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עריכה לשונית
עדי אדרי
איריס גל-גפן
אלינה דולגוי

העולם כמרקחה! אימפריות עולות
ונופלות ,חברות המצלמות מכריזות על
דגמים חדשים וחמים ואנחנו בעיקר יושבים
ונהנים מההצגה.
קפיצות משמעותיות התרחשו בחודשים
האחרונים עם מצלמות חדשות תוך כדי שבירת
שיאים קודמים לרסיסים ובעוד קנון וניקון כורעות
תחת נטל ההזמנות ,אנחנו כצרכנים מתנפלים
על כל גוף שמשתחרר לשוק .בגיליון הפעם תוכלו
לקרוא סקירה על הניקון  D800ואנחנו כבר נספר
לכם שהסקירה על הקנון  5D Mark IIIהחדשה
תתפרסם בגיליון הבא.
הקיץ הגיע ,זה אומר שעות אור ארוכות ושמיים כחולים,
אבל גם חום אימים ודיכאון לליבידו הצילומי שלכם .בדיוק
הזמן להכיר את רזי הסטודיו הממוזג או לפתח מיומנויות
צילום תת-ימי ,אישית זה הזמן שבו אני מצפין לאיזור הקוטב
הצפוני לנשום אוויר ארקטי קריר.
השקנו אתר חדש לקומפוזיציה – באתר החדש אנחנו נעדכן
אתכם באופן שוטף על חדשות מעולם הצילום ונעלה מאמרים
נבחרים עבורכם כחלק מפרוייקט קומפוזיציה הרחב שלנו .אנו
מקווים שתהנו מהאתר ומהתכנים החדשים שלנו .שתפו עם חברים
במגזין ושתפו אותנו בהערות ורעיונות.
שלכם,
רועי גליץ ,עורך ראשי
מגזין קומפוזיציה
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משתתפים
אדם שול ,אודי תירוש ,עידן פרסר ,ג'ון הייד ,עדי נס,
דרור גרתי ,וויין פוזנר ,אילן שחם ,לב בוגוסלבסקי,
רועי גליץ ,גיא פריבס ,איריס גל-גפן.
הוצאה לאור
רועי גליץ בע”מ
כתובת המערכת
היצירה  ,26רמת גן52521 ,
טלפון 077-4090280
פקס 077-4090281
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100

1/125

F/4

25MM

CANON 1D MARK III

Scott Michaels
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400

1/125

F/5.6

38MM

NIKON D90

Dennis Bautista
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9

100

1/180

F/4

19MM

PENTAX K-7

Bill Gekas

8
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100

1/200

F/4.5

105MM

CANON 5D MARK II

Irina Mastalârčuk

10

13

250

1/1600

F/8

14MM

CANON 5D MARK II

f

Martin Marcisovsky

12

15

200

1/350

F/22

35MM

NIKON D700

Wayne Posner
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400

”2

F/13

80MM

CANON EOS 500D

רפאל-עודד בן
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100

1/500

F/4.1

29MM

CANON POWERSHOT A610

f

Noni Panayotov
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21

100

1/30

F/18

210MM

CANON 5D MARK II

Krzysztof Browko

20

הספר לצילום המוביל בישראל-בית

200

1/125

F/7.1

105MM

CANON 5D MARK II

Antonio Perrone
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בדרך
עידן פרסר מראיין את עדי נס

לעדי נס יש כנראה חיים מושלמים ,הוא
מבלה את זמנו בלעשות מה שהוא אוהב -
צילום ,בהפקות מיוחדות ומעניינות ,ובקצב
שלו ,ובין לבין הוא מטייל בעולם בין גלריות
נחשבות שמציגות ומוכרות את הצילומים
שלו .והעולם קונה ,הצילומים של נס נמכרים
בסכומי עתק המאפשרים לו להתפרנס
מהאומנות שלו ,עדי הצליח להגיע למה שכל
צלם מייחל לו .החלטנו לברר מי הוא האיש
מאחורי השם המוכר ולנסות להבין מה גורם
לכל העולם להידלק על התמונות שלו...

נס
אז איך הכל התחיל?

יש שיאמרו צירוף מקרים ויש שיאמרו בטעות ,לאחר
שירות צבאי כפקח טיסה החליט נס ללכת בעקבות
ליבו אחר האומנות .במזכירות האקדמית של בצלאל
מצא את עצמו טובע בתוך ערמות טפסי הרשמה
ועומד מול החלטה גורלית לגבי עתידו המקצועי.
אבל הוא רצה משהו יותר פרקטי מציור  -עיצוב
גרפי ,עיצוב תעשייתי ,ארכיטקטורה“ ,הכל נראה
מושך ,אבל צריך גם להתפרנס” .אחרי הרבה סימונים
ומחיקות סומן גם צילום כאופציה.
כצייר חובב ,כשזומן לריאיון לא היה לעדי תצלום
אחד לרפואה על מנת להציג לרכז הצילום ,ואף על
פי כן הוא התקבל .כששאל אותם כמה שנים לאחר
מכן ‘למה דווקא הוא’ ,נענה כי כולם הציגו תמונות
מהטיול במזרח של צילומי נשים הודיות בשדות
אורז ,והוא ,חיה משונה אחת שהציגה ציורים במקום
צילומים .הם אמרו לעצמם שצילום זו טכניקה
שאפשר ללמד וקיבלו אותו .כך התחיל סיפור
ההצלחה המטאורית של נס.
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איך שיר נולד?
תהליך העבודה של נס הוא מאד לא שגרתי ,בסוף התהליך
שלוקח שנים ,הוא נותר עם מספר תמונות מצומצם המרכיבות
סדרה שנמכרת במאות אלפי דולרים .אז איך זה קורה?
הכל מתחיל בתחקיר – “זה החלק הכי מעניין ביצירה” כך סיפר
לי נס בחיוך ,לראות סרטי קולנוע ,עבודות אמנות ,ספרי צילום,
אינטרנט ,מוזיקה ובילוי במקומות תרבותיים שקשורים לנושא.
“אני נהנה נורא מהמרדף ,ולא תמיד רוצה להגיע לסוף המסע
בתוך היצירה”.
“אני תמיד מתחיל לעבוד מתוך הזהות שלי ,כל יצירת אומנות
מתחילה ממקום מאד אישי ופרטי ,מכיוון שאני גבר ואני ישראלי,
אני מתעסק ביצירה שלי עם גבריות וישראליות .אבל זה לא
רק זה ,כי הצילום מרובד והדמות מרובדת  -לדמות שלי יש
הרבה מאוד פנים וכולם באים לידי ביטוי באומנות שלי” .עדי
מגדיר את עצמו כגיי ממוצא יהודי אתני ,אומן שגדל בעיירת
פיתוח בפריפריה ,וניתן לראות התייחסות לכך בהיבטים שונים
בעבודותיו ,בין אם בליהוק ,בלוקיישנים ,בסימוכין הרבים
לתולדות האמנות ובצבע ההומו-ארוטי שמאפיין כל כך את
עבודותיו“ .אני חושב שהיופי באמנות הוא שכל אחד יכול להבין
אותה בצורה אחרת .אתה יכול לקחת את היצירות שלי ו’לקרוא’
אותן דרך הפריזמה של יצירות הומוסקסואליות ,אתה יכול
לבחור לקרוא אותן דרך תולדות האמנות ,או דרך הפנים של
הישראליות ,או דרך הצילום המודרני .יש הרבה מאוד פנים
בזהות שלי ,אין להם צבע או קול אחד .אם נשווה לעריכת מוזיקה,
אין ערוץ אחד שמשתלט על כל היתר .הכל עובד במקביל ונוצרת
מזה יצירה”.

מבעד לקליפה
להלן כמה דוגמאות לתמונות של עדי נס ,ליצירות שנבנו בקפידה -
נדבך על גבי נדבך.

נתחיל דווקא בתמונה שבמבט ראשון מפטירים אותה כסתמית
– חייל בהפסקת סיגריה .אולם כשמביטים לעומק ניתן למצוא
רבדים רבים של תוכן .התמונה צולמה בסדרת תמונות בהן דימה
עדי קרקס חיילים ,התמונה מתארת את הסיטואציה של זריקת
טבעות על עמודים בביתן בקרקס .אולם כמו בכל תמונה של
נס ,נלקח תוכן מתוך רגע פרטי במיוחד – הרגע של הסיגריה
הראשונה בצבא“ .התחושה הזו של הגבריות שהרגשתי דרך
העישון באותם ימים והגאווה לשרת .אני ,שהייתי רגיש ,הומו,
עירוני ,שברירי ,פתאום הפכתי לחלק ממערכת גדולה וחזקה”.
שכבה נוספת אותה ניתן לראות היא נישואים בין גברים ,טקס
חתונה ,עם טבעת ואצבע ,באחווה גברית .הרובד העמוק יותר
הינו הרובד ההומו-אירוטי “כי זה לא רק חתונה בין גברים ,זה
בעצם חדירה” .למעשה ניתן לראות שמדימוי מאוד מינימליסטי –
אצבע ,חייל וטבעת ,ניתן לדבר בעת ובעונה אחת על גבריות ,רגע
אישי ופרטי ,רגע ציבורי צבאי ,ורגע הומו-אירוטי אומנותי.
26
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תמונה נוספת בה ניתן לראות דימויים היא “הסעודה
האחרונה” ,בה טמונים אלמנטים רבים בעלי משמעות.

התפוח החצי אכול (שמזכיר את אדם וחווה או את
שלגייה) ,שקיות הלחם הקרועות ,מיץ פטל (שמחליף
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את היין) ,שיח קוצים שמזכיר את הזר סביב ראשו של
ישו ועוד .נס בדרכו המיוחדת לוכד את הצופה על ידי
משחק של קומפוזיציה .העין מתמקדת קודם כל בדמות
המרכזית ומשם נעה לאורך השולחן ימינה ושמאלה,

היא נמשכת לבהיר (חולצות הטריקו הלבנות המבצבצות
מבעד למדים) ,החייל המוצב בצד שמאל של הפריים
שנראה כאילו הגיע לשם במקרה ,מעין עובר אורח
שנלכד בצילום וגורם לנו לתהות האם הצילום מבויים

או לא .בנוסף הנעל החתוכה משמאל נותנת לתמונה
הרגשת סנאפ שוט .אולם מנגד  -המדים מקנים אמינות
לתמונה (לא סתם בפרסומות מציינים כי ‘המציג אינו
חייל’) .את הסעודה האחרונה ניתן לחלק בקומפוזיציה

29

מושלמת לשלישים .רצפה ,שולחן ומה שמעל
לשולחן .עדי מסביר שהחלק שמתחת לשולחן,
מסמל את הרובד הנסתר ,אותו רוצים להדחיק
ולהכחיש – החייל השש-אלי-קרב .לעומת החלק
שמעל השולחן אשר בא לסמל את הדברים
ה’טריוויאליים’ כמו פרידה מחברה ועישון סיגריה.
יד הגורל .כחלק מסדרת “הכפר” עלה בראשו של
נס רעיון לתמונה של זוג חברים היורד למעיין,
סיטואציה הזכורה לו מימי נערותו .בניסיון להוסיף
דרמה לתמונה על ידי עימות ,הוא מסר בידם
אקדחים ,אולם הרגיש כי זה ‘לא עובד מספיק טוב’
ויש צורך במשהו חזק יותר.
לאורך השנים קיבל עדי מכתבים או מיילים עם
תמונות של אנשים אשר רוצים להיות מודלים
בתמונותיו .תמונה אחת שנחרטה בזיכרונו הייתה
תמונה של זוג ציצים בולט במיוחד אשר גרם
לעדי לתהות האם זו אינה טעות בכתובת .הזיכרון
הזה הוביל אותו לרעיון להציב מול הנער בחורה
עירומה שתעביר את התחושה כי היא מסרסת
אותו (כיוון שהוא לבוש והיא במערומיה) .כדי
לחבר את הצילום לתולדות האומנות ,בחר להביא
 3נשים ערומות ,הן המוירות – אלות הגורל שעל
פי המיתולוגיה היוונית ,הראשונה קובעת את גורל
החיים ,השנייה מודדת את אורך החיים על פי
אורך צמתה והשלישית חותכת וקובעת את סופם.
אך כמו תמיד ,הנושא בתמונה נותר הנער.
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התמונה מבוססת על הדימוי המוכר של החייל שקפץ
לתעלת סואץ הישראלית ,ביום האחרון של מלחמת
ששת הימים ,עם הקלצ’ניקוב שלקח שלל מהאויב כשהוא
מונף בידיו .התמונה הזו ביססה את הדימוי של הישראלי
הבר-קיימא ,אפילו עד היום .התמונה אף הופיעה בשער
של ‘לייף מגזין’ האמריקאי ,והציגה את הניצחון ההרואי,
המהיר וההוליוודי של מלחמת ששת הימים .עדי לקח
את הדימוי הזה ובו זמנית עשה שני דברים – גם להעריץ
את הישראלי ולהנציח אותו ,אולם באותה עת גם לבקר
אותו“ .המים לא רק כחולים ,הם גם שחורים ,כלומר זה
לא בהכרח אופטימי  -השמים לא בהכרח בהירים ,וכולם
בצל .החיילים לא רק הירואים ,אלא גם פוחדים ורועדים
כי התמונה צולמה במימי הקרח של בריכת הקצינים
בגולן .אפשר ממש לראות את עור הברווז".
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ההשראה לסדרה החדשה‘ ,הכפר’,
הגיעה מציור שנקרא ‘נפילתו של
איקרוס’ .במיתולוגיה היוונית,
איקרוס הצליח לעוף בעזרת כנפיים
שנבנו על-ידי אביו ,באמצעות
נוצות שהודבקו בשעווה ,ועל-אף
אזהרותיו של אביו ,איקרוס התקרב
מדי לשמש ובכך המיס את השעווה
ונפל אל מותו .התמונה האחרונה
בסדרה לוקחת מן הדימוי ,אולם נס
לא עוצר שם ,ולוקח גם מתולדות
התיאטרון  -מההעמדה שיש במחזה
“המלט” בשאלה הקיומית “להיות
או לא להיות?” – בה המלט מחזיק
את הגולגולת .ניתן לראות גם דימוי
של מלאך ושטן  -הכנפיים הלבנות
משמשות לדימוי מלאכים ,ובנוסף
קיימים ניגודים חזקים של אור
וצל .עדי מספר שהתמונה שואבת
גם מרגע פרטי שבו נאלץ להרוג
תרנגולת הודו ,והתחושה הלא
נעימה שבשליחת חיות למותן.
אין פה סימוכין ברורים מספיק
על מנת להניח תמונה ליד תמונה
ולמצוא דמיון ברור ,אולם ניתן לחוש
במקורות ויזואליים רבים.
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תמונה זו היא הראשונה בסדרת הכפר ,עדי רצה לתת
את מבט האאוטסיידר על הקבוצה .כאמור ,כל יצירה
מתחילה ממקום אישי ,ונס ,שגדל בקריית גת – בירת
האזור החקלאי של חבל לכיש ,עבד בילדותו במחנות
עבודה בקטיף תפוזים בקיבוצים ,שם תמיד הרגיש
שהמקום שניתן לו על-ידי החברה הישראלית הוא
קצת בצד “ -מזרחי מעיירת פיתוח שנכנס לתוך חלום
ארץ ישראל היפה עם בהירי המבט ויפי הנעורים”.
לקראת התצלום עדי ערך חיפושים רחבים אחר הפרדס
המושלם .עדי חיפש ילד ,שכביכול הגיע מסדרת
הנערים“ .נער קצת שחרחר עם עניים גדולות” .לאחר
שמצא את הנער ,חיכה עדי חודשיים נוספים כדי
שיצמח לו השיער וייקנה לו מראה יותר ‘כפרי’ ,במקביל
כהשראה מעולם האומנות ,נס תר אחרי חוות בכדי
למצוא את הסוס מהגזע שמופיע בציור של פיקסו.
(הסימוכין לתמונה הוא הציור ‘נער מוביל סוס’).
כפי שבוודאי כבר הבנתם ,תהליך היצירה של עדי מורכב
במיוחד ,והוא אוהב ‘לקחת את הזמן’ ביצירות שלו .הוא
לא מצלם התרחשות ,אלא מרכיב את הסיטואציות
מהבסיס .כמו צייר שמלטף קנבס עם מכחול הוא בונה
את הקומפוזיציה מאפס .אולם לעיתים הוא ייתן חופש
ביטוי לניצבים שלו .לדבריו “ -זו הנשמה של הצילום”.

הכל בשליטה ,חוץ ממה שלא
“הרעיון המקורי הוא רק תשתית להשראה” .לעיתים
הדימויים קרובים לרעיון המקורי של נס ,ולפעמים הם
לוקחים אותו למקומות חדשים ,או אז הדימוי הסופי
שונה מאד מהרעיון ההתחלתי .והוא נהנה מהמסע,
מהחוויה שבהפקה ,לפגוש אנשים ,לחפש לוקיישנים,
לטייל בארץ ובעולם“ .בלי ליהנות ,היצירה הופכת
להיות מעמסה” .אבל למרות כל ההכנות ,ואולי קצת
בגללן ,ועל-אף שעדי מצהיר על עצמו שהוא ‘קונטרול-
פריק’ ,אין לו שליטה מלאה על הצילום“ .האומן או
הבמאי או המפיק שמתכנן תמונות הוא צלם שיש לו
רצון להגיע לשליטה מלאה ,אבל זו תחושה מדומה של
שליטה ,בסופו של דבר אין לך שום שליטה ,אם יהיה
ענן שיכסה את השמש זה לא יעבוד .אם הפנס נשבר או
שהחברה הביאה משהו חלופי הכל משתנה .אם הייתי
רוצה להוציא את הרעיון ,היצירה היתה הופכת להיות
גמלונית ,משעממת ונטולת השראה .ברגע שאני מאפשר
תנועה מסוימת בתוך הרעיון ,תוך כדי הצילום אני מבין
שיש משהו שלא ראיתי קודם”.
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דוגמה טובה לכך ניתן לראות בסדרת סיפורי התנ”ך,
בצילום של נוח“ .המצולם נשכב על הרצפה בפלורנטין
כאילו צייר פלסטי הולך לצייר אותו ,הוא שכב בצורה
שאני מעולם לא הייתי מצלם ,אבל זיהיתי את זה ונתתי
לו את החופש להיות מי שהוא .כשאני מביים ,אני אוהב
להשאיר משבצת למצולם להיות כמו שהוא ,וככה הוא
בחר להיות .זה יצר קונטרסט גדול בין תולדות האמנות
והמציאות בת ימינו .אני ער כל הזמן לרצונות שלי ,לקווים
שהשתתתי ולדמות שאני מביא .אבל אני מרגיש משוחרר
לגמרי לפרוץ לדברים שונים”.
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הסיפור של עדי נס
”הסיפור הוא לא הדבר בפני עצמו ,הוא רק אמצעי מבחינתי
לקצר את הדרך לצופה” .כשיציינו בפני מי שמכיר את
עבודותיו של נס את תמונת דגל הדיו ,הוא יבין מיד באיזו
תמונה מדובר .אולם כשיפנו לעדי וידברו איתו על “התמונה
עם הדגל” הוא מיד יציין בחיוך שאין דגל בתמונה .עדי עושה
מחקר גדול מאד לפני כל תמונה ומגיע להמון פרטי מידע,
אולם בתוצר הסופי ,סונן המידע הזה לכדי יצירת אומנות
מינימליסטית“ ,העין משלימה את הדגל ואת הסיטואציה,
זה קצת כמו לרקוח תרופה הומאופטית ,לדלל טיפת רעל
בים של מים ,אני מסיר מתוך התכנון מרובה הפרטים את
כל מה שאני לא צריך יותר .אחד הדברים שהתמונה מדברת
עליהם הוא גבריות ,בסופו של דבר מה שנשאר זה המבנה
הפאלי של הפירמידה והחבורה של גברים שעושים מעשה
שבמרכזו עמוד .כמובן שהתמונה מרובדת ומדברת על
דברים נוספים מלבד הגבריות ,אבל אני לא זקוק ליותר מזה
על מנת להעביר את המסר”.
אבל עדי לא מעוניין להפוך את התערוכות שלו לחידון ‘זהה
את הסימוכין’“ .אין לזה שום משמעות אם לא מזהים את
זה .זה משמעותי רק לחוקר התרבות ולמבקר התערוכה.
אבל הצופה עצמו לא צריך לדעת .ה DNA-כבר טמון בתוך
היצירה עצמה” .לכן הוא גם משאיר את תמונותיו ללא
שם “ -הקושי שלי לתת שם לתמונה נובע מזה ששם מוביל
את הצופה לנקודה מסוימת ,ואני רוצה להשאיר את הכל
פתוח” .שימו לב שגם שמות התערוכות – ‘הכפר’‘ ,האסירים’,
‘הנערים’ לא חושפים מאום.
Money, money, money

