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בשיעור היום

נלמד על טכניקות לצילום בלילה אותן נתרגל  •

ביציאת השטח הבאה

נערוך ביקורת לצילומי פורטרטים ורחוב  •

מנחלת בנימין



?מי יודע כיצד נוצרת תמונה

או תאורה מלאכותית המשמשת לצורך  , הפלאש
צילום נועדה למלא את הצורך הבסיסי של 

.אור-החיישן 

!ללא אור מוחזר לא תיווצר תמונה

י אור שמופק ממקור חיצוני ומוחזר מעצמים שונים"ע

?ומה קורה כשאין לנו מספיק אור סביבתי
... אנחנו נשתמש בפלאש או בחשיפה ארוכה

...נתחיל בשתי שאלות



טווח דינמי



יצירת צללית

נושא כהה על רקע בהיר•

להתמקם אל מול האור•

לבחור פרופיל מעניין לצללית•

גובה הצילום יפריד נושא מקרקע•

חשיפה לפי הקקע•

(-2) פיצוי חשיפה שלילי •



!להרדםלא ... הלו...הסטוריהקצת 



תאורה רכה או נוקשה



?איך הפלאש משפיע על הצילום

משך החשיפה

חשיפה עם פלאשחשיפה ללא פלאש



חשיפה עם פלאש

מבטא את העצמה של הפלאש–מספר מנחה •

מטרים10.5מרחק של = 42/4ייתן F/4בצמצם GN42לדוגמה 

מפתח צמצם•

•ISO

מרחק מהנושא•

מהירות תריס•

מהירות סנכרון•

GN / F no. = Work Distance



מהירות סנכרון



מהירות סנכרון



מצבי צילום עם פלאש

עיניים אדומות•



מצבי צילום עם פלאש

הקפאה•

NikonCanon
גולובנובמקס : צילום



מצבי צילום עם פלאש

•Rear

גולובנובמקס : צילום



מצבי צילום עם פלאש

•Rear

NikonCanon
גולובנובמקס : צילום



שימושים נוספים לפלאש



שילוב מבזק בחשיפה-הפסקה פעילה

מקמו את הנושא על רקע יחסית בהיר•

להתמקם אל מול האור•

לכוון חשיפה המתאימה לשימוש במבזק•

צמצם לא סגור מדי•

איזו נמוך•

או איטי יותר\מהירות הסנכרון•

צלמו תמונה ללא מבזק•

הרימו את המבזק וצלמו •



אפקטים של חשיפה ארוכה

?אז למה בכלל לצלם בלילה

נוף בצורה אחרת•

מריחה של אורות•

מריחות של כוכבים•



צילומי לילה

?מה צריך בשביל צילומי לילה

לילה•

מצלמה•

רצוי רחבה, עדשה•

(או נקודת משען אחרת)חצובה •



?איך משתמשים בחצובה

לא  
...טוב

עדיף  
...שלא



נתוני הצילום

?כיצד נכוון את המצלמה•
תריס•
צמצם•
•ISO

איזון לבן•
פוקוס•
מדידת האור•
פלאש•
שלט/ טיימר •
מייצב תמונה•



צילומי לילה



צילומי לילה



צילומי לילה–4יציאת שטח מספר 

?היכן נפגשים
ג"ר34רחוב חרוזים 

?איך מתכוננים
!להטעין סוללות•

!לרוקן כרטיסי זיכרון•

!לנקות מצלמה ועדשות•

!לא לשכוח להביא מצלמה•

?אם אין לי חצובה
דקות לפני תחילת  30–איסוף החצובות 

השיעור בבית הספר

?מה להביא
מצלמה•

חצובה•

פלאש•

נעלי שטח•

שתייה•

פנס•

בגדים שלא  •

אכפת ללכלך



צילומי לילה–4יציאת שטח מספר 

?היכן נפגשים
ג"ר34רחוב חרוזים 

?איך מתכוננים
!להטעין סוללות•

!לרוקן כרטיסי זיכרון•

!לנקות מצלמה ועדשות•

!לא לשכוח להביא מצלמה•

?אם אין לי חצובה
דקות לפני תחילת  30–איסוף החצובות 

השיעור בבית הספר

?מה להביא
מצלמה•

חצובה•

פלאש•

נעלי שטח•

שתייה•

פנס•

בגדים שלא  •

אכפת ללכלך



לסיכום
להשלים תאורה וליצור תאורה ייחודית, הפלאש הוא מתקן מדהים שתפקידו להאיר•
היצירתיות בשימוש בפלאש היא אינסופית•
תאורה טובה עושה את התמונה•
העריכו את הפלאש ותלמדו אותו טוב•

שיעורי בית
שקיעה  ,צילום לילה: לקרוא מאמרים1.

ופלאש
לתרגל, לתרגל, לתרגל2.
לצלם ולהביא משהו עם  -משימת סיכום 3.

"חדש"כותרת 

שיעור סיכום קורס
!!!כולם מביאים משהו מגניב


