע בעת צילום התמונה ולקבל תוצאה מיוחדת
ושונה מצילום הצבע הרגיל .
פונקציות אלו ניתנות לשינוי גם בתוכנות עריכת תמונה .לא לשכוח לאחר הצילום לחזור
למצב צילום רגיל.
כל אות מסמנת סגנון צבעוניות שונה.
-Aאוטומט
 -Sסטנדרט
 -Pפורטרט
 -Lצילומי נוף
 -Nצילום בגוון טבעי
אדמה בית ספר לצילום בניהולו של יואל שתרוג פעיל כ  30שנה עם סניפים רבים ברחבי הארץ,
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אדמה יוצרת -צילום ואמנות
 -Fצבעוניות רוויה
 -Mמונוכרום ,שחור לבן

מבזק (פלאש) בצילום
לצורך יצירת הצילום אנו זקוקים לאור .לא תמיד תנאי האור מספיקים ,ולכן ניתן להיעזר
במבזק לצורך יצירת התמונה.
רצוי להשתמש במבזק במקרים הבאים:
המקום חשוך מדי ומצריך חשיפה ארוכה ( בה איננו מעוניינים) כדי לאפשר לצילום
להתבצע.
הנושא עלול לזוז ולצאת מטושטש בשל החשיפה הארוכה יש צורך בחשיפה ארוכה מדי ואין
חצובה.
מבזק אוטומטי
המצלמה מודדת את עוצמת האור בסביבה בה מצלמים ,ואם האור המצוי אינו מספיק,
המבזק מופעל.
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אדמה יוצרת -צילום ואמנות
החסרון  :אין שליטה על הפעלת המבזק.
מבזק מופעל תמיד

במצב זה ,המבזק מופעל בכל צילום ,בלי קשר לתנאי התאורה :גם כשמצלמים באור יום
מלא ,וגם בתאורה חלשה יותר.
בצילום לאור שמש חזקה ,המבזק יכול לשפר את התמונה :אור שמש ישיר הינו אור בעל
ניגודיות גבוהה ,ומתאפיין בצללים חדים וכהים .תאורת המבזק ממלאת את הצללים כך שהם
מתעדנים ומכילים יותר פרטים.
כפתור HDR
טכניקה שמאפשרת ליצור תמונות המכילות פרטים באזורים כהים ובאזורים בהירים כאחד,
בתנאי תאורה ,אשר ללא טכניקת ה HDR -לא הייתה אפשרות לקלוט את כל הפרטים.

חיבור wi-fi
בחלק מהמצלמות יש אפשרות להתחבר מהפלאפון ל  Wi-Fiשל המצלמה ולהעביר
מהמצלמה תמונות לפלאפון הנייד .מצורף קישור לסרטון הסבר איך להתחבר מהפלאפון
למצלמה.
https://www.youtube.com/watch?v=_GBP9iMhl6o

תודה שלקחת חלק בסדנה,
לשאלות ,הרשמה לסדנאות ופרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר:
ניצן שתרוג
אדמה יוצרת בע"מ
050-5795862
nitzansitruk@gmail.com
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