עדי לא התחיל להתעשר מהתמונות שלו מיד ,כששאלתי
אותו איך התקציב השפיע על הפרויקטים שלו ,הוא סיפר
לי שהוא מאז ומתמיד עבד ‘נטול-תקציב’ “ -מה שהתמונה
דורשת זה מה שבסופו של דבר יהיה ,ואם אין את התקציב
אז לא מפיקים ונחכה עד שיהיה” .כשצילם את ‘הסעודה
האחרונה’ ,כאמן צעיר ,נדרש תקציב גדול עבור התמונה -
נס נזקק לגנרטור ,פנסי קולנוע ואוטובוס כדי להוביל את
הניצבים והציוד לים המלח (שם צולמה התמונה) .כשנשאל
לגבי תאורה קולנועית ,סיפר שבסוף לימודיו בבצלאל החל
לעבוד בעולם הטלוויזיה  -עניין שמשפיע על תמונותיו עד
היום ,יותר בימוי ושימוש באמצעי תאורה של עולם הקולנוע
– בפנסים במקום פלאשים“ .יש משהו באור הרציף ובתאורה
הקולנועית שכשאתה רואה את האור על הסט ,אתה יכול
לעבוד איתו” .לכן עדי חיכה שנתיים עד שהרשה לעצמו
להפיק את התמונה – “אני די פרפקציוניסט וקונטרול פריק
בדברים האלה ,אני לא יכול להתפשר” ,וההמתנה השתלמה,
עדי מכר את התמונה הזו בשיא ישראלי של יותר מרבע
מיליון דולר (!) .סכום מכובד לכל הדעות.
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טכניקה
הטכניקה אצל נס לא באה לידי ביטוי רק במצלמות,
עדשות ותאורה.
כשנס מדבר לדוגמה על קונטרסט ,הוא לא מדבר בהכרח
על מעברים בין אור לצל .הוא מדבר בעיקר על קונטרסט
קוגניטיבי – למשל חיי החילים בשטח עם תולדות
האמנות (הסעודה האחרונה) או הנערים בפריפריה עם
גיבורי המיתולוגיה היוונית (סדרת הנערים) ,ואופנת
המעצבים הבינלאומיים עם החיים בכלא (האסירים
לחברת ווג) ,או גיבורי תנ”ך עם עניים והומלסים.
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כשעדי מגיע לסט ,הוא כבר צילם עם כל מיני עדשות
בכל מיני מהירויות ועומקי שדה ,ובחן באופן מדוקדק
את התוצאות “כדי להבין איך הכל מתחבר” .על הסט
עצמו הוא לא צריך לצלם הרבה ,הוא כבר יודע בדיוק
איך הדברים הולכים להראות“ ,אני מצלם כמה פריימים
כדי להרוויח את הספונטניות ,אחרת זה יהיה מאוד טכני,
הנשמה של הצילום מתקבלת בעקבות הרבה פריימים”.
למעשה ,המצולמים מופתעים מאד כשלאחר חודשים
של אודישנים ושיחות ,נסיעה בת שעתיים מתל אביב
לחור שכוח אל (ולוקיישן מושלם) ,שעה של איפור
והלבשה ,הם מגיעים לסט כשהכל כבר מוכן לקראתם,
מצטלמים כמה דקות והולכים הביתה.
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הפוך על הפוך
המעבר מהדיגיטלי לפילם
אם עדיין לא שמתם לב ,נס עובד בצורה שונה
מצלמים אחרים ,וזה מתבטא לדוגמא בכך שהוא
עושה את כל ההכנות עם מצלמה דיגיטלית ,אולם
ביום הצילום עצמו ,על הסט ,הוא מצלם בפילים.
לרוב בפורמט בינוני ,במצלמת פנטקס  ,4X5ויש
לו אסיסטנט שממונה על המצלמה .בפורמט
בינוני לא ניתן לראות את הפריים לאחר הכנסת
הפילים ,ולכן עדי מתפקד יותר כבמאי ופחות כצלם
במשמעות המסורתית של המילה .לעיתים אפילו
נותן לאסיסטנט ללחוץ על המחשף( ,אלא אם קיים
אלמנט של הרגע המכריע ואז חשוב לעדי ללחוץ
על המחשף בעצמו) .סדרת ‘הכפר’ אגב ,צולמה
כולה בפורמט בינוני .כששאלתי אותו מדוע הוא
עובד כך ,הוא סיפר לי שזו ה’-דפיקה’ שלו ,ככה הוא
רגיל ,אבל יש בזה גם יתרונות .ראשית ,עד לא מזמן,
הטכנולוגיה של עולם הצילום הדיגיטלי לא אפשרה
לו לעשות הגדלות כמו אלה שהוא עובד אתן ,ובנוסף
לא ניתן להדפיס בגדלים הרצויים (רחב ממטר וחצי)
אלא בהדפסה המסורתית בחדר חושך .שנית ,היה
לזה ערך נוסטלגי – “זה קצת כמו שרוצים לשמוע
מוזיקה בתקליטים ולא ב ,CD-כי הרעשים מוסיפים
לזה משהו חם" .אולם כיום כבר התחוור לעדי שאין
מנוס מהמעבר המלא לדיגיטלי – “ברור לי שאצטרך
לשנות את המנהג שלי ,כי לעבוד בסגנון הזה ,בחדר
חושך ,הפך להיות כמעט בלתי אפשרי בארץ .ממש
מאבק קיומי ,ועם פשיטת הרגל של קודאק זה בכלל
הפך להיות סיוט .אני מניח שהסדרה הבאה שלי
תהיה כולה בפורמט דיגיטלי”.
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כששאלתי את עדי לגבי איך הוא
מרגיש עם המעבר לדיגיטלי ,הוא
הסביר לי שתחסר לו העבודה
עם פילם ,כי אין מקצה שיפורים,
“אין פוטושופ לתקן שערה לא
נכונה שנפלה על העיניים ,אתה
חייב להיות מאד מדויק על הסט,
וזה דורש ממך ומהסובבים להיות
מאד מרוכזים .הסשן מתחיל
רק כשכבר הכל מאד ברור .אם
אני יודע שיש אפשרות למקצה
שיפורים אני פחות אדקדק
בפרטים כי יהיה אפשר לסדר את
זה אחר-כך בפוטושופ ,זה יוצר
אופי שונה של עבודה”.
עדי נס הוא אמן מרתק ונועז,
שבוחר להתעמת עם הזהות
הפרטית שלו ,והזהות הלאומית
של כולנו .עם דמויות שבמבט
ראשון מפטירים אותן כיום-
יומיות ,אולם בהסתכלות נוספת
מבינים שיש להן נוכחות חזקה.
בימים אלה ניתן לראות את
הסדרה החדשה שלו – ‘הכפר’,
שמוצגת בגלריית זומר עד ה7-
ליולי .בסדרת ‘הכפר’ עדי מביא
את סגנון החיים שהיה נהוג
בישראל הצעירה ,הקיבוצית,
אולם מתחת למעטה הפסטורליה
של אותה תקופה חבויה מציאות
טעונה ורבת תמורות.
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במסגרת החרדים
דרור גרתי
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ערב יום כיפור ,שעת
בוקר מוקדמת ,נכנס חסיד
לחדר צדדי בבית-הכנסת,
מברך לשלום את הרב
שישב בכיסאו ואת הגבאי
שעמד לצידו .החסיד
סורק במבטו במהירות
את החדר .מבטו חולף גם
עלי ,ספק מאותת שראה
אותי ספק מתעלם .אני
מתכווץ בפינת החדר
הקטן ,עושה מאמצים
עילאיים להתמזג עם
הקיר שמאחורי .להיעלם.
בשקט מושך החסיד את
חולצתו ואת הציצית
מתוך המכנסיים ,מעלה,
מעלה עד לכתפיו .מניח
שתי ידיים על קרש ארוך
ששעון על הספרייה
בחדר ואז נשמעים
מלמולי פסוקים .הגבאי
שולף מגלב עור גדול
ומתחיל להלקות את
החסיד על גבו .זה הרגע
שלו חיכיתי .הזדקפתי
במקומי ,הרמתי את
המצלמה ותוך שניה
צילמתי .הצמדתי את
המצלמה חזרה לחזי
וחזרתי להתכווץ בפינה.
החסיד ספג שלושים
ותשע מלקות תוך כדי
שהוא ממשיך במלמול
פסוקים .בסיום ,הוריד
חזרה את חולצתו ,הפטיר
ברכה קלה לעבר הרב
ויצא מהחדר.
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את הטקס הנדיר הזה 39 ,מלקות ,אירוע
שמתרחש לאחר שהלוקה חושש שעבר על
מצוות לא-תעשה ,צילמתי בחדר קטן בבית-
כנסת בירושלים .כמו תמונות מיוחדות נוספות
מהעולם החרדי ,אקט הצילום עצמו ארך
שבריר שניה אבל קדמו לו הכנות ארוכות .עוד
נגיע לתאר ולהבין אותן.
נולדתי ,גדלתי ולמדתי בירושלים .תמיד היו
סביבי חרדים :באוטובוס ,בשוק ,ברחובות וגם
בהפגנות בבירה .רק בשנים האחרונות ,אחרי
שתיעדתי עובדים זרים ,מתנחלים וגם קהילות
אחרות ברחבי העולם ,הבנתי שהיכרותי עם
המגזר הזה ,שנמצא בעיר בה גדלתי ,היא
שטחית .היה ברור לי שיש כאן חברה עם
רבדים רבים ועמוקים .התחלתי את המסע
בשיטוטים אקראיים עם המצלמה ברחובות
מאה-שערים אבל חשתי שמבחינת התוצרים
הצילומיים אני רק מגרד את פני השטח.
נכנסתי לבתי-כנסת ,שוחחתי עם אנשים

ברחוב ,למדתי להכיר פרצופים ואת הדמויות
בשמם .רק בהמשך הבנתי שלמסעותיי
התכופים ברחובות השכונה היה ערך מדהים.
מה שמאפיין קהילות סגורות ,בדיוק כמו זו
שמתגוררת וחיה במאה-שערים ,הוא שכולם
מכירים את כולם וכל דמות שמגיעה מן החוץ
מיד בולטת ונתפסת כחשודה .לא רק שאין
שיתוף פעולה אלא לפעמים קיימת עויינות
ניכרת שיכולה להגיע אף לאלימות פיזית .בכך
שהסתובבתי בשכונה ושוחחתי עם אנשים
בניתי את הנדבך הראשון והחשוב ביותר
מבחינתי בצילום דוקומנטרי – בניית אמון.
משנשאלתי למעשי ,תמיד אמרתי את האמת,
סיפרתי שאני מתעניין בקהילה ,אורחות
חייה וטקסיה .הקשבתי ,למדתי ,אך לא הייתי
שיפוטי .ההתעניינות והסקרנות הכנה שלי,
כמו גם העובדה שפעמים רבות הנחתי את
המצלמה בצד מבלי לצלם אפילו תמונה אחת,
עזרו לצד השני לקבל אותי.
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באחד הימים שלאחר ל"ג בעומר נסעתי לקבר
שמעון הצדיק אשר בשכונת שייח ג'ראח ,כדי
לצלם את טקסי החלאקה ,התספורת הראשונה
שעורכים לילדים הצעירים .האירוע ציבורי
ונערך ברחבה גדולה מחוץ לקבר .לא הייתה כל
בעיה לצלם .לאחר שראו אותי מתרוצץ ומצלם,
ניגשו אלי בחשש מספר אבות חרדים ושאלו
אם אוכל לשלוח להם תמונות שצילמתי בהם
מופיעים ילדיהם .שלפתי פנקס ועט (שתמיד
מצויים אצלי בפאוץ') ורשמתי בסבלנות את
שמותיהם וכתובות המגורים שלהם .חלקם
אף הציע לשלם .סירבתי בנימוס וכשחזרתי
לביתי מיינתי את התמונות ,הדפסתי ושלחתי
בדואר לכולם .למעטפה גם צירפתי פתק קטן
שמזכיר מי אני ואת הטלפון שלי .גם כאן ציפתה
לי הפתעה .רבים התקשרו אלי ,להודות ואף
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ביקשו לשמור על קשר .זאת הייתה הנקודה
שבה הפנמתי תובנה חשובה נוספת בעולם
הצילום הדוקומנטרי – כשכבר נוצר אמון,
אנשים לעתים שמחים לקחת חלק בתיעוד.
אט אט צברתי יותר ויותר קשרים בחצרות
השונות ובערים ירושלים ,בני-ברק ובית-שמש
והתחלתי להיעזר בהם .מעבר "למודיעין
האנושי" ,למדתי להיעזר "במודיעין החושי",
ובאינפורמציה הרבה שקיימת בשטח ורק
צריך לדעת לקרוא אותה .הייתי נכנס לבתי-
הכנסת ועובר על לוח המודעות כדי לדעת
מתי יש בריתות ,אירועי בר-מצוה או מתי
יוצאות הסעות לקברי צדיקים .הפשקווילים
שעל הקירות סיפקו הרבה מידע לגבי הפגנות
ועצרות גדולות שהמגזר מקיים.
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דרך חדשות "הקול החרדי" (מספר טלפון שניתן להתקשר אליו
לשמוע מבזקים מהמגזר) ,למדתי על אירועים כמו הכנסת או
קבורת ספר תורה ועוד .מעבר לכך ,גם חוש השמיעה ואפילו חוש
הריח הפכו להיות חשובים ביותר .הרבה מהפעילויות שעושים
החרדים ,בעיקר במאה-שערים ,נעשים בכוכים קטנים מאחורי דלת
סגורה או במרתפים שלהם צוהר קטן בלבד שמבצבץ החוצה .כך,
על-ידי הקשבה זיהיתי סדנאות קטנות שבהם עבדו לייצר בתי-
תפילין או להדפיס פשקווילים .זיהיתי גם "חיידר" קטן שבקעו
מתוכו קולות ילדים שרים מאחורי הדלת ולא התביישתי לדפוק,
להציג עצמי בפני הרבי ולהיכנס .באמצעות חוש הריח למדתי לאתר
את המקוואות השונים (לפי הכלור) ,המאפיות או בתי-התבשיל.
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לאחר שכבר השתכללתי מבחינת יכולת איתור
המקומות והאירועים ,הגיעו להם חודש אלול
שסוגר את השנה העברית וחודש תשרי שבא
מיד לאחריו ופותח את השנה החדשה והביאו
אתגר חדש .חודשים אלו עמוסי חגים וטקסים
בעולם היהודי .ישנם לילות הסליחות בבתי-
הכנסת ובכותל ,התרות נדרים ,טקסי הכפרות
וגם נושא  39המלקות .היה ברור לי שכדי
שאצליח לתעד את האירועים שאני מעוניין
בהם דרוש תכנון קפדני מבחינת לוחות הזמנים
ובעיקר הרבה מידע .לפני החגים ,הצטיידתי
בלוח שנה עברי גדול וצלצלתי לאלה ששמרתי
איתם על קשר .תשאלתי אותם לגבי האירועים
השונים ,המיקומים המומלצים לצילום
והזמנים .לאט לאט התחברו כל פריטי המידע
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המדממים שנזרקו סביבו מכל עבר על-ידי
שאספתי לתוכנית מבצע מסודרת ומסומנת
על לוח השנה .באותם חודשים עמוסים כמעט השוחט ועוזריו (ראו תמונה לעיל).
בשלבים מתקדמים יותר של הפרויקט
ולא יצאתי מירושלים אך הצלחתי לתעד את
התיעודי שלי על העולם החרדי ,עסקתי
כל שרציתי.
בחיפוש קדחתני אחרי אנקדוטות ייחודיות,
למרות חשיבות התכנון ,גם למזל יש תפקיד
כאלה שדרשו הרבה מאוד אורך-רוח.
חשוב .באחת הפעמים שעברתי במאה-
למשל ,בחתונות החרדיות שבהם משתתפים
שערים עסקה המשחטה המקומית בשחיטה
אדמו"רים מתרחש אירוע שנקרא המצווה-
של תרנגולי-הודו .אחת התמונות האהובות
טאנץ ,החלק בו רוקד האדמו"ר עם הכלה
עלי צולמה באירוע הזה .אמא חרדייה הגיעה
באמצעות הגארטל ,האבנט שחובק את מותניו.
עם ילדיה כדי לקבל עוף טרי מיד לאחר
השחיטה .בעודם מחכים ,דחפה האם את ילדה זהו רגע השיא של החתונה שמחכים לו כל
החסידים באקסטזה .החתונה עצמה היא
פנימה לתוך המשחטה כדי "שיתבונן וילמד
אירוע מפרך שמתחיל בחופה לקראת שקיעה
מהשוחט" .הילד עשה כמצוותה אך "נלכד"
ומסתיים בשעות הבוקר המוקדמות יום
בעדשתי כשהוא נראה המום מהתרנגולים
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למחרת .המצווה טאנץ עצמו יכול להתרחש אי לסבלנות רבה (ואופטימיות) התרחש ביום
שלאחר פטירת האדמו"ר מויז'ניץ ,אדמו"ר
שם בין חצות הליל לשש בבוקר .בכדי לתעד
את האירוע שאורך דקות ספורות צריך להיות מאוד חשוב ואהוד בחצר ויז'ניץ הנחשבת
לאחת מהגדולות בארץ .מישהו סיפר לי
בהמתנה דרוכה שעות רבות .גם ההתמקמות
שלאחר פטירת הרב שך שנחשב לאחד בדורו,
חשובה ביותר .גיליתי שכדאי מאוד לתשאל
הגיעו חסידים להישכב בקבר שנחפר (לפני
אנשים במקום לגבי ההתרחשויות בטקס.
הקבורה) מתוך סגולה לאריכות ימים .הנחתי
דאגתי לברר מראש "מתי מגיעה הכלה?",
שדבר דומה יקרה כאן והגעתי מיד לאחר
"מהיכן ייכנס האדמו"ר?"" ,איפה ימקמו
הודעת הפטירה למתחם הקבר .במקום כבר
את השטיח שעליו יצעד?" הייתי מתמקם
היו עסוקים בכריית הקבר .נותרו עוד כמה
בהתאם ,מטפס אם יש צורך על הטריבונות
שעות עד שמסע ההלוויה יגיע לבית-העלמין.
("הפרנצ'עס") או מתחבר עם נגני התזמורת
המתנתי בדריכות .חלפו כמה שעות בהם
כדי שירשו לי לעלות על הבמה המוגבהת
שהיתי באמצע בית-עלמין בשמש הקופחת
שלהם שסמוכה לרוב לבימת הכבוד עליה
כשלפתע הופיע בריצה חסיד וקפץ פנימה
יושב האדמו"ר .אירוע אחר בו נדרשתי
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לתוך הבור העמוק .זינקתי אחריו ונעמדתי על
תלולית העפר כדי להשיג זווית לתוך הקבר
העמוק ,הספקתי לצלם תוך שאני כמעט קובר
אותו מהעפר שהדרדר מרגלי לתוך שולי
הקבר .לאחר מספר שניות של שכיבה בעיניים
עצומות ,קם החסיד ,קפץ החוצה מהקבר
ונעלם בריצה...
במהלך התקופה בה עשיתי את הפרויקט
הרגשתי שהתיעוד אינו שלם מבלי לחשוף גם
את הפלגים היותר קיצוניים .חיפשתי לצלם
חסידים מנטורי-קרתא שידועים כאנטי-
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ציוניים ומחוללי הפגנות ואלימות .במקרה של
נטורי-קרתא ,לפי המדבקות והפשקווילים
הקיצוניים והגרפיטי על הקירות ידעתי פחות
או יותר היכן ממוקמים חדריהם ויום אחד
פשוט פתחתי את הדלת ונכנסתי פנימה
בשעת לימוד שלהם והתיישבתי לידם ,מניח
את המצלמה על השולחן כשהעדשה מכוסה.
הם היו מעט בהלם מההפרעה הפתאומית אך
לאחר שפניתי אליהם ישירות ושאלתי מספר
שאלות נוקבות הם התפנו מענייניהם והחלו
לענות .לאחר למעלה משעה של שאלות

שלי שנענו במונולוגים ארוכים הרמתי את
המצלמה והכרזתי "עכשיו אני מצלם" .הם
לא סירבו או ניסו להתחמק ,פשוט הביטו
לעברי והצטלמו .היה זה רגע נוסף בו למדתי
שבעולם הדוקומנטרי השילוב של מעט
חוצפה והרבה נחישות יכולים גם הם לעשות
לפעמים את העבודה.
כאשר מתעדים קהילה מסוימת ואת טקסיה
צריך לקחת בחשבון שישנם אירועים
שמתרחשים פעם בשנה ואורכים מספר
שניות .אם מפספסים ,כנראה שנדרשת

המתנה של שנה נוספת ...אירוע כזה שהמתנתי
לו שנה היה בדיקת החמץ בפסח לאורו של
נר .רציתי לצלם אותו בשנים קודמות אך רשת
הקשרים שהייתה לי לא הייתה מספקת .בשנה
האחרונה הועמדו כל ידידי וחברי החרדים
"במבחן קשה"  -ביקשתי שיארגנו לי להיכנס
ולצלם את טקס בדיקת החמץ "אצל אושיה
חשובה במגזר" .בדיקת החמץ הוא עניין
אינטימי שקורה לרוב בחדרים פנימה ונערך
בדרך-כלל במעמד משפחתי מצומצם .כשבוע
לאחר שביקשתי את עזרת ידידי ,קיבלתי את
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הטלפון המיוחל  ,19:30" -רחוב רבי-עקיבא
פינת חזון אי"ש ,המתן על הספסל ברחוב,
נקרא לך "...נשמע קצת דרמטי ,אבל מה לא
עושים בשביל תמונה שמייחלים לה .הכתובת
היא מקום מגוריו של הרב מאיר צבי ברגמן,
תלמידו הגדול של החזון אי"ש וגם חתנו
(היחיד) של הרב שך .איש חשוב וידוע מאוד
במגזר החרדי .ואכן ,לאחר כ 20-דקות המתנה
על הספסל ,צלצל הטלפון הנייד שלי ונאמר
לי "קדימה ,קומה שנייה ,עכשיו ,במהירות!".
עליתי בריצה במדרגות בבית הדירות הפשוט,
כשהגעתי לדלת ,פתח לי אותה נכדו של הרב
והגניב אותי פנימה .הרב כבר הדליק את הנר
והתחיל את הסיבוב בחדר .עקבתי אחריו
בשקט ,צילמתי כחמש תמונות ואז סימן לי
הנכד בידו "זהו ".והורה לי בנימוס לעבר הדלת.
קשה לתאר את תחושת הסיפוק שהרגשתי
אחרי שהשגתי תמונה שחיכיתי לה ועבדתי
קשה עבורה זמן כה רב.
לסיכום ,הכלים שצברתי במהלך מסע התיעוד
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שלי בעולם החרדי שימשו אותי לא אחת גם
בפרויקטים תיעודיים נוספים ,בעיקר כשהיה
מדובר בקהילות סגורות וקשות לגישה.
היכולות לבנות רשת מקורות אנושיים ,לבנות
אמון ולהבליט או לצמצם נוכחות בהתאם
לצורך התגלו כחשובות ביותר .ברור לי היום,
כמו לכל מי שעוסק בז'אנר הזה ,שדרושה
הרבה סבלנות ,נחישות וסקרנות כמו גם
תכנון מקדים וחשיבה כדי להגיע ולחשוף את
אותם דברים ייחודיים שצלמים דוקומנטריים
מחפשים ,ולהוציא אותם לאור.
דרור גרתי ,עיתונאי וצלם-דוקומנטרי ,מפרסם
בין השאר במקומוני רשת שוקן ("העיר"),
עיתונים ואתרים חרדים ובמגזין טבע-הדברים.
לאחרונה זכה בתחרות "עדות מקומית "2011
לצילומי עיתונות בקטגורית חברה וקהילה.
לעבודות נוספות של דרור:
www.drorgarti.com
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קורס צילום מתקדם

הכי מעניין ,הכי מקיף והכי מקצועי

בית  -ספר לצילום

בואו ללמוד כיצד לפתח זהות צילומית ויצירתיות
עם מדריכי הצילום הטובים בישראל.
פירוט המפגשים:
מפגש  - 1ראייה צילומית וחשיבה יצירתית בצילום  -גלעד בנארי
מפגש  - 2ראייה צילומית מפגש מעשי  -גלעד בנארי
מפגש  - 3מבוא לצילום מתקדם וצילומי רחוב  -פליקס לופה
מפגש  - 4צילום רחוב מפגש מעשי  -פליקס לופה
מפגש  - 5צילום נוף מפגש מעשי  -ארז מרום
מפגש  - 6טריקים וטיפים לעיבוד בפוטושופ  -אדם שול
מפגש  - 7ביקורת וניתוח עבודות  -ואדים סיגלוב
מפגש  - 8תאורה מעשית  -מבוא וכלים הכרחיים  -תומר יעקבסון
מפגש  - 9תאורה מעשית  -שיעור מעשי ביפו העתיקה  -תומר יעקבסון
מפגש  - 10תאורה מעשית  -ביקורת ותירגול מעשי  -תומר יעקבסון
מפגש  - 11צילום מאקרו  -מבוא ,כלים וטכניקות  -ארז מרום
מפגש  - 12צילום מאקרו  -שיעור מעשי בשטח  -ארז מרום
שיעור  - 13טכניקות צילום מתקדמות  -רני מושקוביץ
שיעור  - 14צילום גאוגרפי שיעור שטח  -עודד וגנשטיין
שיעור  - 15צילום פורטרטים ועירום אומנותי  -ואדים סיגלוב
שיעור  - 16צילום עירום מעשי בלוקיישן חוץ  -רודי אלמוג
שיעור  - 17ביקורת עבודות ,שאלות  /תשובות וסיכום  -רועי גליץ

