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נעים להכיר

2011הקוד של הכניסה הוא •
077-4090280–הטלפון במשרד •
052-8220017הנייד של רועי •
(0774090280)אינטרנט אלחוטי •
טלפונים על שקט, להגיע בזמן•
משטחי כתיבה לרשותכם•
משלוח מצגות במיילים•
שיעור תגבור אחת לחודש•

מאמרים באתר שלנו•
השלמות שיעורים•
אחריות על הקורס•
חניכה ביציאות שטח•
משימות בית•
בדלים לפח. נא לעשן רק בחוץ•
בהפסקות יש קפה וכיבוד קל•



ומתקדםיסודות מטרות קורס 

להכיר את כל מושגי היסוד של עולם הצילום
ללמוד לצלם צילומים טובים

ללמוד לתפעל את המצלמה שלי באופן ידני
פיתוח מנגנוני התפתחות אישית בצילום

לימוד סגנונות בסיסיים בצילום

לימוד סוגות בצילום וכלים מעשיים

חשיפה לתאורה מעשית וליכולותיה
עבודה עם מצולמים ובמוים
פיתוח זהות צילומית לצלם

חשיפה לטכניקות צילום מתקדמות ומורכבות



?מה זה בכלל צילום... לפני הכל

 = Photoאור
אור המופק ממקורות תאורה 

חלקו  , פוגע במשטחים, שונים
.נבלע וחלקו מוחזר

אותם אורכי הגל החלקיים של 
.נקראים צבע, האור המוחזר

 = Graphרישום
הטבעת דפוס האור על גבי רכיב 

דיגיטלי או כימי בחשיפה  
מתוזמנת



ההיסטוריה של הצילום

חלל אטום לאור עם חריר , "לשכה אפלה"או בעברית –" קמרה אובסקורה"
.אשר דרכו נוצרת הקרנה הפוכה בצד הנגדי

ובמשך מאות שנים חפשו את , נוצר דפוס האור" קמרה"בעזרת ה
הפתרון לקיבוע הדימוי



חשיפה בת , "גרא-הנוף בלה"
שעות מחלונו של הצלם  8

.המשקיף על הנוף הכפרי

הצילום הראשון-1828

ההיסטוריה של הצילום

1765-1833ניספור נייפס 
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היצירה המקורית כפי שהיא נראית היום במרכז רנסום בצרפת



המצלמה המסחרית הראשונה
נקראה על שמו של דאגר

המצאת הדגרוטיפ–1839

ההיסטוריה של הצילום

1844-דאגר בפורטרט מצולם מ
דקות10חשיפה של מעל ל. 1838טמפל מ-דגרוטיפ של שדרות סן



המצלמה המסחרית הראשונה
נקראה על שמו של דאגר

המצאת הדגרוטיפ–1839

ההיסטוריה של הצילום

1844-דאגר בפורטרט מצולם מ
כנראה הצילום הראשון בהסטוריה של בן אדם



?כיצד צילמו בהתחלה



תחילת מהפכת הצילום

1839רוברט קורנסליוס ב, הסלפי הראשון



תחילת מהפכת הצילום



תחילת מהפכת הצילום

דקות ולא אפשר את הקפאת  30-3משך החשיפה היה בין . 1
.התנועה

.כל תמונה היתה יחידאית ובלתי ניתנת לשכפול. 2
.התוצאה הסופית היתה שברירית ונהרסה בקלות. 3

ב לבדה "צולמו בארה1839-1860ובכל זאת בין השנים 
!!!דגרוטיפים30,000,000



כל תהליך הצילום התבצע במעבדה הניידת של הצלם–מלחמת האזרחים 

ההסטוריה של הצילום



ההסטוריה של הצילום

1861, מלחמת האזרחים האמריקנית



ההסטוריה של הצילום

1861, מלחמת האזרחים האמריקנית



,  הדפס צבעוני ראשון 
1877לואיס דוקו 

ההיסטוריה של הצילום

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Duhauron1877.jpg


הקפאת התנועה מגלה  
עולם חדש

ומבשרת על לידתו  
"הרגע המכריע"של

ההיסטוריה של הצילום

1878' של הצלם אדוארד מויברידג" הסוס בתנועה"סדרת צילומים 



הצילום מגיע להמונים

דולר25רק –שווקה המצלמה הראשונה להמונים במחיר שווה לכל כיס 1889ב



הצילום מגיע להמונים

.מצלמות25,000,000ימכרו קודאק כ1940עד -$ 1ירד מחיר המצלמה ל 1900ב



הרגע המכריע

.The Decisive Moment: באנגלית•

.ברסוןי הצלם אנרי קרטייה "נטבע ע•

.  אותו הרגע בו כלל האובייקטים מסתדרים בדיוק במקום ובזמן•

Henri Cartier-Bresson

או קומפוזיציההעין שלך מוכרחה לזהות"
ואתה חייב  , ביטוי רגשי אותם מזמנים לך החיים

מתי ללחוץ על אינטואיציה לדעת מתוך 
."  זה הוא הרגע בו הצלם הוא יצירתי. המצלמה

(קרטייה ברסון)