3,480
מחזור חדש נפתח כל שבועיים

הערות חשובות
• הקורס מיועד לבעלי ידע מבוסס ביסודות הצילום ומותנה באישור קבלה
לקורס על ידי צוות בית הספר.
• השיעורים העיוניים מתקיימים במתחם הבורסה ברמת גן ,צמוד לרכבת
תל-אביב מרכז ועם חניה חינם.
• מחזור חדש נפתח פעמיים בחודש .לקבלת תאריכי הפתיחה הקרובים
אליהם ניתן להצטרף ,יש ליצור קשר.

info@galitz.co.il
www.galitz.co.il
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077-4090280
צילום :תומר יעקבסון
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הייד יליד  ,'53עבר לאלסקה בגיל
 ,18ומאז גר באורגון ,יחד עם אשתו
ובתו .ג'ון פיתח אהבה אינסופית
לטבע הפראי בעולם ורצון בלתי
נדלה לתפוס את הרגע המכריע,
ויש לו נטייה מיוחדת לצילום בעלי-
חיים גדולים .משהו בחיות הגדולות
של אלסקה משמש כמו סם ממריץ
עבורו .היכולת שלו להעביר את
התחושה הזו לצופים דרך צילום
חסר פשרות ,היא מה שגרמה לנו
להתעניין כל-כך במה שהוא עושה.
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Hyde
Seek

and

עידן פרסר מראיין את ג'ון הייד
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מתי נעשית צלם ,ומה גרם לך להתחיל לצלם מלכתחילה?
"בחורה! כשהגעתי לקולג' הייתי צריך לקחת קורסיי בחירה,
והייתה בחורה שרציתי לפגוש .היא לקחה קורס צילום ואני
אחריה ,למרות חוסר העניין שלי בתחום .בסופו של דבר יצאנו
תקופה ,ואפילו גרנו כמעט שנה יחד לפני שנפרדו דרכינו .אבל
הצילום נשאר איתי .בשלב הזה כבר היה מאוחר מדי להחליף
את נושא הלימודים המרכזי לצילום ,אולם המשכתי לקחת את
הקורס ובסיום הלימודים ,עבדתי שנה וחזרתי ללמוד צילום
וקולנוע יותר ברצינות".
רוב העבודה שלך היא באלסקה,
יש לך לוקיישנים מועדפים?
"היעדים המועדפים עליי הם כאלו שבהם אני יכול למצוא
נושאי צילום שמעניינים אותי ,עדיף שלא יהיה רחוק מהבית
כדי לצמצם בהוצאות נסיעה ובזמן ,ומצד שני שלא יהיה צפוף
מדי מבחינת צלמים וצופי טבע אחרים .השאיפה שלי היא
לקבל תמונות שמתארות את הנושאים שלי באינטראקציה
זה עם זה או עם הסביבה שלהם ,שלא תהיה לי השפעה על
ההתנהגות שלהם ,להציג אותם באופן טבעי לחלוטין.
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אם הם מופרעים על-ידי הנוכחות שלי אני לא יכול להגיע
למטרה .אני צריך שהם יקבלו אותי כחלק מהסביבה
שלהם ,או להיות בלתי נראה לחלוטין עבורם .זו יכולה
להיות משימה קשה מאד כשאנשים נוספים נמצאים
בסביבה ,לכן אני מנסה למצוא אזורים בהם אני לא צריך
להתחרות עם אנשים אחרים .באלסקה יש כמה מקומות
מפורסמים מאד ,שכולם הולכים אליהם ,אלה המקומות
שבהם כל התמונות מתחילות להיראות אותו דבר.
במקומות האלה לא תראה אותי! התמונות שלי יחודיות
כי אני מצלם אותן במקומות נידחים".
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יש לך נושא מועדף?
"אנשים ,נופים וחיות בר .בין אם חיות פרא גדולות בשטחי
בר כמו זאבים ,דובים ,לווייתנים ,נשרים וכו' .או אדמות
פראיות ,שנותנות תחושה של נופים בראשיתיים .אני
אוהב גם לצלם את האנשים שמגיעים לאותם מקומות
ונהנים מהאתגר ,החוויה והיופי הטמון בהן.
האם יש לך אזורים אחרים (מלבד אלסקה)
שבהם תרצה לצלם?
"בטח ,המון .כדור הארץ הוא מקום מדהים ,היופי והמגוון
שלו פשוט בלתי יאמן .אבל אני גר כאן (באלסקה) ואני
צריך להרוויח מהעבודה שלי ,ולכן לשמור על הוצאות
נסיעה במינימום האפשרי".
אם היית חייב לנקוב בשם מקום אחד,
לאן היית בוחר להגיע?
"לעת עתה אני בוחר כאן ,באלסקה .אולם אני אוהב גם
את הג'ונגל ואת המדבר ואת האוקיינוסים .אז הייתי שמח
בכל מקום שבו אפשר למצוא יצורי פרא ואדמות פראיות.
עבורי זה לא ממש המקום כשלעצמו ,זו החוויה שבבילוי
זמן איכות עם חיית פרא או עם אנשים אחרים בסביבה
שיש בה יופי בראשיתי ואתגר".
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על איזה ציוד אתה לא מוותר כשאתה יוצא מהבית?
(מצלמות ,עדשות ,ביגוד וכל הדברים האחרים שחיוניים
לעבודה שלך) ,ואיך זה לצלם בסביבות עוינות שכאלה?
"לפני יציאה אני שואל את עצמי מה הוא הציוד החיוני
וההכרחי עבורי כדי להשיג את המטרות שלי .הבחירה
הזו לעולם תהיה כרוכה בהקרבה .אני אף פעם לא אוכל
להביא את כל הציוד שהייתי שמח שיהיה איתי .אם אני
הולך לעבוד עם טורפים גדולים ,הכרחי עבורי לקחת
עדשת טלה  500או  600מ"מ ,חצובה אימתנית עם ראש
 *Gimbalובנוסף גוף שני עם  100-400 ,70-200או 70-
 300וכמובן כמה סוללות חלופיות והרבה כרטיסי זיכרון.
חוץ מזה צריך תיק שיאפשר לי לסחוב את המצלמה
בצורה נוחה כאשר המצלמה מחוברת לעדשה הגדולה.
אני קורא לעדשות הגדולות שלי "עדשות הדובים
והציפורים" .אבל אם אני צריך לצעוד באזורים תלולים
למרחקים ,אבחר ב F2.8/300-או ב F4/200-400 -במקום.
עבור אנשים ונופים עדשת זום רחבה עד בינונית או
טלה קרוב הן הכרחיות .עבור צילום נוף רציני אני אוהב
עדשות פריים ועדשות טילט-שיפט** .בסופו של דבר
הכל מסתכם בנושא הצילום שלי ,כי רוב הזמן אני לא
יכול לעבוד מהרכב ואני לא עובד בסטודיו ,אני תמיד
בשטח".
*ראש חצובה בעל שני צירים שמאפשר להזיז את
המצלמה סביב מרכז הכובד ,בכל זווית וללא מאמץ.
**עדשות שנועדו לתקן פרספקטיבה ,משמשות בעיקר
לצילום אדריכלי ולצילום נוף.
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מה מבדיל אותך מצלמי טבע אחרים? יש לך
אג'נדה שונה או מסר שאתה מנסה להעביר?
"אני חושב שהשאלה הזו תיענה טוב יותר על-ידי אנשים
שנהנים מהעבודות שלי .אבל אני כן נוטה להתרכז
בנושאים מסוימים ובסביבה מסוימת ,זה לא בהכרח
קשור לאג'נדה כלשהי ,אני מושפע מ'-מה אני אוהב
לעשות' ו'-לאן אני אוהב ללכת' .אני מוצא את זה חיוני
ליהנות ממה שאני עושה כי אחרת לא הייתה לי הסבלנות
וההתמדה להוציא תמונות טובות .המסר שאני מנסה
להעביר בתמונות הוא שכדאי לשמור וליהנות מהמקומות
הפראיים ומבעלי החיים בכל הזדמנות ,לחיות את החיים
'ירוק' על-מנת להפחית את ההשפעות על הסביבה
הטבעית ,ולהצביע למי שמגן על הטבע ותומך בזכויותיהן
של חיות הבר".
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בתמונות שלך לעיתים קרובות יש רגע מיוחד ,שתפסת בדיוק בזמן.
איך אתה לוכד את הרגע המכריע? ספר לנו קצת על הטכניקה שלך.
"הרגעים המכריעים הם אולי ההיבט
אפילו אם יש לך את הציוד הטוב ביותר.
המאתגר ביותר בצילום שלי .הם
לעיתים ,אחרי שבוע-שבועיים של עבודה
מתרחשים מהר מאד  -בתוך שברירי
און-לוקיישן ועד  14שעות עבודה ביממה,
שנייה ,ולרוב ללא אזהרה מוקדמת .לכן,
אני מגיע הביתה וישן  3ימים! להיות ערני
לתפוס את הרגע המכריע דורש הרבה
ודרוך זו עבודה מתישה בפני עצמה ,אבל
סבלנות והתמדה ,כמו גם את הציוד
כשעובדים עם חיות בר אי-אפשר לומר
המתאים .הדבר הראשון והחשוב ביותר
להם מה לעשות או איפה לעמוד ,אז צריך
הוא לשים לב למה שקורה סביבך .אם
אתה מדבר עם חבר ,שולח  SMSלחברה להיות דרוך ומוכן  110%מהזמן .אגב,
שלך או צופה במשהו אחר מאשר הנושא ,לעיתים זה משרת גם את הביטחון האישי
אתה כנראה הולך לפספס את התמונה,
ולא רק את הרגע המכריע.
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לגבי ציוד ,מצלמה שיכולה לעשות
הרבה פריימים בפרק זמן קצר תהווה
יתרון ,אחת שעושה בין  6ל 10-תמונות
בשנייה היא הבחירה הטובה ביותר.
ברוב המקרים יש רק תמונה אחת מתוך
ה 6-10-שהיא המוצלחת ביותר ,גם אם
כולן צולמו באותה שנייה .אבל צלמים
טובים צילמו את הרגע המכריע זמן רב
לפני שהייתה קיימת הטכנולוגיה לצלם
אפילו פריים אחד בשנייה ,והם עשו
זאת בכך שהקדישו את מלוא תשומת
הלב ותזמנו את החשיפה כך שתקרה
בעת ובעונה אחת עם הרגע המכריע.

ידע הוא כוח  -לדעת כל מה שאפשר על
התנהגות של הנושא המצולם ,ובמיוחד
את שפת גוף שלו ,הוא ידע שלא יסולא
בפז.
בפוקר השחקנים תמיד מחפשים 'רמזים
מסגירים' – סימן פיזי שהמשתתפים
מפגינים שמייצג את מה שהם עשויים
להרגיש ,או מה שהם הולכים לעשות.
אם אתם יכולים לעלות על הרמזים
הללו בנושאים שלכם ,תהיה לכם יכולת
טובה יותר לחזות מתי משהו עומד
לקרות ולהיות מוכנים ברגע שזה קורה".
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המקרים לפחות .)...אבל עכשיו ברצינות ,עם
אתה מפורסם בעיקר בצילומי חיות בר
חיות בר אני צריך לקחת את מה שאני מקבל,
גדולות מהחיים ,אבל הפורטפוליו שלך
כמובן שאחד מהיתרונות בהיכרות מעמיקה
מכיל גם כמה תמונות של אנשים ,תוכל
עם מקומות היא לדעת היכן ומתי נושאים
לומר לנו מה שונה בין צילום בעלי-חיים
מסוימים עשויים להיות ,איך תיראה התאורה
לצילום בני-אדם?
באותו זמן ביום או בעונה ,ואז לנצל את הידע
הזה כיתרון .אולם לעיתים קרובות הדבר
"ראשית ,אני יכול לתקשר עם אנשים ,אם הם הראשון שאני עושה כשאני מגיע למקום חדש
עושים משהו ואני מפספס את התמונה ,אני
הוא לחקור ,לסייר באזור ולשים לב לאופי
תמיד יכול לבקש מהם לעשות את זה שוב .אני התאורה המשתנה במהלך היממה ,ולראות
יכול לבקש מהם להיות כאן או שם ,אני יכול
איך נושאים פוטנציאליים כלשהם פועלים עם
הסביבה.
להסתובב סביבם מבלי שיברחו ממני (ברוב
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והיום ,לאחר יותר משני עשורים של
צילום ,מה השתנה? ומה נותר זהה?
"הטכנולוגיה של הציוד השתנתה ללא ספק,
ואולי גם איך שאנשים מפרשים תמונות,
לפחות במידה מסוימת .אבל תמונה דינמית
עם סיפור נותרה עם כל אותם המאפיינים
שהיו לה לפני  20 ,10ואפילו  50שנה".

ואתה מרגיש שהתקדמות הטכנולוגיה
הפכה את החיים שלך כצלם טבע לקלים
יותר?

"בטח ,העדשות של היום יכולות לצלם באור
חלש יותר ,הן מהירות יותר וחדות יותר.
מצלמות שמסוגלות לצלם יותר מ 10-פריימים
בשנייה בהחלט עוזרות ללכוד את הרגע
המכריע ,המצלמות המקצועיות של היום
משחזרות פרטים בחדות שעולה על זו של
מצלמות בפורמט גדול של אתמול .והאינטרנט
מאפשר לאנשים לשתף ולספק תמונות
לעולם באופן כמעט מידי .אולם עבודה עם
חיות בר דורשת את אותה המידה של כבוד,
סבלנות ,התמדה ואורך רוח שדרשה מאז
ומעולם".
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ספר לנו על פרויקט יוצא דופן
שהתחברת אליו במיוחד.
"לאחרונה הוצאתי ספר המתעד את
חייו של זאב שחי בקצה הציוויליזציה
– "רומיאו ,סיפור אודות זאב
מאלסקה" .לאחר  4שנות עבודה ,נוצר
אוסף תמונות וחוויות אישיות על זאב
בר שלמד לחיות עם הגורם האנושי,
אולם נשאר לחיות בבר .נותר חיית
פרא טורפת אך חי בדו-קיום בסביבה
שבה זאבים לא התקבלו בברכה
במשך שנים ארוכות מהצפוי ,אך לא
ארוכות כפי שיכלו להיות .הספר עזר
להביא את סיפור חייו ומותו ,סגירת
מעגל עבור אנשים רבים שהכירו אותו
ובעבור אחרים שהכירו את הסיפור
שלו".

האם נתקלת בסיטואציה שבה
חששת לחייך?
ברור שהיו לי רגעים מתוחים עם
טורפים גדולים בהם נתקלתי מקרוב
מאד ,אבל אף אחת מההתנסויות
הללו לא הובילה לפגיעה פיזית ,ואם
הייתי מרחיב את הדיבור עליהן אני
חושב שזה היה גובל באי-צדק כלפי
החיות הללו מכיוון שהן רק שמרו על
האינטרסים שלהן .אם אתה מתכנן
לעבוד במקומות פראיים כאלה,
השטח ,האוקיינוסים ומזג האוויר
מסוכנים בהרבה מבעלי החיים .מה
שמסכן אותך בסיטואציות כאלה
בעיקר ,הוא ככל הנראה פציעה או
מצב אחר שנגרם מנפילה ,או מזג-
אוויר סוער .מה שישמור עליך בשטחי
הבר הוא להיות עירני ולדעת "לפרוש
בשיא" .לאחרונה יצא לי לראות את
הסרט "האפור" ,על-אף הצילומים
המרטיטים ,הייתה זו דוגמה מצוינת
לאיך לא להתנהג כשנתקעים במצב
שכזה .הם עשו את כל ההחלטות
השגויות מכל הסיבות הלא נכונות.
אם אין לך את הידע והניסיון להגיע
להחלטות הנכונות ,וודא שיש איתך
מישהו שיודע מה הוא עושה".
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מי/מה ההשראה שלך? ומה מבעיר בך את
התשוקה לצילום בכלל וצילום חיות בר בפרט?
"מקור ההשראה העיקרי שלי הם צלמים אמריקאים
שצילמו בפורמט גדול ,אין מישהו אחד ויחיד,
הקבוצה כולה .אני מעריך כל צלם טבע שעושה
מאמץ להפיק תמונות שאנשים מגיבים עליהן .זה
לא משנה אם אני חושב שהעבודה שלהם מעניינת
ומושכת או לא ,מספיק שאחרים מוצאים אותה כזאת,
מכיוון שאז הם עשו את ההבדל ,וזה מה שחשוב.
אנשים מכל רחבי העולם מגיבים באופן שונה לסוגים
שונים של תצלומים ונושאים .מה ש'עובד' עבור אדם
אחד  -תמונה שגורמת לליבו של מישהו לפעום מהר
יותר ,או להעביר תחושת עקצוץ נעימה בגב  -תמונה
שמצליחה לגעת בנשמה של אדם ,משתנה מאחד
למשנהו .כדי שצילום ישפיע ,שיוכל להוות כלי עזר
ולחולל שינוי חיובי ,הוא חייב 'לעבוד' עבור אנשים
רבים .מה שמניע אותי הוא התגובות שאני מקבל
מאלה שנהנים מהעבודה שלי ,ומהידיעה שאני
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הופך את חייהם ,בצורה קטנה ככל שתהיה ,למלאים
יותר .שהעבודה שלי עשויה להיות הגורם שמשפיע
על מישהו להיות אכפתי יותר לסביבה .לגרום
למישהו לוותר על משהו בחיים על מנת להפחית את
ההשפעה השלילית שלנו על הסביבה".

לסיכום ,תוכל לחלוק כמה טיפים/עצות עם
קוראינו ששואפים להיות צלמי טבע?
"התחילו לעבוד עם נושא צילום שיש לכם גישה קלה
אליו ושאתם יכולים להזדהות איתו .שאתם יכולים
לעבוד איתו שוב ושוב עד שתתחילו לקבל תחושה
לגבי מה אתם באמת רוצים לומר עם התמונות שלכם.
ואז תתמידו עד שיהיה לכם פורטפוליו שאנשים
מגיבים אליו .אם יהיו לכם צילומים שגורמים לאנשים
לצחוק או לבכות ,או להציג רמה מסוימת של רגש
דעו שהצלחתם!"
לעבודות נוספות של ג'ון הייד בקרו באתר שלו.

מסע צילום ליפן
ארץ השמש העולה
בואו איתנו ליפן אחת המדינות המרתקות והמיוחדות
בעולם ,מדינה שמשלבת תרבות מדהימה ,פורטרטים
מיוחדים ,ונופים עוצרי נשימה.
מטוקיו המתקדמת לכפרים ולמקדשים העתיקים ,מהר
פוג'י לקופי השלג היפנים מסע שלא תשכחו לעולם!
את המסע ידריך עודד וגנשטיין צלם גאוגרפי מנוסה
ומדריך בבית הספר גליץ.

תאריך יציאה 16.10.12

לפרטים והרשמה לחצו כאן
| 077-4090280

info@phototeva.co.il

כתב וצילם :אילן שחם
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איכשהו התגלגלתי אל פורום אחד מיני רבים באתר
השעה היא אחת וחצי לפנות בוקר .חושך מסביב ואני
פליקר ,שם גיליתי קהילה פעילה של צלמים אשר
עומד אי שם בין סלעי הענק של מטאורה ביוון בין בחור
יווני ובחור אנגלי שעד לפני  12שעות לא פגשתי מעולם .מעבירים ביקורות ומשיאים עצות אחד לשני ,עם
נשמע כמו פסקה מספר מתח שעומדת להסתיים לא טוב ,כל מיני משימות ואתגרים ש”מאלצים” אותך לצאת
אבל הדברים אינם כך .לפנינו עומדות שלוש מצלמות על החוצה ולתרגל נושאים שונים בצילום .מצוין ,בדיוק
מה שחיפשתי.עם זאת מהר מאוד הבנתי שהרמה של
חצובות ,ואנחנו מתבדחים ומחליפים עצות כמו חברים
החברים מאוד גבוהה ,ואני רחוק משם .מלהיות צלם
וותיקים.
איך הגעתי לסצנה המוזרה הזו? זה התחיל לפני ארבע
שרגיל לקבל מחמאות על הצילומים שלו הפכתי לילד
שנים .החלטתי שהגיע הזמן לקחת את הצילום ברצינות ,האהבל בכיתה .זה היה מאוד מרתיע וחשבתי להמשיך
רכשתי את מצלמת ה  DSLRהראשונה שלי (ניקון  )D90הלאה ולחפש מקום שיותר מתאים לי ,אבל לבסוף
וכמו רבים אחרים ,יצאתי לחפש באינטרנט מקורות מידע החלטתי להישאר ולקחת על עצמי את האתגר ולהגיע
לקדמת הכיתה .אני לא מתחרט על זה.
שיעזרו לי להתקדם.
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מעבר למקצוענות בפורום ,הוא מצטיין גם באווירה מאוד מטאורה הינה אזור במרכז יוון של הרים סלעיים אדירים
חמה ותומכת .כולנו חברים .וחברים גם צריכים להיפגש,
עליהם יושבים ,במקומות הכי בלתי אפשריים ,מנזרים
הלא כן? וכך התבשל לו מפגש .אלכס היווני הזמין את
עתיקי יומין אשר רובם עדיין פעילים גם היום .גן עדן
כל החבר’ה האירופאים להגיע למפגש במטאורה שביוון .לצלמי נוף .התייצבנו שם ,אשתי ,בתנו הקטנה ליבי
חיש מהר התברר מי מתכוון להגיע ,אקסל עם תאריכים
ואנוכי ,בשבת אחר הצהריים ,ויצאנו עם החברים לטיול
אפשריים התמלא ,תאריכי המפגש נקבעו ,כולם הזמינו
רגלי מהמלון בטיפוס בלתי סביר על סלע ענק הסמוך
כרטיסי טיסה ואלכס שריין לנו מקום בזול במלון מצוין.
אליו .המשכנו במסלול שחשף לנו את החצר האחורית
וואו ,זה באמת עומד לקרות .אני הולך לפגוש את כל
אותם חברים וירטואליים אותם אני מכיר היטב כבר שנים ,של מטאורה – נופי הסלעים והמצוקים ללא המנזרים
אבל לא פגשתי מעולם ,והולך לעמוד מצלמה ליד מצלמה וללא התיירים .פטפטנו על הא ועל דא וגם על ענייני
צילום ,צילמנו אחד את השני ואת הנופים וגם שלפנו את
עם צלמים שאני מאוד מעריך ולראות איך באמת נראות
החצובות והתחלנו ב”עבודה” הרצינית.
התמונות על המסך של המצלמה שלהם.
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בשלב מסוים ראיתי מרעול (שביל צר) עולה מן הדרך
עליה הלכנו ,עקבתי אחריו והגעתי אל המטמון – זוג
שלוליות גדולות אשר סיפקו השתקפויות נהדרות של
ההרים .שלפתי את פילטר ה ND-עשרה סטופים שלי
על מנת לייצר חשיפה ארוכה ובכך להחליק את המים
וליצור מריחה בעננים .פילטר ה)Neutral Density( ND-
הינו בעצם זכוכית כהה המעבירה רק חלק מן האור
הפוגע בה ,מבלי לשנות את הגוון שלו .פילטר של עשרה
סטופים מקטין פי ( 1024שתיים בחזקת עשר) את כמות
האור המגיעה לחיישן ו”מאלץ” אותנו לבצע חשיפה פי
 1024יותר ארוכה .חשיפה באורך  1/200למשל תהפוך
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לחשיפה של  5שניות .כך ניתן ,כאמור ,להגיע לזמן
חשיפה של שניות ואפילו דקות גם לאור יום ולייצר
אפקטים מעניינים כמו מריחה של עננים או החלקה של
מים .ידידי הבריטי ג’ון ליץ’ הדגים טכניקה להשיג אפקט
דומה ללא הפילטר – הוא החזיק חולצה שחורה מול
העדשה ותזמן רגעים בהם הוא נפנף אותה וחשף את
הנוף .מעניין.
במלון חגגנו עם פיצות ובירות עד שעה מאוחרת,
וכשעמדנו להתפזר לשינה בחדרים אלכס שאל “טוב,
מי בא לצילומים לאור ירח?” מה? עכשיו לצאת לצלם?
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השתגעתם? טוב ,נו ,אני כנראה אחד המשוגעים כי
תחרות סמויה מי יוציא את התמונה הכי טובה (כמובן
הסכמתי .יצאנו אלכס ,ראיין הבריטי ואנוכי אל ההרים
שאף אחד לא יודה בזה) ,ומצד שני יש רצון עז לראות
לצלם נופים לאור הירח.
מה האחרים עושים וללמוד מהם ואת זה השתדלתי
לעשות .את הסגנון שלהם אני מכיר היטב ובפעמים רבות
רבים אינם יודעים זאת ,אך אור הירח מאוד דומה לאור
הסתכלתי סביב וחשבתי לעצמי ,לדוגמא – מה איאן
השמש ,רק יותר חלש .אם מבצעים חשיפה ארוכה,
ּברמהאם היה רואה כאן? מה הוא היה מצלם? ומנסה
החיישן אוסף מספיק פוטונים ומתקבלות תמונות
לצלם בסגנון שלו (איאן הוא ארכיטקט במקצועו ,וצלם
שנראות כאילו צולמו לאור יום .השתדלתי לשלב גם
נוף זוכה פרסים) .בנוסף הייתי עוקב אחריו ,בודק לאן
אורות מהמנזרים והעיירה שמאחור על מנת לקבל אווירה הוא מסתכל ומה הוא עושה ,ומדי פעם מבקש לראות את
פנטסטית וקסומה בתמונה .העננים שיתפו פעולה אף הם התמונות במסך שלו .איאן אמן מוכשר מאוד ומצלם נופים
והחשיפות הארוכות יצרו באופן טבעי מריחה של העננים
מלאי אווירה בשחור לבן .הופתעתי לגלות שיש לו Preset
אותה ניסיתי לשלב בקומפוזיציה .הטכניקה שלי הייתה
במצלמה של שחור לבן קונטרסטי והתמונות במסך שלו
כזו – המצלמה מוצבת על החצובה ,אני מקמפז כמיטב
נראות מדהימות כמעט כמו התוצר הסופי שאני רואה
יכולתי בחושך ועורך חשיפה של כ 10-20-שניות בISO-
אחר כך באינטרנט .מסצינות שאני הסתכלתי לכיוונן
 3200על מנת לוודא את הקומפוזיציה ולהעריך את זמן
וראיתי רק אובך ופרטי נוף לא מעניינים הוא הוציא
החשיפה שיידרש ב ISO-יותר נמוך .כשהייתי מרוצה
יצירות מופת.
מהקומפוזיציה הורדתי  ISOוביצעתי חשיפה ארוכה על
פי הנתונים שחישבתי לפני כן.
למפגש הגיעו שמונה צלמים – אלכס ּבזאוס היווני ,פיטר כך גם עשיתי עם הצלמים האחרים ,מנסה להיכנס
לנעליים שלהם בדרך המחשבה שלי .כמובן שמעניין
מוּנז הבלגי ,טורסטן וולף הגרמני ,מיקו ג’רבי הפיני ,איאן
מאוד לראות לאחר מעשה את התמונות שכולם צילמו
ּבראמהאם ,ג’ון ליץ’ וראיין הארקין הבריטים ואנוכי,
באותם המקומות ולראות תמונות שונות לגמרי ,כל אחד
ואיתנו נשותינו וחלק מילדינו .קבוצה גדולה ומכובדת.
עם הסגנון הייחודי שלו .לפעמים אתה מעיין בתמונה
ואומר לעצמך – גם אני הייתי באותו המקום? איך לא
למחרת יצאנו לסיורים במנזרים ובטבע העוטף אותם.
ראיתי את זה בכלל?
מצד אחד ,כשכולם עוברים באותם מקומות ,ישנה איזו
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לאחר יומיים של מזג אוויר מושלם לצילומי נוף ,בבוקרו
של היום בו עזבנו את מטאורה החל גשם ,ופשוט לא
פסק .הגענו לגשר יפה אותו תכננו לצלם אך בשל הגשם
הכבד נכנסנו לבית קפה סמוך לשבת ,לשתות ולפטפט,
מקווים שהגשם ייפסק .בעודי לוגם מן השוקו החם שלי
נכנס איאן נוטף מים לבית הקפה .מסתבר שהבריטים
רגילים לכך שיורד עליהם גשם כל הזמן וממש לא
מתרגשים מהרטיבות הזאת ,והוא יצא לצלם את הגשר
וחזר עם תוצאות מרשימות .כצלם ישראלי שנכנס
להיסטריה ברגע שטיפת מים פוגשת את מצלמתו,
הבנתי פתאום שהמצלמה שלי הרבה יותר עמידה ממה
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שחשבתי ,לבשתי את המעיל ויצאתי לנסות לשחזר
את הפריים המנצח של איאן .אז מה אם תירטב קצת
המצלמה?

המנוסים בתנאים אלו משתמשים במגן השמש של
העדשה למטרה זו ,מסתבר שבכל זאת יש לו שימוש
אמיתי.

במעלה הכביש הגענו לצמד מפלים יפיפה .הגשם עדיין
לא פסק ובגובה הזה הוא כבר היה מעורב בשלג ,אך
אני הפנמתי את השיעור מן הגשר ,יצאתי מן המכונית,
שלפתי את החצובה וניסיתי בכל זאת להוציא כאן פריים
ראוי .הבעיה העיקרית הייתה לשמור על העדשה נקייה
מטיפות ,מן הרגע שבו ניקיתי אותה ועד לסיום החשיפה,
על מנת שלא יהיו כתמים בתמונה .גיליתי שהצלמים

המשכנו מעל המפלים וכאן כבר ירד שלג טהור ונזכרתי
במילותיו של אנסל אדאמס “ -אני לא יוצא אם אין מזג
אוויר” או במילים אחרות ,אין מזג אוויר רע לצילום ,צריך
להתאים את עצמי ואת נושאי הצילום למה שיש .אז
צילמתי תמונות אווירה בשחור לבן הקולטות את השלג
הנופל על רקע הנהר וההרים

מעבר למפגש ה”רשמי” שערך סוף-שבוע ,חלקנו המשיך
לטייל ביוון .אלכס ,בנדיבות ראויה לציון ,הציע לנו
להתארח בבית דודתו באתונה ,שאינה גרה בו לאורך רוב
השנה .אתונה עיר מאוד צפופה ואפורה ,ולכן הופתעתי
עם בוקר לגלות שנוף עירוני והררי מרשים נשקף
ממרפסת הדירה ומיהרתי לשלוף את המצלמה והעדשה
הרחבה ולצלם פנוראמות .פיטר ,שהתעורר אף הוא,
התייצב במרפסת ומיהר לשלוף דווקא עדשת טלה.
פיטר מוּנז הינו נהג משאית לפרנסתו וצלם מינימליסטי
מוכשר כשד בשעות הפנאי .הוא מתמחה בעיקר בצילומי
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חדשני ומודרני שנראה בדיוק כמו מגרש המשחקים
ארכיטקטורה ויודע לגרום לאוסף מקרי של קווים
האידיאלי לפיטר מונז ,כך שהחלטתי שאת היום הזה אני
להתעורר לחיים .כשהוא התייצב לצידי הבנתי שאולי
כדאי להסתכל לא רק על הפנוראמה הכללית אלא גם על מקדיש ל”צילומי פיטר”– מנסה לראות את העולם ולצלם
אותו כפי שפיטר רואה אותו .מה רבה הייתה אכזבתנו
הפרטים הקטנים שממלאים אותה ,ואכן מצאתי פרטים
כשנכנסנו למוזיאון והודיעו לנו שאסור לצלם בפנים
מעניינים רבים ופריימים טובים גם עם עדשת טלה.
ועשרות השומרים שהסתובבו בפנים הקפידו על כך .לך
למדתי שחשוב לפתוח את הראש ולחשוב גם בצורה
תסביר להם שבכלל לא מעניין אותך לצלם את המוצגים
שונה .בדיעבד ,אגב ,פיטר ראה את הפנוראמה שלי
אלא רק את הבניין .פיטר הצליח בכל זאת להגניב איזו
ואמר שהוא גם היה צריך לצלם אחת כזאת ,אך הוא לא
יצירת מופת מדלתות יציאת החירום כשהשומרים לא
פרסם את מה שהוא צילם שם כך שאיני יודע מה בדיוק
ראו ...בקומה העליונה של המוזיאון דווקא הרשו לצלם,
הוא ראה – כנראה שהתוצאה לא עמדה בסטנדרטים
אך היא הייתה הרבה פחות מעניינת.
הגבוהים שלו.
למחרת אלכס אסף אותנו לפנות בוקר ולקח אותנו
באותו יום התחלנו במוזיאון האקרופוליס – מוזיאון
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לצלם ספינה טרופה ענקית הקרובה מאוד לחוף ומככבת
במספר יצירות פאר שלו .לצערנו ,הגענו לאחר שהשמש
עלתה ולא היה ולו ענן אחד בשמיים .כתוצאה מכך
היה אור מאוד לא מוצלח ,במיוחד מהכיוון בו ניתן היה
לצלם את הספינה .אני בחרתי בטכניקת ה  HDRעל מנת
להתגבר על הקונטרסט בעוד פיטר בחר ב  ND -מדורג
בשילוב עם חשיפה ארוכה בכדי להחליק את מי הים.
לשנינו יצא לא רע ,אבל גם לא מדהים – אין תחליף
לאור טוב )High Dynamic Range( HDR .מוכר לרבים
כטכניקה שמאפשרת לקחת סצינה פשוטה ולהוסיף לה
צבעים מטורפים ,ובכך לגרום לה להיראות כאילו יצאה
מסרט מדע בדיוני ,אבל זו ממש לא מטרתה העיקרית.

לחיישן המצלמה טווח דינמי מוגבל למדי ,מה שמקשה
עליו מאוד להתמודד עם סצנות בעלות קונטרסט רב בין
החלקים הבהירים לכהים – או שהבהירים יהיו שרופים
לגמרי ,או שהכהים יהיו שחורים לגמרי .על ידי חיבור
מספר חשיפות ברמות חשיפה שונות ,ה HDR-מגדיל
אפקטיבית את הטווח הדינמי של המצלמה ומאפשר
לשמר פרטים גם בכהים וגם בבהירים .פילטר GND
( )Graduated Neutral Densityכולל חצי כהה מאוד,
כמו בפילטר ה  ,NDוחצי שקוף .בסצנות בהן יש קו ברור
המפריד בין האזור הבהיר (שמיים ,בדרך כלל) לבין
האזור הכהה ניתן באמצעות פילטר זה להכהות רק
את האזור הבהיר ובכך להקטין את הטווח הדינמי לזה
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שהמצלמה יכולה לקלוט ,קיימים פילטרים עם מדרגים
שונים לסיטואציות שונות.

 Doupiani Houseואני ממליץ עליו בחום – מלון טוב
ומשופץ ,לא יקר עם נוף פשוט מהמם.

משפחתי ואני המשכנו משם לבקר באיים היוונים
רוב התיירים מסתפקים בביקורים במנזרים ,אולם יש
הקרובים יותר לחוף – ּפורוס והידרהּ .
בפורוס פגשנו שוב בסביבה לא מעט שבילי הליכה המובילים לטבע פראי
את בני משפחת ּבראמהאם ויצאנו ביחד לשיטוט ברחבי ומרשים עם תצפיות נהדרות על ההרים וגם על המנזרים.
העיירה הראשית באי .שוב הייתה זו הזדמנות לצפות
מומלץ בחום לברר פרטים עליהם ולצאת לטייל .בכל
באיאן בפעולה ,כמו גם הזדמנות לצילום שונה לגמרי
מקרה איזור מטאורה אינו גדול במיוחד וניתן למצות
ממה שהיה לנו עד לשלב זה – נופי ים ,סמטאות קסומות אותו תוך יום-יומיים ,כדאי לשלב את הביקור בו בביקור
והרבה חתולים .למחרת דילגנו ברחפת לאי הידרה לטיול יותר מקיף ביוון.
נוסף לפני החזרה לשדה התעופה והטיסה הביתה.
פרטיים טכניים למעוניינים לבקר במטאורה
מטאורה נמצאת במרכז יוון ,כחמש שעות נסיעה מאתונה
לעוד מעבודותיו המרשימות של אילן בקרו באתר
או שעתיים וחצי מסלוניקי .אנחנו התארחנו במלון

אפריקה אקסטרים
בעקבות הטורפים
הגדולים של אפריקה
אהבתם את לפלנד אקסטרים? אהבתם את הטבע
הפראי של טנזניה?
יש לנו בשבילכם שילוב מושלם של טבע פראי
אפריקאי וטיול אקסטרים שעוד לא נעשה!!
"אפריקה אקסטרים"!! שייט לוויתנים ,צלילה עם
כרישים ,ספארי פראי ומגוון אטרקציות אקסטרים
במפלי ויקטוריה אחד משבעת פלאי תבל!! את המסע
ידריך רועי גליץ צלם טבע ומנכ"ל בית הספר גליץ.

תאריך יציאה 28.9.12

לפרטים והרשמה לחצו כאן
| 077-4090280
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info@phototeva.co.il
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לאחרונה הזדמנתי להשתתף בקונגרס
הצילום הראשון .אחת ההרצאות המעניינות
שם הייתה סקירה רטרוספקטיבית של
התפתחות טכנולוגיות הצילום .מההתחלה
ועד היום ,ומבט לעתיד הקרוב וגם ספקולציות
לגבי מה שעשוי לקרות עד אמצע המאה.
חלק מהדברים ידעתי ,חלק אחר היה לי
חדש ,ובסה"כ היה מרתק לראות את כל נושא
הטכנולוגיה של הצילום כסיפור אחד זורם,
שהתחיל לפני סה"כ  170שנה .מקאמרה
אובסקורה פשוטה והדאגרוטיפ שלא היה
ניתן לשכפול ,ועד לרמה גבוהה מאוד של
הצילום הדיגיטלי של ימינו ,שהשאיר את
סרטי הצילום בהיסטוריה (אותם סרטים
שנחשבו לשיא הטכנולוגיה עד לפני שנים
אחדות).
בהסתכלות קדימה ,לעתיד הנראה לעין ,כבר
מדברים על היעלמות המצלמה כמוצר חובה
לצילום תמונות ,את זרעי טכנולוגיות העתיד
שיהוו בסיס לכך רואים כבר היום.
ההרצאה בקונגרס התמקדה בעיקר
בהיסטוריה של התפתחות טכנולוגיות
שמאחורי המצלמות ,ולא נגעה בהיסטוריה
של התמונות עצמן ,נושא לא פחות מעניין
ומרתק .אחרי ההרצאה פגשתי את רועי
גליץ שהעלה רעיון לכתבת תחקיר בעקבות
הצילום הראשון בישראל .לא היה לי מושג אם
ידוע בוודאות על תמונה שכזו ,אם נשתמרה
או לא ,כמה ישנה היא ,היכן ,איך ועל ידי מי
צולמה ,והיה ברור שמדובר בפרויקט תחקירי
מרתק וטמון הפתעות.
כמעט כל ילד שהולך היום לכיתה אל"ף
יודע מה זו מצלמה דיגיטלית ,כי יש לו אחת
כזו בטלפון הנייד .אולם עד לפני שנים
אחדות ,צלם היה מקצוע רב תחומי שדרש
ידע בהיסטוריה ,היבטים טכניים ,אמנותיים,
שיטות פיתוח ,והשקעות בציוד יקר ערך.
המהפכה הדיגיטלית הפכה את החברה
האנושית לקהילה של צלמים .אנו מצלמים
היום הכל ,לא חושבים פעמיים אם ללחוץ על
המחשף כי זה לא עולה לנו כסף ולא דורש
ללכת לחנות פיתוח ,למיין תמונות ולסדרן
באלבום .כך גם ערך התמונות ירד מאוד,
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ונהיה כמעט אפסי .כל חובב צילום בארץ
יכול למצוא באלבומים שלו תמונות של עיר
עתיקה בירושלים .חלקן אפילו יפות מאוד
– רק להגדיל ולתלות על הקיר .אבל לרוב,
התמונות הללו דומות אחת לשנייה ,ולמעט
הערך הרגשי שהן מהוות עבור כל אחד ואחד,
כמעט ואין להן ערך נוסף .ירושלים צולמה
כבר מכל זווית ,בכל מזג אוויר ,בכל שעות
היממה ,לאורך שנים רבות ,ועל ידי מיליוני
צלמים מקצוענים וחובבים .כל זה לא הופך
את התמונות לטובות פחות.
אבל מלבד הערך הרגשי שהן מהוות כזיכרון
אישי מהחיים ,אין לרובן כמעט ערך נוסף.
אבל התמונה הראשונה שצולמה אי פעם
בירושלים ,תמיד תישאר "הראשונה" ,ושום
דבר לא ייקח ממנה את התואר המלכותי
הזה .לכן היא בעלת ערך מוסף ,גם אם איננה
מושלמת.

משחיר בעקבות חשיפה לאור ,וקיבל "תמונות"
ברורות של דמויות של אותיות שהוא שם על
משטח עם אבקת כסף חנקתי והאיר עליהם .אך
התמונות לא החזיקו מעמד לאורך זמן.
כעבור כ 100-שנים ,נעשתה פריצת דרך נוספת,
ע"י שלושה אנשים שכל אחד מהם ראוי להיקרא
"הממציא של צילום" ,ושלושתם יחד זכו לתואר
1
"אבות הצילום" :הממציא הצרפתי ניספור נייפס
( ,)Nicephore Niepce) (1765-1833הפיזיקאי
והאומן הצרפתי לואי ז'אק דאגרLouis Jacques( 2
 ,)Daguerre) (1787-1851והמדען האנגלי
ויליאם הנרי פוקס טאלבוטWilliam Henry( 3
 .)Fox Talbot) (1800-1877ניספור נייפס הצליח
3

לקבל את התמונה שנחשבת כיום כצילום הראשון
בהיסטוריה האנושית שהצליחו לקבע וששרד:
ב 1826-או ( 1827השנה המדויקת לא ברורה) הוא
כיוון את הקאמרה אובסקורה שלו דרך חלון חדרו
לכיוון גגות הבתים שממול ,ולאחר חשיפה ארוכה,
של כ 5-שעות ,קיבל את התמונה המפורסמת .4את
שיטת קיבוע התמונה הוא כינה "הליוגרפיה" (ציור
ע"י השמש) ,והיא מבוססת על חומרים רגישים
לאור כשכבה אחידה על גבי פלטה ממתכת
מיוחדת שהוכנסה לקאמרה.
ניספור נייפס היה בקשר מתמיד עם דאגר ,וביחד
הם ניסו להגיע לפיתוח של שיטה אמינה ,מהירה
וקבועה לצילום .נייפס לא זכה לעלי הדפנה של
2

1

אז בואו נתחיל במסע בעקבות התמונה
הראשונה שצולמה בארץ ישראל.
כדי להתחבר טוב יותר לראשית הצילום
בארץ המובטחת ,נקדיש כמה רגעים לראשית
הצילום בעולם.
התיאורים הראשונים ששרדו את עקרון
הפעולה של הקאמרה אובסקורה (camera
 ,)obscuraשמשמעה בעברית "לשכה אפלה",
(או בפשטות  -חדר חשוך) ,הופיעו כבר במאה
הרביעית לפנה"ס ,בעבודות של פילוסוף סיני
מו-טי והפילוסוף היווני אריסטו ,ששמו לב
להיווצרות של דמויות דו-ממדיות של עצמים
תלת ממדיים ,ע"י קרני אור ,שעוברות דרך
נקב קטן ,לכיוון משטח כל שהוא שמתפקד
כמסך.

4

אולם ההסבר המדעי הראשון לתופעה ניתן
ע"י המדען הערבי איבן אל-היית'ם ב.1038-
במהלך כמה מאות שנים שחלפו מאז ועד
להמצאת הצילום ,נעשו ניסיונות רבים על
מנת "לייצב" ו"-לקבע" את הדמות שנוצרת
בתוך הקאמרה .ב ,1686-יוהאנס צאן בנה
קאמרה אובסקורה קטנה שהייתה מצוידת
במראה שהקרינה על זכוכית מט "תמונה" של
מה שנמצא מול הקאמרה .ב 1727-נעשה צעד
גדול נוסף לקראת ההמצאה :כימאי גרמני
בשם יוהנס הנריך שולצה גילה שכסף חנקתי
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תאורה היה נע לפי המלצות של דאגר בין  3ל  30דקות
(במהלך  20השנים לאחר מכן בהן דאגרוטיפ היה
לשיטת צילום עיקרית שופרו החומרים וזמני החשיפה
התקצרו לשניות בודדות) .כבר לאחר החשיפה היה
ניתן לראות את התמונה החלשה שנוצרה ,אך היא לא
הייתה יציבה .על מנת לייצב אותה (קיבוע ,פיקסציה)
היו מטפלים בה בתנאי חושך באדי כספית .במקומות
שנחשפו לאור על דאגרוטיפ ,הדבר היה מוביל
להיווצרות של אמלגם הכסף .אחרי הדגרה של פלטה
בתמיסת מלח שולחן ,ויותר מאוחר בהיפוסולפיט כל
החומרים הרגישים לאור שלא נחשפו היו נשטפים,
והייתה נשארת תמונה ברורה יותר וקבועה .לפיכך,
התמונה הייתה פוזיטיב ,שהיה בעצם תמונת ראי של
המצולם ,ולא הייתה ניתנת לשכפול אלא בשיטות של
ייצור תחריטים.
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השיטה של טאלבוט – קאלוטיפ – לעומת זאת ,הייתה
מבוססת על יצירת נגטיב ,וממנו פוזיטיב ללא מגבלות
של כמות .לקאמרה היו מכניסים נייר ספוג כסף יודי,
שיובש קודם לכן ,ונחשף לאור בדומה לדאגרוטיפ.
לאחר פיתוח בתגובות כימיות ,הייתה מתקבלת תמונת
נגטיב מיוצבת ,שממנה ,הודות לשקיפות הנייר ,היה
אפשר "להדפיס" תמונות פוזיטיביות.
השיטה הזאת הוצגה לציבור ב .1841-למרות החסרונות
של דאגרוטיפים ,שבסופו של דבר הביאו להסתלקותו
מבמת הצילום אחרי תקופה קצרה יחסית ,כל דאגרוטיפ
שצולם הינו נכס היסטורי ,תרבותי ואמנותי ,וכל צילום
שכזה מהווה עניין רב לחובבי צילום ואומנות ויזואלית
בכלל.