המצלמה משפיעה על ההיסטוריה

1936, דורותיאה לאנג.אמא מהגרת 



האסטרונאוט ביל אנדרס
1968, 8על סיפון האפולו 

המצלמה משפיעה על ההיסטוריה



ויאטנםמלחמת 
1968, אדמסאדי 

המצלמה משפיעה על ההיסטוריה



המצלמה משפיעה על ההיסטוריה

,עמונה
2006, בלילטיעודד 



ואנשים מנצלים את כוחה לרעה

המצלמה משפיעה על ההיסטוריה



ואנשים מנצלים את כוחה לרעה

המצלמה משפיעה על ההיסטוריה



המצלמה משפיעה על ההיסטוריה

2006, נרס'סלפי האוסקר של  אלן דג



סודות הקומפוזיציה



?מהי קומפוזיציה

com position–קומפוזיציה 

היא תוצר היחסים בין הנושא לבין  קֹוְמּפֹוִזיְצָיה

וכן בין האלמנטים הנוספים בתוך  , מסגרת התמונה

.היצירה

דומיננטי בכל  אמצעי מבעהקומפוזיציה היא

תחומי האמנות החזותיים ובפרט בצילום

, קימפזו, לקמפז, קימפזתי, קימפוז: הטיות בעברית

קומפז



?כיצד שולטים בקומפוזיציה

.הסצינהי "הקומפוזיציה נקבעת ע•

י הצלם בשילוב  "הקומפוזיציה נקבעת ע•
.הסצינה

:הקומפוזיציה מורכבת משלושה רכיבים•

הכי חשוב–נושא1.

מלווה את הנושא–נשוא2.

!לא פחות חשוב–רקע3.



נושא
הנושא הוא הדמות הראשית של התמונה•

"עוגן"הוא יבלוט מהשאר ובדרך כלל יהווה •

יהיה ברור לצופה כי זהו הנושא של התמונה•



נשוא
הנשוא הוא הדמות המשנית בתמונה•

הוא ישלים או יתחרה בנושא הראשי•

מהנושא" יגנוב את ההצגה"אנחנו צריכים להקפיד שהנשוא לא •



רקע
לנושא" להחמיא"הרקע נועד להשלים את התמונה ו•

הוא לא יתחרה בתשומת הלב של הצופה•

הוא לא יכלול אלמנטים מסיחי דעת•



טקסט
פרצופים

כיוונים

?מה העין אוהבת

:דברים3בעיקר 



?מה העין אוהבת

טקסט

פרצופים
כיוונים

:דברים3בעיקר 



?מה העין אוהבת

טקסט
פרצופים

כיוונים

:דברים3בעיקר 



?מה העין הכי אוהבת



?מה העין הכי אוהבת



?מה העין הכי אוהבת



?מה העין הכי אוהבת

אנחנו ננצל את הידע הזה
כדי למשוך את עיני הצופה



:נעבור על מספר חוקי קומפוזיציה מרכזיים



חוק השלישים
מחלקים את התמונה לשלישים•

שליש 
שמאלי

נקודת 
מפגש

שליש 
ימני

שליש עליון

שליש תחתון



?אז באיזה שליש נמקם את האובייקט

מחלקים את התמונה לשלישים•

העין מאוד אוהבת שלישים•

משעמם= מרכז •

לפי  ? כיצד קובעים איזה שליש•

 Looking)מרחק הדובר 

space)



מרחק הדובר

מונח השאול מסוציולוגיה•

...אני אדגים, שנייה•

אנחנו נמקם את הנושא שלנו  •

בהתאם למרחק הדובר שלו













שבירת מרחק הדובר



שבירת מרחק הדובר



שבירת מרחק הדובר

רותם שביט:צילום



חיתוך הזהב



הולכת עין
.כ והיכן היא נעצרת בסוף"מה אח, לעין מה היא רואה קודם" מכתיב"הצלם 



אלכסונים

העין מאוווד אוהבת אלכסונים•



אלכסונים



אלכסונים



אלכסונים



אלכסונים



קומפוזיציה מתכנסת

נקודת המגוז



מסגור טבעי



?אנכי או אופקי



?אנכי או אופקי



?באמצע או בצד

הראתיקובי: צילום



קווים מקבילים



הרגע המכריע



הרגע המכריע



חשיבה יצירתית



חשיבה יצירתית



חשיבה יצירתית



חשיבה יצירתית



דוגמאות
עכשיו נעבור על מספר  

תמונות וננתח את 
הקומפוזיציה

שימו לב לאן העיניים 
שלכם הולכות בתמונה





שי כהן:צילום









:צילום
עודד וגנשטיין





:צילום
נמרוד סונדרס



:צילום
פליקס לופה
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בשיעור הבא
יסודות הצילום או כל מה שרציתם  

לדעת על המצלמה שלכם ולא  
.העזתם לשאול

!תביאו מצלמות
ועודiso, צמצם, תריס

לסיכום

:התחלנו להבין יותר על צילום
?מה זה צילום וכיצד הצילום החל•
נשוא ורקע, נושא? כיצד אנחנו מעבירים מסר•
?מה מושך את עיני הצופה•
?כיצד מוליכים את עיני הצופה•
?מה הופך תמונה לתמונה טובה•
.יצירת עניין אצל הצופה•

שיעורי בית
אלכסונים  , שלישים: סוגי קומפוזיציות3לצלם 1.

ומתכנסת
שלכם דרך הלינק  הפייסבוקלהיכנס לקבוצת 2.

שתקבלו במייל
לנתח צילומים ישנים שלכם3.
ולנתח1x.comלהסתכל באתר 4.
לתרגל, לתרגל, לתרגל5.

הקומפוזיציה היא אחד הכלים הכי חשובים שלנו לשליטה בצילום  
.ובצופה

?מי מביא משהו טעים