6

תוצאות הניסויים שלו ,הוא נפטר רק  6שנים לפני
המצאת הצילום הרשמית מהתקף לב .דאגר המשיך
לפתח את השיטה בעצמו ,והביא את מה שהתחיל
ניספור נייפס ,לתוצאה סופית שנקראה "דאגרוטיפ"
על שמו .ב 9-בינואר  ,1839הציג לואי דאגר את
השיטה בפני האקדמיה הצרפתית למדעים ,וחצי שנה
לאחר מכן ,ב 19-באוגוסט ,נעשתה הכרזה חגיגית
של המצאת הצילום .היום הזה נחשב ליום ההולדת
הרשמי של הצילום בעולם .עם זאת ,הדאגרוטיפ
הראשון ששרד ,צולם על ידו כשנתיים לפני כן
ב .51837-בנוסף ,שרד גם דאגרוטיפ עם תמונה של
בולבר דו טמפלה ( )Bulevard du Templeבפריז,
שנחשבת לצילום הראשון בהיסטוריה עם דמות
של אדם ,6גם הוא בוצע לפני ההכרזה הרשמית על
המצאת הצילום ,ב.1838-
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ראוי לציין כי פוקס טלבוט ערך ניסויים באופן בלתי
תלוי משני הצרפתים המדוברים ,במקביל אליהם,
ובלי ידיעה על ה"מתחרים" שלו .הוא הגיע לתוצאות
דומות בשיטות אחרות ,אך הוא לא הגדיל לראות
את הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה ולכן הנושא הזה
לא עמד במרכז ענייניו .אולם דווקא השיטה שלו
היא זו שהפכה לבסיס הדרך בה התפתח הצילום עד
למהפכה הדיגיטאלית .הוא קרא לשיטתו "קאלוטיפ",
מהמילה היוונית " – "calosיפה.
בשיטת הדאגרוטיפ ,פלטת כסף מלוטשת הייתה
מטופלת באדי יוד ,וכתוצאה מכך הפלטה הייתה
מתכסה בשכבה של יודיד הכסף .את הפלטה היו
מכניסים לקאמרה ,עם שכבת היודיד כלפי העדשה,
והיו חושפים אותה לאור .משך החשיפה בתחילת
דרכו של דאגרוטיפ היה ארוך למדי ,וכתלות בתנאי
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ראשית הצילום בארץ ישראל
עבודת המחקר המקיפה ביותר ,בנושא של ראשית הצילום בארץ
ישראל ,שייכת לפרופסור ישעיהו ניר מירושלים והיא פורסמה
כספר בעברית ובאנגלית בסוף שנות השמונים .בעבודה זו ישנו
מעקב יסודי ביותר אחר צלמים רבים שצילמו בארץ ישראל,
מראשית הצילום ועד תחילת המאה העשרים ,וניתוח עמוק של
פעילות צלמי ארץ ישראל ותפקידם בתיעוד של נופי הארץ,
הבניה בה ,אורח חייהם של המאכלסים אותה ,ואת העלייה.

גופיל-פסקה והוראס וורנה חזרו מביקורם בארץ הקודש עם שלושה דאגרוטיפים מוצלחים
עם נופים של ירושלים ,עכו 8ונצרת .הדאגרוטיפים המקוריים למרבה הצער לא שרדו ,אך נותרו
התחריטים אשר הוכנו ע"י לרבורס .התחריטים הללו בעצם נחשבים לעדות חיה של שלושת
התצלומים שנעשו ,שהם גם הצילומים הראשונים שצולמו בארץ ישראל ,שוב 4 ,חודשים בלבד
לאחר המצאת הצילום .הצילומים האלה ברוב מקורות הספרות מיוחסים לגופיל-פסקה ולא
להוראס ורנה .גופיל-פסקה היה ככל הנראה המוביל מבין שניהם בביצוע הצילום ,אם כי הערכה
זאת מבוססת על זיכרונות שהוא כתב .מהם אפשר להסיק מסקנה שהוא זה שביצע את הצילום.
כתלמיד נאמן למורו ,ספק אם היה מעז לקחת לעצמו קרדיט של מורו ודודו ורנה ,אך בכל
זאת שניהם היו שותפים לעשייה .מעניינת העובדה כי למרות ההתלהבות הרבה ,איתה קיבלה
אוכלוסיית אירופה את המצאת הצילום ,האוכלוסיות במזרח היו רחוקות מהעניין ,והתייחסו לעתים
בעויינות למראה של המצלמה ,בין היתר בארץ .לכן ,שני
9
האומנים צילמו בזהירות ,ובתנאים לא נוחים ,תוך כדי
ניסיון להסוות ולהסתיר את פעילותם.
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הצילום הגיע לארץ כבר בשנת הכרזתו ,1839 ,אבל היום שירשם
בהיסטוריה של הצילום בארץ ישראל כיריית פתיחה של
תחילת הדרך הוא  24באוקטובר  ,1833ארבע שנים לפני צילום
הדאגרוטיפ הראשון בארץ .באותו היום עלה אדריכל בריטי
פרדריק קתרווד ( ,)Frederick Catherwoodמחופש במדים של
קצין מצרי ,על גגו של בית המושל של ירושלים ,במטרה לקלוט
את מראה הר הבית וסביבתו .7הוא היה מצויד במתקן הקרוי
"קאמרה לוסידה" המזכיר בצורתו את מקרן השקפים שעד לפני
כמה שנים היה נפוץ מאוד במתן מצגות מוקרנות .עדשת מתקן זה
קלטה את מראה הנוף כפי שנשקף מאותה הנקודה ,ובאמצעות
הפריזמה הטילה אותו על גיליון הנייר .היה זה נייר רגיל חצי
שקוף ,ומה שהיה על הבן אדם לעשות זה לעבור בעפרון על
הקווים של אותו היטל אור וכך "לקבע" את המראה .על הניסיון
הנועז הזה קאתרווד כמעט שילם בחייו ,כי כמה מאות מוסלמים

כידוע ,לצילום יש שני פנים – התיעודי והאמנותי .שניהם
משתלבים בצילום ,בהתאם למטרה של הצלם .מטרת הצילום
בתחילת דרכו בארץ ישראל הייתה יותר תיעודית ,אם כי גם
הצד האמנותי והאסתטי היה נוכח (מה שגרם לעתים ,לסטייה
מעקרונות התיעוד המובהקים).

מקומיים ששהו סביבו חשבו כי הוא זומם משהו נגדם ,ואלמלא
ההתערבות של המושל ,שיצא והסביר ששום דבר רע לא עומד
מאחורי מעשיו של האדריכל ,ייתכן והיה קורה אסון .בהמשך,
חזר קאתרווד על הניסיון גם במקומות אחרים בירושלים .למרות
שלא היה מדובר בשימוש בחומרים רגישים לאור ,הניסיון הנ"ל
בהחלט ראוי לציון מכיוון שהשיטה הייתה קרובה מאוד לשיטה
בצילום בקאמרה אובסקורה .הצלמים הראשונים ששהו כאן היו
כולם נציגי העולם הנוצרי ,שבאו במטרה לתעד את ארץ מולדתו
של ישו ,של שלושת הדתות ,ולהביא בכך את ההוכחות לקיום של
אתרי פולחן דתי לפשוטי העם ולראשי הכנסייה באירופה .רובם
היו אמנים שרצו לנצל את שיטת הצילום החדישה על מנת לצלם
נופים ולאחר מכן להשתמש בהם כמקור לציוריהם .לכן ,מיהרו

פחות מ 4-חודשים מיום ההכרזה על המצאת הצילום ,ב 11-בדצמבר הגיעו לירושלים שני ציירים
מצרפת :המזרחן הוראס וורנה ( )Horace Vernetותלמידו ,שהיה גם אחיינו ,פרדריק גופיל-פסקה
( .)Frederic Goupil-Fesquetלשניהם היה ציוד לצילום על דאגרוטיפים ,ומטרת ביקורם היה
איסוף של חומר וויזואלי לעבודות אמנות .הם היו חלק מפרויקט תיעוד מראות מפורסמים בעולם,
אשר יזם מו"ל פריזאי ניקולאס לרבורס ( ,)Lereboursובמסגרתו שיגר צלמים רבים ברחבי העולם.

כמה צלמים חלוצים להגיע דווקא לכאן לפני מדינות אחרות
בעולם ,ולא פלא שיעדם הראשון והעיקרי של כולם ,ללא יוצא מן
הכלל ,הייתה כמובן ירושלים ,סמלה של ארץ הקודש .כבר ביוני
של  1839נעשה ניסיון להשתמש בטכניקות צילום לא בשלות,
תרם ,הכרזה על המצאת הדאגרוטיפ כשיטת צילום רשמית .היה
זה כומר סקוטי בשם ד"ר אלכסנדר קית' ()Alexander Keith
שניסה לצלם בארץ בשיטות סודיות ,המבוססות על נייר ,אך
עם חזרתו יחד עם משלחת הכנסייה בה הוא היה חבר ,התברר
לו שהשיטה הייתה בלתי שמישה לחלוטין .ד"ר קית' הצליח
להגיע לתוצאות רק אחרי חמש שנים ,בעזרת בנו ,שצילם על
דאגרוטיפים ,אך בכורת הצילום בארץ שהתבססה על תוצאות
איכותיות כבר נלקחה ממנו.

כאמור ,הדאגרוטיפים המקוריים של גופיל-פסקה לא
נשתמרו ,ועל קיומם ידוע לנו מהתחריטים שהוכנו מהם.
אך לפני כמה שנים פרופ' ישעיהו ניר גילה במפתיע
אוסף שלם של דאגרוטיפים מקוריים שלעולם לא
שוכפלו ,ודבר קיומם לא התפרסם קודם לכן .אוסף
זה המונה כ 100-צילומים ייחודים במינם של נופי
ארץ ישראל ,הוא פרי עבודתו של היסטוריון חובב של
אמנות האסלאם ,אריסטוקרט צרפתי ז'וזף פיליבר ז'ירו
דה-פרנז'ה,)Joseph-Philibert Girault de Prangey( 9
שביקר בארץ בין השנים .1842-1844
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דה פרנז'ה צילם בירושלים (הכותל הופיע לראשונה על גבי תצלום
ב ,1854-ולאחר מכן ב ,1863-הגיע לארץ צייר וארכיאולוג צרפתי
11
שלו ,10וגם התמונה הראשונה של בן אדם בתולדות הצילום בארץ) ,
בשם אוגוסט סלצמן .במהלך ביקוריו השתמש בצילום ככלי למחקר
בהר כרמל ,מנזר מר סבא במדבר יהודה ,בית לחם ,שומרון ונצרת.
ארכיאולוגי ותנ"כי .במהלך הביקור הראשון בילה סלצמן רק בירושלים,
כ 4-חודשים ,בהם צילם אתרים מקראיים ,בשיטות שהצריכו חשיפה
ארוכה ,ועל התצלומים שלו נעדרו כלל דמויות אנוש .צילומים של
כמה שנים לאחר הצלחותיהם של שלושת חלוצי הצילום הדאגרוטיפי
בארץ הקודש ,גם הקאלוטיפים של פוקס טאלבוט נכנסו לתמונה .בשנות סלצמן נחשבים להישג אומנותי ואסתטי ממדרגה ראשונה ,13שכן הוא
 1849-1850צילמו  C.M. Whilhouseו George Briges-את הקאלוטיפים הצליח לקלוט את אווירת המקום .ב 1857-פתחו ג'יימס רוברטסון
הסקוטי ופליצ'ה ביאטו את עידן צלמי נוף הנוסעים בארץ .שהותם בארץ
הראשונים ,וצלם צרפתי בשם מקסים דו-קאמפ ()Maxime Du Camp
הייתה קצרה ,אך כמה צילומים יפהפיים ונדירים נשתמרו מהמסע הזה.
היה הראשון שצילם קאלוטיפים שזכו להתפרסם ב  .1851דו-קאמפ
ערך ביקור בארץ יחד עם הסופר המפורסם
גוסטב בלובר ,בשנים  .1849-1850במהלך
המסע ,הוא צילם כ 220-קאלוטיפים בהם
11
הוא תיעד אתרים ונופים ללא שום עניין
בהיבט האתנוגרפי ,12וכ 125 -תצלומים
יצאו לאור בצורת ספר ,והוא מהווה ציון
דרך חשוב במיוחד בתולדות הצילום
העולמי בכלל ,וצילום של ארץ ישראל
בפרט.
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ב 1858-הגיע לארץ מי שנחשב לראשון הצלמים
המקצועיים ואחד הידועים מבניהם פרנסיס פרית'
הבריטי ( .)Francis Frithפרית' השתמש בציוד מגוון,
הפיק ספרי צילום בעקבות מסעו לארץ ,14וחלק
מהצילומים שלו היו תלת ממדיים ,סטריאוסקופים,
הראשונים שצולמו בארץ (לכך עדות כתובה ראשונה
מ .)1859-ב 1859-הצילום הגיע לרובע הארמני .הצלם
ישעיה גרבדיאן ,יליד תורכיה ,היה הצלם הארמני
הראשון בארץ תושב ירושלים .15בהמשך דרכו ,גרבדיאן
התחיל לתפקד כפטריארך ונאלץ לוותר על מקצוע
הצילום.
הדמות הבולטת ביותר בתולדות הצילום בארץ במאה
ה 19-היא ללא ספק פליקס בונפיס ( ,)Felix Bonfilsגם
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הוא צרפתי כשלושת חלוצי הצילום בארץ .הוא חי בלבנון
בשנים  .1867-1878חייו לא נחקרו כמעט עד ל,1971-
כשבאופן מפתיע ,בעקבות פיצוץ ,התגלה בעליית הגג של
מוזיאון השמי באוניברסיטת הרווארד אוסף נדיר וגדול
מימדים של בונפיס .האוסף כלל  800צילומים שמורים
להפליא ,ובעקבות הגילוי אמרו המומחים שמדובר בגאון
צילום .בצילומיו לא מעט תשומת לב הוקדשה לנושא
האתנוגרפי.16
בעשרות השנים העוקבות ,צילמו בארץ עוד צלמים רבים
וגדולים ,בין השמות :צ.א .הורנשטיין – הצלם הראשון
יליד הארץ ,סרג'נט פיליפס – חלוץ הצילום האתנוגרפי
בא"י ,חליל ראאד הצלם הערבי-נוצרי המקומי הראשון,
ישעיהו רפאלוביץ ,הצלם היהודי הראשון בארץ ישראל
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(סוף המאה ה ,)19-ועוד .כל אחד הוסיף פן חדש לצילום בארץ ,לא העבירה צבעים אמיתיים שלעתים נראו גסים
ובזכות כולם הצילום המקומי התקדם והתרחב ,הן בפן
מאוד ורחוקים מהמציאות ,אך היא תפסה את מקומה
הטכנולוגי ,והן בתחום האומנותי והגיאו-אתנוגרפי .על
בעולם הצילום ,במיוחד בגלויות שהיו בשירות הדואר.
רוב הצלמים שצילמו בארץ ,ועל עבודותיהם ניתן למצוא שיטת הפוטוכרום התבססה על הדפס אבן צבעוני –
הרבה חומר מעניין בספרות.
ליתוגרפיה.
תוך כדי לימוד הנושא ,שמתי לב יותר ויותר כי עבודות
המחקר והסקר על היסטורית צילום בארץ ,מתמקדות
רובן ככולן בצילום שחור לבן .החלטתי שהכתבה
לא תהיה מלאה בלי התייחסות לצילום צבע בארץ.
כשהתחלתי לחפש מידע על צילומי הצבע הראשונים
בארץ ,נתקלתי ב"ואקום" אינפורמטיבי – לעומת מידע
רב על צילום בשחור לבן ,כמעט ולא הוזכר נושא הצבע,
כאילו הנושא שולי .כשבסופו של דבר עליתי על קצה
החוט ,השמחה וההתפעלות מהממצאים היתה רבה!
תחילה מצאתי כמה תמונות צבעוניות שצולמו בארץ
בסוף המאה ה ,19-ובתחילת המאה ה ,20-בשחור-לבן,
ולאחר מכן נצבעו באופן מלאכותי .שיטת הצביעה
המדוברת שכונתה "פוטוכרום" )Photochrom( 17אמנם
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הצילום הצבעוני האמיתי הומצא ע"י האחים לומייר
(להם גם שייכת המצאת הקולנוע) .ב 1903-הם רשמו
פטנט על השיטה שנקראת "אוטוכרום" Lumiere -
 Autochromeוהיא שיטת הצילום הצבעוני התעשייתית
הראשונה .השיטה הזאת נעשתה מסחרית באופן רשמי
בשנת  1907והיא היוותה סימן דרך מהפכני בהחלט
בצילום העולמי ,שאולי משתווה במהותה למהפכה של
הצילום הדיגיטלי של היום .בבסיס שיטת האוטוכרום
היו גרגרים זעירים של עמילן ממקור תפוח אדמה ,שהיו
צבועים ב  3צבעים :כחול-סגול ,כתום וירוק ,המפוזרים
על פני פלטת בסיס (זכוכית דאז) בתערובת עם פיח ,יחד
עם שכבה של חומר צילום שחור לבן .חלקיקי העמילן
תיפקדו כמסנני צבע ,ולאחר פיתוח בתהליך דומה
לשקופית ,התמונה הופיעה עם צבעים אמיתיים.
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שנתיים אחרי המהפכה הצבעונית ,יצא לדרך
פרויקט עולמי אדיר ממדים וייחודי במינו ,אשר לא
נסקר רבות בעיתונות ישראלית עד כה (לפחות על
פי המידע שנחשפתי לו)  ,ועל הפרויקט הזה אני
עומד לספר לכם בהתרגשות רבה.
מיליונר צרפתי ממוצא יהודי בשם אלברט קאן
( )Albert Kahnהתלהב מאוד מהיכולת של שיטת
אחים לומייר לתעד את העולם בצבע ,ויזם פרויקט
חלוצי בתולדות הצילום העולמי :בכספו האישי
הוא רכש  72אלף לוחות אוטוכרום ,עשרות
סלילים של סרט קולנוע (שחור לבן כמובן) ,ושיגר
כמה עשרות צלמים אמיצים ליותר מ 50-מדינות
בעולם על מנת שיתעדו חיים ותרבויות שונות
על פני כדור הארץ ,לפני שהמהפכה הטכנולוגית
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המתגלגלת "בלעה" את שאריות העולם הישן .בין
המדינות הייתה ,כמובן ,ארץ ישראל .הפרויקט הזה
היה לא רק מהפכני מבחינת הצילום בארץ ,אלא
בעולם כולו ,והוא היה פרויקט הצילום הגיאוגרפי
העולמי הראשון מסוגו בהיסטוריה .הפרויקט
נמשך משנת  1909ועד  ,1931ובמהלכו ישראל
צולמה בצבע באיכות גבוהה ביותר לפי מושגים
של אז ,ב 3-מסעות נפרדים בשנים 1919 ,1918
ו ,1925-ע"י  3צלמים שונים – פול קסטלנו (Paul
 ,)Castelnauפרדריק גדמר ()Frederic Gadmer
וקמיל סובאז'ו .)Camille Sauvegeout( 18הצילומים
האלה הם צילומי הצבע הראשונים שצולמו בארץ
ישראל באופן שיטתי וברמת איכות גבוהה .אין זה
אומר שלא נעשו ניסיונות מוקדמים יותר בארץ
לצלם בצבע  ,אך לא מצאתי על כך מקור מידע
אמין ,שאפשר היה להסתמך עליו .לכל תצלום

שנעשה במסגרת הפרויקט של קאן ישנו מספר
רץ ,וכל הפרטים החשובים נרשמו בקפדנות  -שם
הצלם ,מיקום ותאריך מדויק של ביצוע הצילום .כל
האוטוכרומים שצולמו במהלך הפרויקט שמורים
במוזיאון של אלברט קאן בצרפת ,ויצא לאור ספר
מהודר של  BBCהנקרא "עולמו המופלא של
אלברט קאן" עם תמונות מובחרות.
בנוסף ,ישנה סדרה של סרטי תעודה הכוללים
קטעי קולנוע ותמונות שצולמו במהלך הפרויקט.
סה"כ צולמו כ 400-אוטוכרומים בארץ ,בהם
הופיעו נופים ,מקומות היסטוריים ,אנשים מעדות
שונות ,וסצנות רחוב רבות .תמונות המקור מוצגות
במוזיאון של אלברט קאן בצרפת בתערוכות
תקופתיות ,שכל אחת מהן מוקדשת למדינה אחרת.

לסיכום ,נחזור למציאות של שנת  ,2012בעידן המהפכה הדיגיטלית.
היא נמשכת וצוברת תאוצה מיום ליום בקצב מטורף .המהפכה
הזאת גוררת רבים מהצלמים שבינינו ,מקצוענים וחובבים כאחד,
למרוץ אחר המילה האחרונה של הטכנולוגיה .מרוב החידושים
שמופיעים כמעט מדי יום בשוק הצילום ,רבים מאתנו משקיעים
מחשבה ואמצעים חסרי פרופורציה בציוד ,מבלי לעצור ולחשוב
רגע שמדובר באמצעי בלבד ,והשאלה האמיתית שצריך לעסוק בה
היא 'האם הציוד שאנו רודפים אחריו משרת את המטרה?' .המטרה
היא – לעשות תמונות טובות ,ותמונות מיוחדות .הדבר הכי חשוב
בתמונה טובה ,אולי ,זה היכולת שלה להעביר לצופה מה שהצלם
רצה להעביר .אם הוא לא עשה זאת בדרך הטובה ביותר – גם הציוד
הכי יקר לא יעזור .למרות שהמהפכה הטכנולוגית סוחפת – כדאי
מדי פעם לעצור ,לחזור למקורות של פעם אותם דאגרוטיפים
וקאלוטיפים ראשונים ,ולהבין שפעם לא היו אמצעים כמו שיש לנו
היום ,ולמרות זאת כל תמונה שצולמה הפכה ליצירת מופת.
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עו"ד איריס גל גפן

פעם ,לפני שנים רבות (באמת) ,כשעוד היו מצלמים
בפילם ומחכים שבוע לפיתוח בכיליון עיניים לראות
מה יצא ,הסתובבתי עם מצלמת ה Pentax-האהובה
שלי ,שהייתה בגילי ושקלה כמוני .בחיפושים אחר
דמויות מעניינות וצילומי רחוב .הגעתי בשיטוטיי
למדרחוב הישן בבאר שבע (כבר אז הוא היה ישן.)...
מהר מאד הסתבר לי שהמדרחוב שומם ומשמים
למדי ,וכבר חשבתי שצילום טוב כבר לא יצא לי משם,
עד שראיתי פתאום מרחוק ,סבא'לה יושב על ספסל,
חרוש-קמטים ,חבוש משקפיים גדולות וכובע קסקט
ובעל הבעה רצינית וממורמרת משהו .חובה צילום,
לא? קצת חששתי ,אבל רשות לא ממש בקשתי  -הרי
הוא ישב במרכז מדרחוב ציבורי ,סתם בוהה למרחק,
תמונה סטנדרטית לחלוטין ולא הכי מקורית...
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אם למשל רציתם לצלם
חבר טוב שלכם לפרויקט
הגמר שלכם בעיצוב
תעשייתי ,כשהוא מדגמן את
מנשא הפלסטיק המתכלה
המהמם והחדשני שעצבתם
לנשיאת בקבוקי מים .החבר
כמובן עושה זאת בכיף
ואינו מבקש מכם שקל
בעבור הצילום .אתם כמובן
מתים שהמוצר  -והצילום

צילום :שי קדם

או-אז ,אותו "סבא'לה" ,שקלט אותי מכוונת אליו מרחוק את
המצלמה ,זינק עליי בשאגות קוובאנגה וכמעט "אכל" אותי על
אותה תמונה תמימה ,שעד היום דופק לי הלב כשאני נזכרת
באותה סיטואציה .אחר כך סיפר לי בשושו אחד מעוברי האורח,
שישיבתו שם אינה תמימה כל כך ,והוא תר אחר – לכאורה
כמובן – קליינטים המעוניינים בסחר חליפין של מטבע זר.

ובכן ,מעבר לעובדה
שבמקרה נפלתי על
מישהו שלא רצה שאתעד
אותו ככל הנראה מסיבות
שחוקיותן מוטלת בספק,
האם היה משהו בלתי-תקין
באותו צילום רחוב? האם
אלכס ליבק או פליקס
לופה פונים לכל עובר
אורח ומבקשים את רשותו
לצלמו? לא בהכרח ,אבל גם
אלו נכוו כבר בעבר בהקשר
זה (ועל כך בהמשך).
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יתפרסמו ,ואולי גם תעשו מזה קצת כסף.
עם זאת ,מרבית הסיכויים שפרט לתערוכת
הגמר איש פרט לאבאמא-אח-אחות-
סבא-סבתא שלכם ושל חבריכם ללימודים
לא יראה את הצילום .אך מה יקרה אם
הבלתי יאמן יקרה – ונציג חברת משקאות
ישראלית יידלק על המוצר שעצבתם,
וירצה להשתמש במוצר ובתצלום? ואם
תקבלו סכום נאה בעבור רכישת האב-
טיפוס שעשיתם – האם גם אז ניתן יהיה
לעשות שימוש בצילום המוצר בו דגמן
חברכם?
ומה לגבי מקרה בו שלחתם בעצמכם
תמונה שבה צלמתם את הבונבון הקטן
שלכם לתחרות "התינוק החמוד" של חברת
תחליפי החלב החביבה עליכם (או על
התינוק שלכם)? ברור הרי שהתינוק שלכם
הכי חמוד ,ובטוח תזכו – האם הזכייה
באספקת תחליפי חלב למשך שנה תספק
אתכם אם החברה תשתמש בתמונה שאתם
צלמתם ,ובה התינוק הפרטי שלכם ,לצרכי
פרסומות בשלטי חוצות? ככל הנראה
שלא ,נכון? הרי אתם תרצו בוודאי ליהנות
מפירות הפרסום ומהרווח הכלכלי ,הן בגין
השימוש בפרצוף החינני של ילדיכם והן
בגין השימוש בתמונה (וכדאי שכבר עכשיו
תפתחו לילד תוכנית חסכון לטובת טיפול
פסיכולוגי בגיל ההתבגרות).
ובכן ,הדוגמאות לעיל ,מעלות את השאלה

למי הזכות בצילום .לא ניכנס כאן לזכויות
היוצרים של הצלם ,שהן סוגיה בפני עצמה,
ונתמקד בפן הפרקטי של שחרור הצלם
מכל חובה כלפי המצולם .לחבר הדוגמן
או לתינוק הקטן יש זכות בתמונה בדיוק
כפי שיש לכם בתור צלמים .אומנם אתם
טרחתם ,ישבתם והתייבשתם ,סחבתם
וארגנתם ,חיכיתם לשנייה שבה תתפסו את
הצילום המושלם ,אך גם המצולם שלכם
תורם למעשה את פרצופו ואת דמותו .גם
הוא ירצה ליהנות מפירות הפרסום .זוהי
הזכות לפרסום .היא קשורה קשר הדוק
לזכות לפרטיות ,זכויות יוצרים ,כבוד האדם
וחירותו ושאר ירקות.
בתור צלמים ,במקרה בו אתם מתכננים
למכור את הצילום ,להעביר אותו למישהו
אחר (כמו עיתון ,תחרות או כל גוף מסחרי
אחר) ,מקווים להפיק רווח כלכלי כלשהו
מהצילום ,הרי שעליכם להחתים את
המודל שלכם על form Model Release
– או בתרגום פשטני לעברית "טופס
שחרור דוגמן/נית" ,ובמונח המשפטי –
כתב ויתור ,בו מוותר המצולם על זכויותיו
בצילום .טופס כזה יכול לחסוך לכם הרבה
דאגות ועוגמת נפש רבה במקרה בו אחד
המצולמים שלכם יחליט לגרור אתכם
לבתי המשפט בעקבות עורך דין נלהב מדי
בתביעה על השימוש שעשיתם בתמונתו.
כן ,גם במקרה בו אתם מצלמים חבר שלכם
שמדגמן לכם בשמחה.

צילום :רותם מלול
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אם נסקור את המצב המשפטי בארץ ,אמנם ומה באשר לצילום אדם ברחוב/במקום
ציבורי? כאן ברירת המחדל היא שכל
אין בארץ שום חוק שמחייב מפורשות
עוד הצילום הוא במקום ציבורי ,הרי
צלם להחתים עובר אורח ברחוב או דוגמן
אין חובה לקבל את הסכמת המצולם
מקצועי על כתב וויתור כלשהו באשר
לצילום "תיעודי" (ללא מניפולציה של
לשימוש בתמונתם .אה-מה-מה? יש
הצלם לתמונה או צירוף טקסט שמעניק
במשפט הישראלי מגוון זכויות שמקורן
למעשה לתמונה קונוטציה אחרת מהרושם
אם בחקיקה ואם בפסיקה ,שבגינן כדאי
הראשוני) .הבעיה כאן היא כמובן ,מהן
לכם ,כצלמים ,להגן על עצמכם ולהחתים
את המצולם שלכם על טופס וויתור שכזה .הנסיבות העלולות להשפיל או לבזות,
דבר הנתון לפרשנות .אתם מוזמנים לגגל
בארה"ב ,אגב ,החובה הזו מוטלת על הגוף
ולמצוא את התמונה של הבחור החרדי
המפרסם (היינו ,העיתון או הפורמט בו
שצילם אלכס ליבק ופורסמה בעיתון
מפורסמת התמונה) ולא על הצלם עצמו.
"הארץ" בגינה נתבעו בעילה זו ,והכל בגלל
הפרסומת שהייתה מאחוריו ובה הופיעה
נתחיל מהזכות לפרטיות .זכות זו אומרת
בחורה בלבוש זה או אחר[ ...למתעניינים:
בפשטות" :לא יפגע אדם בפרטיות של
זולתו ללא הסכמתו( ".חוק הגנת הפרטיות ,פסק הדין בעניין צדיק נ' הוצאת עיתון
"הארץ" בע"מ ואח' (ת.א.])199509/02 .
התשמ"א –  ,1981להלן" :החוק") .כלומר,
אך הדיון בשאלת הנסיבות הללו הן סוגיה
יש לקבל את הסכמתו של אדם במידה
לכתבה נפרדת.
והצילום עלול לפגוע בפרטיותו .למה
תחשב פגיעה בפרטיות? סעיף  2לחוק
מגדיר מספר מקרים אשר ייחשבו לפגיעה או ,הגענו סוף סוף .אז מהו שימוש
בתמונתו של אדם "לשם ריווח"? מהו רווח
בפרטיות ,כגון צילום אדם ברשות היחיד,
פרסום תצלום בנסיבות העלולות להשפיל אישי? האם זהו רק רווח כלכלי ממשי או
גם הפקת הנאה? הרי לא כל צילום נמכר
או לבזות את המצולם ,והסיבה לשמה
לפרסומת ומביא להכנסה כספית ישירה.
התכנסנו כאן  -שימוש בתמונתו של אדם
"לשם ריווח" .צילום ברשות היחיד – זה די האם אותו צילום לצורך הפרויקט האישי
שלכם ,שכאמור בוודאי יביא לפרסומכם
מובן מאליו .אם אתה מצלם אדם בדלת
כאחד ממעצבי העתיד ,יכול להיחשב כרווח
אמותיו ,כלומר ,לא במקום ציבורי ,שלא
במובן המיידי של המילה? והאם שליחת
בהסכמתו ,אתה פוגע בפרטיותו .ביקשת
וקיבלת הסכמתו – מותר לפגוע בפרטיות .תמונה שצלמנו לתחרות צילום – נושאת
או ללא פרסים ,גם היא תחשב כרווח?

צילום :שי קדם
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הרי החברה המפרסמת בוודאי מפיקה רווח מן התמונה .אבל למעשה ,גם אתם,
הצלמים המסורים ,בעלי הפוטנציאל להפיק רווח אם וכאשר התמונה תתפרסם
ותהלל את שמכם .עד שזה יקרה ,אתם אומרים ,נכון? אך אם תהיו מהצד השני
של המתרס ,נניח ,החברה אליה שלחתם את התמונה של הפעוט החמוד שלכם
החליטה לעשות שימוש גורף בתמונה ולפרסמה בראש חוצות ,ללא רשותכם
(בוודאי ללא רשותו של התינוק שלכם ,שבקושי מצייר עיגול) ,בוודאי תחשבו
אחרת.
מה שמטה את הכף היא מטרת הפרסום .היינו ,בכל צילום של דוגמנ/ית (אקראי או
בהזמנה) הרי שאתם צריכים לשאול את עצמכם האם הפרסום הוא לשם רווח .אם
פרסום התמונה נועד להסב רווח כלשהו (לכם  /לעיתון וכולי) ,בוודאי אם המדובר
בפרסומת מסחרית או מטרה שיווקית ,הרי שעליכם לקבל הסכמתו של המצולם
לפרסום ,ומוטב שתעשו זאת בכתב .גם אם המדובר ברווח שאינו כספי ישיר ,וגם
אם בסופו של דבר לא תראו שקל מן התמונה בפועל .ומה קורה אם אתם רוצים
לפרסם את התמונה המדהימה ,המקורית והדרמטית שצלמתם במתחם האוהלים
זצ"ל ברוטשילד בתערוכה או במגזין קומפוזיציה? האם עליכם לפנות לכל אחד
ואחד מן המצולמים ולבקש את רשותו? או ,פה אפשר להירגע .הפסיקה בארץ
"מאשרת" לכם לפרסם את התמונה בשקט ,כל עוד צולמה כאמור במקום ציבורי
ואתם מפרסמים אותה במסגרת סיקור האירוע הרלוונטי בו צולמה או במסגרת
התייחסות עניינית אחרת כלשהי (כלומר ,במילים פשוטות יותר" ,צילום חדשותי")
(למי שרוצה להרחיב אופקים :ת.א  19080/91מיקי ברקוביץ ואח' נ' עתונות
מקומית בע"מ).
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צילום :רותם מלול

אז אם אתם רוצים לצלם חבר לפרויקט סיום באוניברסיטה ,אם אתם רוצים לצלם
דוגמנ/ית ולהשתמש בתמונה לצרכיכם ,או אם אתם רוצים לעשות שימוש בתמונה
שצלמתם ברחוב למטרות פרסומיות ,מוטב שתחתימו את המצולם על אותו "טופס
שחרור דוגמן" ,שדוגמאות חינמיות שלו קיימות למכביר באינטרנט .בטופס זה,
חותם המצולם כי הוא מסכים לצילום ומעביר לכם את הזכויות המלאות בצילום
ואת הזכות לעשות בו שימוש כאוות נפשכם (או בתנאים שהוא יסכים להם
בטופס) .בטופס יש להדגיש כי אתם בעלי זכות השימוש בצילומים ויש לכם זכות
להעביר אותם למי שתבחרו (עיתון ,תחרות ,חברה מסחרית) בהתאם לשיקול
דעתכם ולצרכים שלכם – שהם ,כמובן ,להתפרסם כמה שיותר מהר ולעשות כמה
שיותר כסף( ,מעבר לצילום לשם האומנות ,כמובן.)...
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ועוד דבר חשוב – במקרה של צילום קטינים (להזכירכם,
קטין זה לא רק בן שנתיים ,אלא גם בת  ,)16חובה
להחתים גם את ההורים (יש שימליצו לשם הכסת"ח
אפילו להחתים את שני ההורים) ,ובמקרה של דוגמנ/ית
שאינם דוברי השפה העברית על בוריה ,כדאי להחתימם
על מסמך בשפתם ,ובכל מקרה תמיד לוודא כי מי שחותם
על המסמך מבין אותו ואת משמעות האמור בו .ותראו
גם שאתם רציניים ותמסרו לדוגמן הנאמן שלכם העתק
מההסכם החתום.

צילום :רותם מלול
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לסיכום ,העצה הכי טובה היא תמיד – יש ספק ,אין ספק.
אם צלמתם מישהו בנסיבות בהן אתם לא בטוחים אם
צריך לבקש את הסכמתו לפרסום התמונה או לא – פנו
אליו ובקשו את רשותו .וכאשר אתם מצלמים דוגמן/
מודל ומתכננים לעשות שימוש בתמונה ,החתימו אותו
על טופס שחרור או כתב ויתור ,או איך שלא תרצו לקרוא
לזה ,כדי למנוע שאלות ואי-נעימויות בעתיד .אז צלמו,
תיהנו ,החתימו ובהצלחה!
למען הסר ספק ,אין לראות בכתבה זו משום מתן חוות דעת
משפטית ,ייעוץ משפטי ,סקירה משפטית מקיפה וממצה ,שימוש
בכללי המשפט האחיד וכו' וכו' .וכמובן שאין באמור בכתבה זו
בכדי להוות המלצה לעשות או שלא לעשות מעשה כלשהו ,ואם
החלטתם לעשות או שלא לעשות משהו בעקבות הכתוב כאן ,על
אחריותכם...
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סיפור אישי מאת גיא פריבס
את הקיץ האחרון ניצלתי לטיול במרכז
אמריקה ,וכצלם היה ברור לי שאני
אצלם תמונות במטרה להשתמש בהם
בעתיד .כבר מכרתי ופרסמתי תמונות
בעבר והייתי בטוח שאני מכיר את
נושא אישור השימוש בתמונות על
בוריו ,ומתי צריך או לא צריך להחתים
על מודל ריליס פורם .את השהייה
בעיירת החוף פורטו ויאחו בקוסטה
ריקה ניצלתי בין היתר לצילום גולשים
ונופשים .מכיוון שידעתי שאני לא
אתחיל להחתים כל אחד על מודל
רליס ,דאגתי לצלם מזוויות שלא
רואים את הפנים של הדמות ושלא

ניתן לזהות אותה .חודשים עברו
וקיבלתי פניה  Getty Imagesשברצונם
להשתמש בשתיים מהתמונות שם
ודרשו אישור עבורן .כפי שאתם יכולים
לראות בתמונה לא מזהים פנים של
הדמויות .הייתי בטוח שמדובר בטעות
ושלחתי להם מייל לערער על הבקשה.
התגובות הפתיעו אותי .לגבי הבחורה
המקועקעת טענו שציור גוף שכזה
הוא אמצעי זיהוי וכל מי שמכיר את
הבחורה יזהה אותה לפיו ,לכן צריך
אישור .אילו לגבי תמונה אחרת טענו
שהשילוב של שליש פנים ,שיער ובגד
גוף יחדיו מספיקים בשביל לזהות את

הבחורה .יתכן שמדובר בקטנוניות או
אולי זהירות יתר .אבל אני את הלקח
שלי למדתי .פעם הבאה אדאג להחתים
את כל מי שאחשוב שיש סיכוי כלשהו
שארצה להשתמש בתמונה שלו .מקווה
שתוכלו גם אתם ללמוד מהניסיון שלי,
ולא תמצאו את עצמכם מתבאסים
כמוני או מנסים לחפש באינטרנט
בחורה מקוסטה ריקה בלי פנים על
פי קעקוע בגב באמצעות שיתופים
בפייסבוק ,פורומים של קעקועים וכלי
חיפוש של גוגל .ואם במקרה אתם
מזהים את הבחורה שבתמונה ,תשלחו
אותה אלי ...אני עדיין מחפש (:

הפוטנציאל שטמון בתמונה
צילום :גיא פריבס
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קורס פוטושופ לצלמים

קורס לייטרום

 10מפגשים להכרת הכלים שיתנו לכם
את החופש להחליט כיצד אתם רוצים
שהתמונות יראו!
בהדרכת אדם שול

 4מפגשי כניסה לעולם עיבוד התמונה,
בהם תלמדו לארגן ,לפתח ולהפיק את
המירב מהצילומים שלכם.
בהדרכת רני מושקוביץ

eyePhone

מאת גיא פריבס

אינסטגרם לא רוצה שתצלמו סתם ,כדי
לתעד .היא הופכת אתכם לאמנים ,בין אם
תרצו ובין אם לא .מה זה אומר על העתיד
של עולם הצילום המקצועי?

אם לא הייתם בסיבוב בכדור פורח מסביב
לעולם או במנזר טיבטי בשנה האחרונה,
כנראה שנחשפתם כבר לתוכנת אינסטגרם.
אפליקציית שיתוף התמונות שנקנתה לא מזמן
ע"י פייסבוק ,אשר מאפשרת לקהל המשתמשים
לצלם באמצעותה ,לערוך תמונות ולשתף את
העולם האישי של כל אחד מאיתנו עם משתמשי
האפליקציה .הרשת מאפשרת להגיב ולתת
משוב בדמות לייקים ותגובות .אני חי את עולם
הצילום כבר מספר שנים ועוקב באדיקות אחרי
כל פיפס קטן וחדשני בתחום .לכן נחשפתי
לראשונה לאפליקציה כבר בשלב די מוקדם ,לפני
למעלה משנה .אחרי התבוננות קצרה ,התחילה
אהבה גדולה והתחלתי להעלות תמונות רבות
מצילומים שצילמתי מהטלפון הנייד ,אך בעיקר
תמונות שצילמתי במצלמה האישית שלי ,תוך
כדי שאני משתף את חבריי שהתרבו במרוצת
הזמן ,בעבודותיי ובתמונות שמשקפות את חיי
האישיים.
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מישהו אמר פוטושופ?
אינסטגרם כוללת בתוכה אפשרויות עריכה שונות
ומוגבלות יחסית .האפליקציה מאפשרת לעשות
פוקוס סלקטיבי על אזורים שונים בתמונה בשביל
להדגיש אובייקט מסוים ,דבר המדמה עדשת
 Tilt-Shiftאו עומק שדה רדוד מאוד .כמו כן,
פילטרים שונים שניתן להחיל על התמונה היוצרים
תחושה של תמונות ישנות ואפקטים שונים.
בלחיצת כפתור ניתן לשנות תמונת רחוב שצילמנו
לגוון צהבהב שנותן לנו תחושה שהתמונה צולמה
בשנות השבעים בקובה עם מצלמת לייקה ולא
בתל אביב מהאייפון ב .2012-לרבים מאיתנו ,ואני
ביניהם ,זה לא מספיק .לכן משתמשים גם בתוכנות
עריכה שונות בסלולר ,מהוספת קונטרסט או
משחק ברווית צבע ,ועד ליצירת אפקטים הדומים
יותר לאומנות דיגיטלית מאשר לצילום.
כשהתחלתי להשתמש בתוכנה ,היה האינסטגרם
עוד בחיתוליו .מרבית החברים ברשת היו מהמזרח
הרחוק ופריקים של טכנולוגיות ואפליקציות
טלפוניות .הצבתי לעצמי מטרה ,להצליח ולשתף
את תמונותיי כך שיופיעו בין מקבץ התמונות
הפופולאריות ביותר ,ואם תמונה לא היתה
מצליחה להשתחל לשם ,הייתי מגדיר זאת
ככישלון.
לאחר תקופה ארוכה ,בה האפליקציה לא הייתה
פופולארית ,נטשתי אותה לזמן מה .אך לאחר
מספר חודשים ,כאשר גיליתי שהיא צברה
פופולאריות רחבה יותר ,החלטתי לחזור ולשתף
בה את תמונותיי.
אני חייב להודות ,למרות שאני צלם מקצועי ,אני
חוטא לעיתים קרובות מאוד בכך שאני מצלם
ישירות דרך האייפון שברשותי ,ומתעצל להוציא
את המצלמה המקצועית שלי .לדעתי ,ההצלחה
של אינסטגרם טמונה בתרבות ה-״כאן ועכשיו״.
חוסר היכולת שלנו לדחות סיפוקים זו אחת
הסיבות שבגללן/בזכותן אני בוחר לצלם באייפון.
ובוא לא נשכח שיש חשיבות לתמונה בזמן אמת.
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אם אני נמצא באירוע כלשהו ,כמו
הפגנה/הופעה/טיול ,אז עומדות
בפני שתי אפשרויות .הראשונה,
לצלם עם המצלמה ,לחזור הביתה,
להוריד את התמונות למחשב ,לבחור
את המוצלחות ביותר ,ולערוך אותן.
השנייה ,להרים את האייפון ,לצלם
בלחיצה אחת ,להחיל פילטר בלחיצה
שניה ועם הלחיצה השלישית כבר
לשחרר את התמונה לאוויר העולם,
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סנאפ-שוט ברחוב מבלי שישימו לב
סליחה ...האינטרנט .תוסיפו לזה את
עם האייפון ולא עם מצלמת DSLR
העובדה שלא תמיד המצלמה נמצאת
עלינו כצלמים ועל אחת כמה וכמה על ועדשת טלה.
אלו שאינם חובבי צילום מושבעים-
מהסוג שמוציא את המצלמה רק
בטיולים או כשנולד תינוק.
למה זה טוב?
האינסטגרם גרמה לתופעה מעניינת
יתרון נוסף של הצילום בסלולר,
מאוד ,שעשויה לשנות את עולם
הוא העובדה שזה פחות מרתיע
הצילום מקצה אחד למשנהו .באופן
את המצולם .הרבה יותר קל לצלם
כמעט פתאומי ,אנשים שלא צילמו

כמעט בחייהם ,התחילו לצלם את
העולם שסביבם ,וגילו את האהבה
לצילום.
השאלה שנשאלת רבות אצלנו
הצלמים ,היא "עולם הצילום לאן?".
האם התופעה ,שהביאה את אומנות
ותרבות הצילום לקדמת הבמה,
למחוזות ולאנשים שכלל לא היו
חשופים אליה ,תוך שהיא מגדילה את

קהל הצלמים החובבים באופן מהיר
ופתאומי למיליוני צלמים חדשים ,היא
תופעה חיובית או שלילית? האם עולם
הצילום שכלל לא קסם קודם למאות
מיליוני אנשים והזדחל לו מאחור,
ישאיר אבק לתחומים אחרים? והאם
הדרך בה התקדם התחביב בצורה
כל כך קיצונית ,עוזר לז'אנר הצילום
להיתפס כאומנות או ידחיק אותה
לקטגוריה נדושה ובנאלית?
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לכולנו ברור שהעולם הולך לכיוון
אחד .הפיתוחים הטכנולוגיים שצצים
חדשות לבקרים ,ימשיכו להפתיע
אותנו בשנים הבאות .התוצאה של
הפיתוח הנוכחי בדמות האינסטגרם,
עזר לתחום הצילום להגיע לעשרות
מיליוני אנשים חדשים .בכל אחד
מאיתנו יש יצירתיות בלתי נידלת
ופרספקטיבה שונה בה הוא רואה את
הסובב לו .אומנם ,רוב המשתמשים
בתוכנה נוהגים לצלם באמצעות
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המכשיר הסלולרי שלהם ,ולא
במצלמות מקצועיות .אבל בעזרת
תוכנות עיבוד ועריכה מצליחים
ה"צלמים החדשים" להפתיע בתמונות
באיכות גבוהה.

חוגגים את החיים,
תמונה אחת כל פעם
לדעתי ,האינסטגרם הביאה אלינו
דבר ברכה .אומנם בדרך שונה ממה
שהאמנתי שיקרה .אבל בסופו של

במכשיר הסלולארי ,המשלב בתוכו
דבר ,היא משרתת את המטרה
גם מצלמה באיכות גבוהה ,מאפשר
שבשבילה אנחנו קמים בבוקר עם
חיוך מרוח על הפנים .הסיבה לכך ,היא לי להיות תמיד חד כאילו אני בעבודה
ולחפש פריימים חדשים בכל "סטריפ"
האפשרות שניתנת בעזרת התוכנה
לצלמים חובבים ,לשתף את האומנות חדש שהעיניים שלי פוגשות בחיי
היום יום.
שלהם כלפי חוץ תוך כדי שהם
מקבלים כלי נוסף לפיתוח היצירתיות
וההסתכלות על הפרטים הקטנים.
בנוסף ,כמו באחותו הגדולה ,רשת
בנוסף ,גם אני כצלם ,נוטה לצאת
הפייסבוק ,האינסטגרם כרשת
מהבית לפעמים בלי המצלמה הגדולה חברתית נותן את האפשרות להכיר
אנשים חדשים ,לראות את העולם
והמסורבלת .התלות הבלתי נגמרת

מבעד לעיניים של אחרים שגרים
במקומות מעניינים וללמוד על
התרבות שלהם .הרשת מאפשרת
לעקוב אחרי בחור מניו יורק ולראות
את התפוח הגדול בעין אחרת ,לעקוב
אחרי צלמים מארצות ערב ולראות
שהחיים הם לא בדיוק כמו שחשבנו
ואפילו לראות את ישראל ,בעיניו
של מתבונן אחר עם דעות ,השקפות
וראייה אומנותית אחרת.
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למה זה רע?
איכות  -למרות כל השיפורים
במצלמות בסלולר ,עדיין האיכות
הרבה יותר נמוכה .ניתן להבחין בכך
בקלות בתנאי תאורה קצת קשים
וכמובן לא ניתן לשלוט בעומק שדה
ובמהירות התריס .המצלמה בסלולרי
כיום עדיין לא מסוגלת לספק את
האיכות שאנחנו הצלמים מעוניינים
בה .גודל קובץ ,גם בסלולריים
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החדישים אין מספיק מגה פיקסל כדי
שנוכל להגדיל את התמונה כמו קובץ
ממצלמה .לצערי נכוויתי מזה אישית
כשסוכנות תמונה רצתה לרכוש ממני
את אחת התמונות שצולמו באייפון,
אך בגלל הרזולוציה הנמוכה זה
טורפד.
כמו בפייסבוק ,גם כאן ישנה סוגיית
זכויות היוצרים על התמונות .חדי
העין מבינכם יוכלו להבחין בחוזה

השימוש הדרקוני שבו אנו מעבירים
לאינסטגרם את הזכות לעשות
בתמונות כאוות נפשם .באופן אישי
אני לא מאמין שהם יחליטו למכור
תמונות של משתמשים ולעשות כסף
על חשבונם ,בגלל ההד הציבורי שזה
יגרום כמובן ,אולם אם הם ירצו ,אף
אחד לא יוכל לעצור בעדם.

בחודש האחרון נתקלתי בתופעה של
צלמים מקצועיים שעוברים לצלם
בסלולר ומקבלים תמונות שנראות
כאילו הפקות האופנה היוקרתיות
שלהם צולמו דרך מסך טלוויזיה,
מעניין לראות אם הטרנד הזה ימשיך.
כיום לא ניתן להגיע לתשובה חד
משמעית ,האם האינסטגרם תורם
או יתרום לתחום הצילום .העובדה,
שהתחום נמצא בימים אלו בכותרות,

בזכות התוכנה ,מסב לי אושר רב
וישנה הרגשה שסוף סוף ,המציאות
שאנחנו הצלמים חיים בה כבר שנים,
מגיעה באופן טבעי לחלוטין ,לביתם
של אחרים.
להורדת האפליקציה לאייפון
ולאנדרואידinstagr.am :
חפשו אותי באינסטגרם
@guyprives
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פורטפוליו

Wayne Posner
וויין פוזנר ,נולד ב '75-באורלנדו ,פלורידה .סיים תואר במדעי המחשב ב '97-והצטרף
לצבא האמריקאי כקצין בחיל הקשר ,שם שירת ארבע שנים .לאחר מכן התחיל קריירה
כיועץ טכנולוגי ועבד עם מספר חברות גדולות כמו סאאב ,קרייזלר ,פולקסואגן ,ג'נרל
דיינמיקס ,SAP ,ונאס"א .לאחרונה עזב את היעוץ לטובת עבודה כמנהל פרויקטים.
לכאורה ,לא תולדות צלם הופעות מפורסם שחי בווגאס ,מצלם ,ונהנה מכל הבידור
המדהים שיש שם .אז כששאלתי את וויין איך הוא נעשה צלם ,הוא סיפר שהוא תמיד
נהנה לצלם ,אבל הוא לא ידע כלום לגבי צילום .השינוי החל רק כשהוא התחתן .צלם
החתונה שלהם היה מעולה  -וויין הרגיש שהצלם באמת מתרגש מהמקצוע שלו" .העבודה
שלו הייתה מדהימה" ,סיפר לי וויין בהתלהבות" ,האנרגיות שלו וההתרגשות ממש
דחפו אותי לקנות את ה DSLR-הראשונה שלי  -ניקון  .D200הייתי צלם מתחיל טיפוסי,
עם מצלמה חדשה ונוצצת ,צילמתי הכל ושום-דבר ,חשבתי שאני יודע מה אני עושה,
כשהאמת היא שלא היה לי מושג .רק אחרי שהתחלתי לקרוא כל דבר שאני יכול לשים
עליו את היד שקשור לצילום ,באמת התחלתי ללמוד את הנושא .למדתי עקרונות מפתח
כמו תאורה וקומפוזיציה .ואחרי שעברנו ללאס וגאס חבר טוב הכיר לי צלם מוכשר מאד
שעובד עם דוגמנים ,עבדתי איתו קצת ואז באמת התחלתי להשתפשף כצלם .מאותו רגע
ואילך הכל הפך לעניין של אימון – תרגול ,תרגול ועוד תרגול .אני תמיד פתוח לאתגרים
חדשים בצילום ותמיד מנסה ללמוד ממקצוענים אחרים בתחום שכבר עושים את זה
הרבה יותר זמן ממני".
וויין מיתג את עצמו כצלם הופעות בווגאס ,הוא אוהב את התאורה הדרמתית ואת
השינויים האקראיים שהופכים כל הופעה חייה לייחודית ומאתגרת" .אני מתחבר לאנרגיה
של הופעה חייה .אני יכול לצלם את אותה ההופעה שוב ושוב ,ולעולם לא לחזור עם אותן
התמונות ,שזה מאד חיובי בעיניי .חוץ מזה אני קצת פרפקציוניסט ,ותמיד מנסה להוציא
'שלמות' מסיטואציה מאתגרת .כשאני מגיע לצלם הופעה ,אני יודע שהתאורה הולכת
להיות מבולגנת ,כמו גם האנשים המופיעים על הבמה .והגדרה שגויה אחת במצלמה
אומרת רגע מפוספס ,אבל אני אוהב את התחושה שאני מקבל כשאני לוחץ על המחשף
ויודע שכרגע תפסתי את הרגע".
כשביקשתי ממנו לשתף את הקוראים בכמה טיפים הוא נתן שניים חשובים" :אתה אף
פעם לא יודע את מי תפגוש ,תמיד תהיה טבעי ,אמין ,אמיתי וחברותי ,ראיתי צלמים רבים
מגיעים ,מצלמים והולכים .לי עשו הכרה עם כמה סלבריטאים והוזמנתי לעבוד איתם
רק בגלל שעשיתי רושם ראשוני אחר ,כשצילמתי אותם על השטיח האדום .מלבד זה,
קומפוזיציה טובה היא חובה ,אין דבר יותר מתסכל מלראות תמונה ולדעת שהיא הייתה
יכולה להיות תמונה טובה אם רק הייתי עושה ____".
לעוד עבודות של וויין פוזנר בקרו בwww.wayneposner.com :
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טבע הצילום ברזולוציה גבוהה
כתב וצילם :רועי גליץ
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כמו רבים מכם ,גם אני הרמתי גבה כשניקון הכריזה על
ה D800-החדשה .הנה כמה מהמחשבות שחלפו בראשי
בעודי מנסה להבין מה זו החיה המשונה הזו :מי לכל
החיישנים צריך  36מגה פיקסל? אין ספק שזה יבוא על
חשבון איכות התמונה וה ...ISO-חוץ מזה ,מה נסגר עם קצב
האש האיטי הזה? חשבתי שכבר זנחנו את המרוץ המטורף
אחרי הרזולוציה והחלטנו לשפר את איכות התמונה ,ממש
כמו שקנון עושים בדגמים האחרונים ...באינטרנט אפילו
נכתבו פוסטים על שקיעתה של אימפריית הניקון ואובדן
הדרך .אך למרות הכל ,לאחר שהגיע לידי לבדיקה מקיפה,
ניקון הוכיחו שוב שהם בהחלט יודעים מה הם עושים.

157

בעודי מחפש מצלמה שתיתן לי את המענה
המתאים ,התלבטתי בין ניקון  D4החדשה לבין
ה D800-שהצטרפה אליה למשפחה לא מזמן.
על פי המפרט שהתפרסם ,שתיהן יחד (וכל אחת
לחוד) לא ענו על הציפיות והצרכים שלי ממצלמה
שצריכה לצלם גם טבע וגם ספורט.
ואם זה לא מוגזם מדי לבקש ,אז שתהיה מספיק
איכותית בשביל להוציא הגדלות וקרופים בעת
הצורך.
אז השאלה הגדולה היא :על מה צריך להתפשר?
על איכות תמונה בתמורה למהירות או על מהירות
בתמורה לאיכות תמונה?
כפי שהבנתם ,הרבה מאוד סימני שאלה מלווים
אותי וצלמים אחרים לגבי המצלמה שאמורה להיות
המענה לקנון  5Dמארק  IIIהמרשימה .אך האם זו
המצלמה שהניקון אמורה להתחרות בה? נענה גם
על כך בהמשך.
כדי לבחון את המצלמה ,לקחתי אותה איתי לטנזניה
שבאפריקה .לכאורה הסביבה הכי פחות טבעית
למצלמה שצריכה להיות מחוברת לפלאשים
באיזה סטודיו יוקרתי .המצלמה ,שהוגדרה כתחליף
לחיישני פורמט בינוני ודורגה על ידי  DXOבאיכות
תמונה גבוהה משל  Phase oneחדשה ובריונית.
בלב הפראי של אפריקה ידעתי שאוכל לבחון את
המצלמה לקצה – מבחינת כמות הפרטים ,המהירות
והתפעול ,ולבסוף  -מבחינת הביצועים ב ISO-גבוה.
אה ,וכמובן מבחינת הווידאו עוצר הנשימה שלה.
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 ISOגבוה  -צולם ב ,ISO 1600-נקי ונעים לעין

טווח דינמי  -שימו לב לפרטים בבהירים ובכהים

איכות תמונה  -פרטים

איכות תמונה – רגישות

איכות תמונה – טווח דינמי

נעימה יותר לעין .עם זאת ,השימוש בפילטר ,מרכך
נתחיל מהעיקר ,הרי המצלמה הזו מתיימרת לשבור את
את המעברים בין הפיקסלים והתוצאה המתקבלת היא
כל השיאים בתחום הסופר-רזולוציה .האם המציאות
תמונה מעט רכה יותר .יש צלמים שהיו רוצים לקבל את
מצליחה לעמוד במבחן האיכות? התשובה ,למרבה
כל המידע כפי שהגיע לחיישן ללא הפילטר ,אבל כדאי
הפלא ,היא – "וואו ,ועוד איך!".
לדעת שללא הפילטר ,אנו עלולים להבחין בתופעה לא
נעימה אף יותר הנקראת מוארה ( - )moiréמרקם מחזורי
מאוד הופתעתי לגלות שברגע שמחברים למצלמה הזו
(צורה וצבע) ,שנוצר על גבי החיישן בצילום טקסטורות
עדשות איכותיות ,היא יודעת להחזיר בכמות פרטים
עדינות כגון בדים .לא בחנו את הדגם בעצמנו ,אולם
פנומנלית ,וכך אכן האכלתי אותה – בעדשות הטובות
מהדוגמאות שראינו ,יש הבדל מזערי בחדות לטובת ה-
ביותר בליין של ניקון .ההרגשה הראשונה היא שניתן
 ,D800Eוניתן להבחין בהרעה בסימפטום המוארה .קחו
לעשות זום  -אין ולהיכנס עוד ועוד לתמונה עד לרמת
בחשבון שה D800-וה D800E-הן אותה המצלמה ,היתרון
הפיקסל ולזהות כל נקבובית עור ,כל שערה על בבון
וקצה שפם של חתול טורף .גם בניסיונות לעשות קרופים בחדות ב D800E-יהיה נראה לעין בהגדלות עצומות (או
מטורפים שהיו משאירים מ D3s-או  D700איזה  3מיליון על מסך ב ,)100%-אולם הפרעות שנובעות מהחוסר
בפילטר  AAיראו בכל הגדלה .האם שווה להשקיע מעל
פיקסלים עלובים ,מותירים כאן חותם של  9מיליון
ל 1000₪-יותר עבור ה ?D800E-תלוי בכם ,אם אתם
פיקסלים שימושיים בהחלט.
מכירים את המונחים  Anti-Aliasingומוארה כנראה
שתוכלו להחליט בעצמכם ,לאחרים אין צורך ללכת
 – D800Eתשומת לב חסרת פשרות לפרטים
לכיוון ה.D800E-

כשמאגדים כל כך הרבה פיקסלים ,חייבים להניח
שהמחיר יהיה ברמת הרגישות ( )ISOוברעש שנוצר
כתוצר לוואי .אכן ,המצלמה הזו אינה מגיעה לרמות
הרגישות של הניקון  D4המבטיחה ולא לרמה של הקנון
 1Dxמעוררת הקנאה .אבל ממבחנים שעשינו היא קרובה
יחסית לרמות הרגישות של הקנון  5Dמארק  IIIאשר
עליה ה D800-מאפסת את הכוונות .עד רמות  ISOשל
 ,3200לא נתקלתי בשום בעיה של רעש מורגשת ומעבר
לכך כבר ישנו צורך בפונקציית ניקוי רעשים כדי להוציא
פריימים נקיים יותר .אז נכון שיש יותר רעש ברמת זום
 1:1מול המתחרה הישירה ,אבל מצד שני – כשמסתכלים
על התמונה הגדולה או אפילו כשמקטינים את הקובץ
מ 36-מ"פ ל 22-מ"פ של ה ,5DmIII-ההרגשה משתנה
והעדויות מציגות תמונה שונה לגמרי.

טווח דינמי הוא הטווח בין המידע הבהיר ביותר למידע
הכהה ביותר בתמונה שאינו טווח קיצון (שרוף או אטום).

קיימת תופעה בצילום בה מתקבלים קווים מדורגים
ומשוננים שאינם נעימים לעין ( .)Aliasingרוב הצלמים
מופתעים לגלות שכבר שנים שיצרניות מטמיעות
במצלמות פילטר המיועד להחליק את הקצוות
המשוננים ( ,)Anti-Aliasingהתוצאה היא תמונה
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ציון פרטים – 10/10
להוריד את הכובע.

ציון רגישות – 8/10
בכל זאת ,תמיד נרצה יותר רגיש ויותר נקי

אחד הדגלים שניקון מניפה הכי גבוה הוא דגל הטווח
הדינמי – מהניקון  12.5( D90סטופים) ,דרך הניקון
 13.9( D7000סטופים) ועד המפלצת המדוברת שלנו,
ה D800-עם טווח דינמי של  14.4סטופים! קנון לעומת
זאת טרם עברו את ה 12-סטופים עד עכשיו וה 5D-מארק
 IIIמביאה טווח של  11.7סטופים בלבד .התרשמתם?! אני
בטוח שכן .אבל איך זה נראה בעולם האמיתי? הצילומים
בתנאי קונטרסט גבוה תמיד הפתיעו אותי ,בעוד שאת
ה D800-היה מאוד קשה להפתיע – נדיר היה למצוא
איזורים שרופים או אטומים גם בתנאי התאורה הקשים
ביותר בשעות הצהריים של אפריקה המשוונית.
גם בקטעי הווידאו ,הטווח הדינמי המרשים הצליח
להפתיע לעומת וידאו ממצלמות ברזולוציה דומה,
ה D800-הציגה צילומים חדים ,חיים ונעימים לעין תוך
שמירה על פרטים בכל מניפת הצבעים.
ציון טווח דינמי – 10/10
טווח דינמי מדהים
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1:1

פוקוס – מהירות ואיכות

גוף – מקצועיות ,איכות ונוחות

התפעול של המצלמה מרגיש מאוד טבעי ונוח לכל
ה D800-מכילה ,למרבה הפלא ,את מערכת הפוקוס של
הניקון  D4בשלמותה .זה אומר  51נקודות מיקוד שמתוכן ניקוניסט .הכפתורים מסודרים באופן נגיש ומאוד הגיוני,
 15מוצלבות לדיוק ומהירות פוקוס גבוהה יותר .למערכת היא יושבת טוב ביד ומרגישה יציבה ונעימה בזכות גוף
הפוקוס המשוכללת  6מצבים (יחידה 9 ,נק' 15 ,נק' 21 ,נק' ,מגנזיום מעוצב וארגונומי .אבל לצערי ,לא הכל מושלם...
הגומי בצד ימין התחיל לצאת מהמקום ,מחלה ידועה
 51נק' 3D ,ואוטומטי) .מערכת הפוקוס מאפשרת מיקוד
בתנאי תאורה חלשים במיוחד של  ,-2EVוזה באמת עובד! לניקוניות מהעבר וכנראה שגם כאן ניקון שומרים על
המסורת .חבל שכפתורי ה FN-בחזית המצלמה לא
אני מאוד התרשמתי מהפוקוס שתמיד קלע בדיוק
ניתנים לתכנות מלא ,אלא רק למגוון אפשרויות קטן
למטרה .כשצילמתי עם מכפל  X2על ה 500-מ"מ ,F/4
נוצר צמצם מרבי של  ,F/8המצלמה לא גמגמה ולא
שניקון אישרו .מאוד הייתי שמח לקיצור דרך לשינוי
הפוקוס מעוקב לננעל ,מה שמחייב כרגע שימוש בשתי
פספסה אפילו לרגע.
בניסיון לעקוב אחרי קופים שקפצו בין ענפים ,מערכת
ידיים (לא נוח כשה 500-מ"מ מחוברת) .הכפתור של
שינוי מצבי הצילום ( )Modeנמצא במיקום קצת לא נוח,
הפוקוס הצליחה במצב דינמי ליצור פריימים מדוייקים
ומצאתי את עצמי לוחץ על הכפתור של הוידאו במקום
כמעט בלי שום פספוסים.
אחד המאפיינים שהניקון  D800מאוד פיתחה ציפיות בו ,לשנות את מצב הצילום.
הוא המיקוד במצב  live viewובהסרטת וידאו .ניתן לראות
מיד את השיפור במערכת הפוקוס לעומת מצלמות
ציון גוף – 8/10
קודמות ,אך יש לניקון עוד לאן לשאוף.
ניקון צריכה להקשיב יותר לצלמים ,ההערות האלו
חוזרות ממצלמות העבר.
ציון פוקוס – 9/10
מרשים ומדוייק בכל תנאי תאורה .השלב הבא – רק
נקודות מוצלבות.
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 ,D800תעשי לי פטנטים!
אפשרות יחסית חדשה בעולם המצלמות המקצועיות
נקראת “צילום באינטרוול” ( ,)Interval shootingפעולה
זו מאפשרת צילום אוטונומי במרווחי זמן קבועים,
בעיקר למטרת צילום  .time-lapseבאם תבחרו להפיק
סרטון ישירות מהמצלמה ,דעו כי התמונות המרכיבות
אותו יעלמו .מקווה שבעדכון הבא ניקון יתנו לנו ליהנות
מתמונות וסרטון זה לצד זה.
בנוסף ,למצלמה יש אפשרות לצילום  – HDRחיבור
אוטומטי בין כמה חשיפות שונות לקובץ אחד (JPEG 8
 )BITעל מנת להשיג תמונה עם טווח דינמי רחב ביותר.
במצב  HDRלא ניתן להפעיל את פונקציית הטיימלאפס.
ציון לפטנטים – 8/10
טיפה יותר אינטגרציה בין הפטנטים ויהיה אפשר ליצור
דברים מורכבים ביתר קלות.

וידאו – מצלמת קולנוע בהתהוות?
אחרי ה D90-שהיתה הראשונה שעשתה וידאו וה5D-
מארק  IIשהפכה את הוידאו למלאכת אומנות ,היו הרבה
ציפיות מניקון ליצור משהו בסטנדרט גבוה יותר ומקצועי
הרבה יותר .והם עמדו בציפיות ,הווידאו ב D800-הוא
מעולה בשילוב החיישן הנהדר הזה .כמות הפרטים ,יחד
עם הטווח הדינמי המרשים ,ויכולות ה ISO-בתנאי תאורה
חלשים ,מצליחים ליצור מראה קולנועי ומקצועי .מגוון
אפשרויות לצילום ב 1080p-וב 720p-כשבאחרון ניתן גם
לצלם ב 60-פריימים לשניה .הפוקוס האוטומטי מתיימר
להיות הרבה יותר טוב בוידאו ,והוא אכן מצליח לספק
מיקוד מהיר ומדוייק ,אבל עדיין לוקח לו חלקיק שנייה
מעבר לנקודה בה זה מרגיש טבעי ונעים לעין .למרות
שאפשר להשתמש בו ,מיקוד ידני עדיין ייתן את ההרגשה
הטובה ביותר לצופה.
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למקצועני הוידאו מבינכם כדאי לדעת כי לניקון החדשה
יש יציאת  HDMIהמשדרת (אל מכשירים יעודיים) וידאו
לא דחוס .זוהי פונקציה חדשה למדי בעולם הוידאו
 DSLRהמעניקה איכות תמונה ללא פשרות.
קבלו כמה סרטונים להתרשמות:
קישור  - 1קופים קופצים
קישור  - 2אריה משחק באוכל
קישור  - 3צ'יטה בשקיעה

ציון וידאו – 9/10
נראה מעולה ,נדרש שיפור עדיין במיקוד
והייתי רוצה  fps 60ב.1080p-

מהירות ,איטיות והD800-

פתאום היא עושה  6פריימים לשניה

 50מגהבייט .כל קובץ  RAWשל החיה הרעה הזו שוקל
 50מגהבייט במצב מכווץ .זה עוזר להבין למה היא נותנת
 4פריימים בשנייה ברזולוצייה מלאה ( 6במצב  DXעם
גריפ) .זה אומר שאתם חייבים כרטיסי זיכרון חדשים
ומהירים ,הסנדיסק אקסטרים הישן שלי לא עמד בקצב
ורק ה Lexar 32GB X600-הצליח לרוקן את הבאפר מהר
מספיק .זה גם אומר שהמחשב שחשבתם שהוא המילה
האחרונה ,הופך למכונה מגמגמת במקרה הטוב .אין מה
לעשות ,הררי מידע דורשים היערכות מתאימה.

בלחיצת כפתור המצלמה תנתב את כל הכח שלה אל
 15.5מגה-פיקסלים בקצב אש של  6פריימים בשנייה.
נשמע טוב? לא בטוח .כדי ליהנות מקצב האש הנ"ל
חייבים לחבר למצלמה גריפ ( .)MB-D12אבל ,גריפ
מקורי של ניקון עולה באתר החברה  !606$עד שיצא
גריפ צד שלישי נאלץ להסתפק בקצב האש הרגיל
שהמצלמה מפיקה .ל D800-יש  3מצבי קרופ שונים:
( X1.2, X1.5פורמט  )DXו( 5:4-חיתוך מדיום פורמט).
הייתרון הגדול במצב הקרוב הוא הרזולוציה הגבוהה
יחסית –  15מגה פיקסל.

ציון מהירות
 – 8/10אין מתנות חינם...

ציון – 8/10
עכשיו באמת ,גריפ ב!?600$
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מחיר
ה D800-ממוקמת במקום טוב באמצע מבחינת מחיר בין וקונטרסטיים ,הפכה את החוויה של אפריקה למשהו
ה D7000-וה .D4-והיא עולה ,נכון לכתיבת שורות אלה ,כ -מאוד מיוחד ואמיתי .הרבה יותר אמיתי ממה שהצלחתי
 .₪14,000המחיר שלה סביר מאד ביחס לתמורה שהיא
להוציא עם הניקון  D3sאיתה ביליתי בשנה שעברה.
נותנת (בייחוד אם משווים למתחרה Canon EOS 5D -
האם ה D800-אמורה להתחרות מול קנון  5Dמארק III
 ,Mark IIIשעולה כ .)₪16,500 -ה D800-מפתה במיוחד
כמו שכולם טוענים ומשווים? לדעתי התשובה היא לא.
עבור צלמים מקצועיים שתכננו לקפוץ על הD3X-
היא לא אמורה להיות חברתו הטובה של צלם האירועים,
בירידת המחיר שלה ,אולם ה D800-עולה פחות מחצי
היא לא מיועדת למי שלא חייב כמות פרטים פסיכית בכל
מה D3X-האגדית ,ומעפילה על האחרונה כמעט בכל
קנה מידה .בשביל זה ניקון יוציאו (כנראה) את הניקון
היבט (למעט חיי סוללה ו 4FPS-מול  ,)5FPSבכך ניקון
 D600שאמורה להיות עם  24מגהפיקסל ,פול-פריים
למעשה חותמת את הגולל על מצלמות ה D3X-שנותרו
זולה ,נגישה ובדיוק למטרות שה D800-לא נועדה.
על המדפים.
האם הייתי הולך על ה D800-או על הניקון  ?D4זו היתה
ההתלבטות הגדולה שלי ,ולמרות שבהתחלה נטיתי חזק
לכיוון ה ,D4-עכשיו ליבי התהפך ואני מוכן לשלם את
מסקנות ושורות תחתונות
המחיר במהירות בתמורה לרווח של האיכות.
בתחילת היכרותנו ,שאלתי את ה D800-למי היא מיועדת .כפי ששמתם לב בתחילת הכתבה ,גם אני הייתי
מהמתנגדים ל D800-והקונספט שליווה אותה .אחרי
התשובה שלה היתה לצלמי סטודיו ,היא היתה קצת
הגיבוש שעברתי עם המצלמה בלב הפראי של אפריקה,
מפונקת ואמרה שנוח לה במזגן ושהיא אוהבת הפקות
גיליתי מכונת צילום מדהימה שקובעת סטנדרטים
אופנה ומוצר .לשחק במגרש של החיישנים הגדולים
חדשים של איכות בשוק צילום תחרותי ומרתק.
באמת .אני חושב שהיא הפתיעה אותי ואותה כשהיא
גילתה את אפריקה והטבע הפתוח .זה בסדר שיש
חסרונות ,אף אחד מאיתנו לא מושלם .השאלה היא איך
אנחנו נהנים מהיתרונות ומנצלים אותם לטובתנו.
כמות הפרטים שהניקון הוציאה מכל פריימים והגמישות ציון כללי – 9.5/10
והסלחנות שהפגינה בתנאי תאורה קשים ,חלשים
נראה לי שאשמור אותה אצלי.
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בוקה ,בהעדר תרגום טוב יותר ,היא המילה היפנית
לטשטוש .בצילום בוקה מתייחס לאיכות הטישטוש של
האזור בתמונה שמחוץ לפוקוס .בוקה צורני (לפחות
במאמר הזה) היא תכונה קסומה של העדשה שגורמת לכך
שפילטר שחור שמוצב מול העדשה וחור במרכזו הופך את
נקודות האור שבאיזור הבוקה לצורות.
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[]03

מישור המיקוד

פנס רחוב

עדשה

מכיוון שהפנס לא
נמצא בפוקוס על
מישור הפילם ,הוא
מייצר עליו עיגול
של אור

[]04

איך זה עובד?

[]02
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אם אי פעם צילמתם בלילה  ,בטח
שמתם לב שפנסי הרחוב שנמצאים
מחוץ לאיזור הפוקוס הפכו לעיגולים
מטושטשים.
זה קורה מכיוון שנקודות האור
שמיצרים הפנסים נמצאות בפוקוס
"מאחורי" מישור החיישן .מה שפוגע
בחישן זה חרוט של אור בדרכו
להפוך לנקודה]03[ .
אם אי פעם תסתכלו על העיגולים
האלו מקרוב ,תגלו שהם לא עיגולים

כוכב ,וככה הקסם הזה עובד.
מושלמים .אלו צורות שתואמות
אז מה צריך? לא הרבה .עדשה עם
בדיוק את צורת הצמצם שלכם .כך,
מפתח גדול –  1.4עד  2.8יעבוד הכי
בעדשות פשוטות עם חמישה עלים,
טוב ,קרטון (רצוי שחור ,אבל לא
נקבל עיגול "מחומש" ,בעדשות עם
שישה עלים נקבל עיגול "משושה" וכן חובה) ,סכין יפני ,ומעט נייר דבק.
השלב הראשון הוא לייצר מעין מכסה
הלאה .בעדשות איכותיות ,שיש בהן
מספר רב של עלים ,והעלים מעוגלים ,לעדשה .אין למכסה הזה הרבה
משמעות מלבד העובדה שהוא חוסם
נקבל עיגול כמעט מושלם.
את האור מלהגיע לעדשה]04[ .
אבל מה יקרה אם במקום מפתח
עדשה עגול ,נשמש במפתח עדשה
בצורת כוכב? נקבל "עיגול" בצורת
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[]07[ ]05

בשלב השני נחתוך צורה קטנה במרכז
המכסה .בעדשות עם מפתח רחב כמו 1.4
עד  2.8גודל החור צריך להיות בערך 18
מילימטר.
כעת מה שנשאר הוא לכוון את המצלמה
על מפתח רחב ולצלם]05[ .

מה שעובד טוב בטכניקה הזו הן נקודות
זוהרות שאינן בפוקוס .כל נקודה כזו,
שבדרך כלל הייתה מופיעה כעיגול

מטושטש זוהר ,תקבל את הצורה
שחתכתם במרכז העדשה.
[]08[ ]07[ ]06
ישנם כמה אובייקטים שעובדים מצויין
עם השיטה הזו :פנסי רחוב שמצולמים
כך שהם לא בפוקוס ,צמרות עצים בהן
סבך העלים יוצר נקודות זוהרות ומאגרי
מים כמו ימים או אגמים בהם קרני שמש
משתובבות.

אפשרויות מסחריות
אם אתם מעדיפים לא לעבוד עם סכין
יפנית ,או שאין לכם כח ליצירות ,ישנם
שני מוצרי מדף שמספקים אפקט
דומה:

[]08[ ]06

 - LENS BABYהיא עדשה ייעודית
ל"טריקים" שבדרך כלל משתמשים
בה לאפקט של תמונה רכה ,יש
לעדשה תוספת שניקראית Creative
 Kitובה נמצאים מספר דיסקים
בצורות שונות.
 - Bokeh Masters Kitאביזר
שמתלבש על העדשה ומאפשר
החלפה של דיסקים עם חורים בצורות
שונות.
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[]07

בוקה צורני בתעשייה

Mohammad Noman

למרות שרבים יגידו שהבוקה הצורני הוא גימיק,
ישנם במאים לא מעטים שמשתמשים בו בתעשייה.
אדגר רייט ,הבמאי של Scott Pigrim vs. The World
השתמש בבוקה צורני בצורת לב בסצנה שבה סקוט
מגלה שהוא וקים "יוצאים רשמית".
ה Black Eyed Peas-השתמשו באפקט בקליפ
שלהם  Just Can't Get Enough -שצילמו ביפן
והקדישו אותו לנפגעי הצונמי.

קורס צילום גיאוגרפי

בוקה צורני למתקדמים

Mohammad Noman

אם עקבתם אחרי ההוראות בתחילת המאמר וניסיתם
לחתוך צורות מורכבות ,בטח שמתם לב שקשה
לחתוך צורות מורכבות מעבר ללבבות וכוכבים.
ישנן שתי דרכים להתגבר על זה :בעזרת מחוררים
מיוחדים שניתן לקנות בחנויות ליצירה ,ועל ידי
הדפסת צורות מורכבות על שקפים.
מוחמד נומן מ Behind The Clicks-מדפיס
צורות מורכבות מאוד על שקפים ומשתמש בהן
ליצירת בוקה מרשים]07[ .

Mohammad Noman

מה התוכניות שלכם לאחר הצהרים? אני מאוד מקווה
שהן קשורות לקרטון שחור ולסכין יפנית.

on Rademacher

[]08

 5מפגשים מרתקים שיקחו את
הצילומים שלכם ליעד הבא
בהדרכת עודד וגנשטיין

דרך אחרת להקל על יצירת הבוקה היא לסדר מספר
חורים על פס אחד ולהחליק אותם בין העדשה
למכסה הקרטון כפי שעשה רון רדמכר]08[ .
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ללמוד לצלם תרבות

Lighroom
Masterclass
מפצים על העבר
מאת :אדם שול
אנו ממשיכים במסע ההיכרות עם לייטרום בגרסתה
האחרונה .הפעם ,נפתח תמונות באמצעות הכלים
הבסיסיים של לייטרום .קודם כל נכיר את ההיסטוגרמה,
שתעזור לנו להבין טוב יותר את החשיפה של התמונה
שלנו ותדגיש את האזורים השרופים/סתומים בתמונה,
באופן שיסייע לנו לענות על השאלה הנצחית "מה אני
אמור לעשות עם התמונה הזאת" .כמובן שלא נקבל
הנחיות כמו "התמונה הזאת תראה מוצלחת יותר בשחור/
לבן" ,אבל נוכל לשאוב מידע שיסייע לנו להבין טוב יותר
כיצד התמונה נחשפה ,שזה המון! בנוסף נלמד על כלי
החיתוך העשיר שיש ללייטרום להציע ,שללא ספק יתרום
רבות לכל מי שקומפוזיציה וחיתוך מדויק הן הקיקס שלו.
משם נכיר את לשונית הבייסיק החדשה והמוצלחת מאוד,
שתעזור לנו לפצות על חשיפות שהתפספסו בשטח ,או
לשפר תמונות מוצלחות ולהוסיף להן עוד קצת קסם
והדגשה.
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היסטוגר...מה?
ציר הגובה בהיסטוגרמה הינו ציר הכמות .כלומר ,מבחינה
לרובכם ודאי יש יותר או פחות מושג עבור כמה
סטטיסטית ,מה כמות האזורים הכהים ,גווני הביניים
ההיסטוגרמה חשובה בתהליך הצילום והפיתוח של
התמונה בלייטרום ,פוטושופ או בכל תוכנת עריכה בכלל .והשרופים בתמונה .אם לדוגמה צילמנו צילום שיש
בו המון אזורים כהים מאוד ,2גובהה של ההיסטוגרמה
למען אלה שעדיין בוהים מבולבלים על ההר המוזר
בחלקה השמאלי יהיה משמעותי מאוד כדוגמת התמונה
הזה ומנסים להבין למה זה טוב בכלל ,אפרט בקצרה:
היסטוגרמה הינה סטטיסטיקה שמראה את סך כל המידע הבאה:
בתמונה מהאזור הכהה ביותר לבהיר ביותר .אנו יכולים
הדבר נכון גם לגבי תמונה בהירה מאוד ,שם אנו נבחין
ללמוד מההיסטוגרמה אם התמונה שלנו בהירה מדיי,
כהה מדיי ,או שפיזור האור בתמונה אחיד .ההיסטוגרמה בהיסטוגרמה שחלקה הבהיר ,הימני ,3משמעותי מאוד.
תזהיר אותנו במידה ויש בתמונה אזורים שרופים (לבנים
לחלוטין) ,או אזורים סתומים (שחורים לחלוטין) .מכיוון
צילום לילה ,או על רקע לבן אחיד ,או תמונה שנחשפה
שההיסטוגרמה אינה תלויה במסך המחשב עליו אנו
עובדים ,ההיסטוגרמה שתוצג תשקף באופן מושלם את
2
נתוני התמונה והעריכה שלנו ,גם אם המסך שלנו בהיר
מדיי או כהה מדיי ,או שאנו עובדים בשטח על מחשב
נייד בתנאי תאורה קשים (לדוגמה  -תחת שמש ישירה),
יספיק לנו מבט אחד לכיוון ההיסטוגרמה על מנת להבין
עם החשיפה הייתה טובה או שצריך לפצות באמצעות
כלי העריכה.

באופן בעייתי ,עשויה למשוך את המידע אל מעבר
לגבולות ההיסטוגרמה כך שאנו נראה את ההיסטוגרמה
קטומה בקצוות ,וסימני ההזהרה  -המשולשים בפינות
העליונות של ההיסטוגרמה ,ידלקו .4ריחוף או לחיצה על
משולשים אלה תציג את האזורים הללו על גבי התמונה
בצבעי כחול (סתומים) ואדום (שרופים).

מסוימים בתמונה (להוציא מקרים בהם סוג העריכה
ייחודי ,כגון  low-key, high-keyאו צילומי לילה
למשל ,בהן אנו נראה נטייה ברורה לצד שמאל.
עכשיו ,לאחר שלמדנו מעט להבין את הסטטיסטיקה
שמאחורי ההיסטוגרמה ,הפעולה המקובלת הבאה היא
חיתוך התמונה בהתאם לקומפוזיציה.

כאשר אנו עורכים את התמונה בלייטרום ,כדאי
תמיד לשים לב שאיננו חורגים מגבולות הקיצון של
ההיסטוגרמה ואין אנו שורפים או סותמים חלקים

קמפז לי כבשה
כלי חיוני ביותר שעוד לא הצגתי לכם הוא כלי החיתוך.
ה ,Crop tool-אם אנו עובדים לפי הסדר הכרונולוגי

3

4

תבינו אותה
ציר הרוחב בהיסטוגרמה הינו ציר הבהירות .הדופן
השמאלית של ההיסטוגרמה מהווה את הנקודה הכהה
ביותר האפשרית לתצוגה על גבי המסך .הדופן הימנית
מהווה את הנקודה הבהירה ביותר האפשרית לתצוגה על
גבי המסך .1בפינה השמאלית העליונה ובפינה הימנית
עליונה נבחין במשולשים קטנים שידלקו במידה ובתמונה
שלנו קיימים אזורים סתומים (כלומר שחורים לגמרי) או
אזורים שרופים (לבנים לגמרי).

1
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הטבעי של הנצחת הרגע דרך המצלמה שלנו ,מהרגע שהרמנו את
המצלמה והצמדנו אותה אל העין ,אנו עושים את אחת ההחלטות
הראשונות והגורליות ביותר בצילום שלנו  -הקומפוזיציה.
אז לכולנו קורה שלא כל מה שהכנסנו לפריים באמת היה צריך להיות
שם ,ומסיבות שונות נרצה לחתוך מהתמונה את השאריות המיותרות.
גם המקרה בו צילמנו נוף וקו האופק לא יצא לנו ממש ישר ,כמובן
שכלי החיתוך (והיישור יש לציין) יבוא לעזרתנו.
בלייטרום ,ניתן לחתוך את התמונה בשני מצבים עיקריים ,לפי מסגרת
או יישור וחיתוך לפי קו האופק.
חיתוך לפי מסגרת
ברוב המקרים אנו נחתוך את פינות התמונה ונסיר פרטים לא
מעניינים הממוקמים בקצותיה ,על ידי לחיצה ומשיכה של ידיות כלי
הקרופ (בפינות ובצדי המסגרת) ,נוכל להקטין את מסגרת התמונה.
ניתן להזיז את התמונה על ידי לחיצה וגרירה בתוך הגבולות החדשים.

בהחלט ,אך כמות המידע הקטנה משמעותית בקבצי JPG

תקטין את טווח האפשרויות לתיקון באופן משמעותי.

ניתן לבחור את אייקון סרגל הזווית מהפאנל ולשרטט את הגבולות
החדשים באופן חופשי על גבי התמונה (מפינה לפינה) ולאחר מכן
לבצע תיקונים סופיים בעזרת הידיות על המסגרת לפי הצורך.

על איזון לבן כבר דיברנו בעבר ,ולא השתנה מאום בין
הגרסאות .לכן ארחיב בנושא סרגלי פיצוי החשיפה
השונים.

שימו לב כי לייטרום מוסיפה לנו קווי עזר לחיתוך נכון יותר על פי
נוסחאות ידועות ,כגון כלל הזהב .אם אנו מעוניינים לקבל מתאר שונה
של קווי העזר ,ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על מקש ה "O"-מספר
פעמים עד לקבלת המצב הרצוי .שילוב המקשים  Shift+Oישנה את
כיוון קווי המתאר.

פיצוי חשיפה כללי ניתן להשיג על ידי גרירת סרגל
ה ,Exposure-ערכי הפיצוי נמדדים בסטופים  -ממש
כמו במצלמה .גרירה ימינה עבור פיצוי חיובי ושמאלה
עבור פיצוי שלילי.

טיפ טיפה למתקדמים
יישור לפי קו אופק
דרך יעילה לישר את התמונות שצילמנו היא באמצעות סרגל העזר
שניתן לבחור מהפאנל .בחירה בסרגל ושרטוט קו על קו אנכי או
רוחבי יצור מסגרת עם זווית שתסובב את התמונה ותיישר אותה ביחס
לאופק.
את פעולת החיתוך ניתן לאשר על ידי הקשה על מקש ה.Enter-
שימו לב כיצד ההיסטוגרמה משתנה כל הזמן בהתאם לחיתוך
החדש .במידה ובפינות התמונה המקורית היו חלקים שרופים (לבנים
לחלוטין) או סתומים (שחורים אטומים) .אותם חלקים לא יבואו לידי
ביטוי לאחר החיתוך בהיסטוגרמה ואנו נקבל מידע שרלוונטי אך ורק
לתמונה החתוכה.
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אפשר לערוך תמונה לפי חלק מסוים .נסמן את אותו
פעולת הפיצוי באמצעות סרגל ה exposure-תבהיר
החלק באמצעות כלי החיתוך (לדוגמה :שמיים ,פנים ,רקע או תכהה את התמונה תוך מתן משקל משמעותי יותר
וכד') נערוך את התמונה באמצעות הכלים השונים ובסיום לטווחי הביניים של התמונה.
התהליך נבטל את פעולת הכלי על-ידי לחיצה על מקש
ה.ESC-
ניגודיות ניתן לקבל על ידי גרירת סרגל הקונטרסט.
הגברת הניגודיות תהפוך את החלקים הבהירים בתמונה
ומה הלאה?
לבהירים יותר ואת החלקים הכהים לכהים עוד יותר,
לאחר שסיימנו את כל השלבים המקדימים ,הגיע הזמן
והמשקל לטווחי הביניים יהיה קטן  -אם בכלל .אם
לגשת לעבודה .בשלב זה נערוך את התמונה וננצל את
התמונה קונטרסטית מדי ,ניתן כמובן להפחית את
הכח והמידע של קובץ ה RAW-במלא תפארתו .אגב,
אין זה אומר שלא ניתן לערוך קבצי  ,JPGהדבר אפשרי
הניגודיות על ידי גרירת הסרגל שמאלה.
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סרגלי הפלאים
לייטרום  4מגיעה עם מנגנון חדש ומשופר לעיבוד
התמונה ובעזרת ארבעה סרגלים בסיסיים ,ניתן להגיע
לתוצאות מרשימות ביותר.
סרגלי הWhites, Blacks, Shadows, Highlights -
יוצרים הפרדה יעילה בין ערכי הבהירות השונים של
התמונה ומאפשרים לנו להבהיר או להכהות את התמונה
תוך מתן משקל משמעותי לרמות הבהירות השונות של
התמונה:
 - Highlightsמבהיר או מכהה את החלקים הבהירים
של התמונה ללא שריפה של החלקים הלבנים של
התמונה .יעיל במקרה של תמונה שכבר כוללת חלקים
שרופים או כאלה שעל הסף.
 - Shadowsמצוין ל'פתיחה' של האזורים הכהים
בתמונה ולחשיפת הפרטים בהן .אם התמונה שלנו ממש
חשוכה ,סרגל זה יבצע עבודה יעילה ביותר לשיפור
המראה ולפיצוי חיובי .ערכים חיוביים מדיי עלולים
לגרום לתמונה להראות מלאכותית ושטוחה ,לכן כדאי
לעשות שימוש זהיר בסרגל
זה .אנו מעוניינים להשאיר
את התמונה בגבולות המראה
הטבעי שלה.

הדגשה  /טשטוש פרטים

פעולה יוצאת דופן ומאוד יעילה היא שימוש בClarity-

לקבלת הדגשה של פרטים בתמונה או לחילופין טשטוש
של המעברים שבין הקצוות הקונטרסטיים בתמונה.
למעשה ,שימוש ב Clarity-מגביר או מפחית את
הקונטרסט בערכי הביניים (.)Midtones
אפשר למשל 'להוסיף דרמה' לתמונה ולהפוך צילום
פורטרט של אדם מבוגר עם פנים חרושות קמטים
למעניינת יותר על ידי הדגשה שלהן .ואפשר לטשטש
פנים של דוגמנית מעט ולרכך את עורה על ידי שימוש
בסרגל זה בערכים שליליים.
המרה של תמונה לשחור/לבן ,הגברת הקונטרסט
והגברת ה Clarity-תהפוך את התמונה לדרמתית
במיוחד.
עברנו הפעם על הכלים המשמעותיים ביותר בעריכה
בסיסית של תמונה ,גרסת העיבוד החדשה של לייטרום 4
( )2012מסוגלת להציל תמונות שעד עכשיו נראו אבודות
לנצח ,עד שלא תנסו את סרגלי הבייסיק השונים לא
תוכלו להבין עד כמה הם עוצמתיים .בהצלחה!

לפני

אחרי

 - Whitesחלקים שרופים
(לבנים לחלוטין) או בהירים
מאוד ניתן לתקן (או לפחות
לקוות שהם יתוקנו) באמצעות
סרגל זה .במידה ואנו
מחפשים להבהיר אפילו יותר
את האזורים הללו  -כמובן
שניתן לעשות זאת גם כן.
 - Blacksבדומה לWhites-

שעובד על האזורים הבהירים
הקיצוניים של התמונה ,סרגל
ה Blacks-עובד על החלקים
הכהים מאוד של התמונה –
השחורים.

טיפים לסיום
ניתן לבצע את העבודה
על סרגלים אלה באופן
אינטואיטיבי יותר באמצעות
לחיצה וגרירה ישירות בתוך
חלון ההיסטוגרמה.
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סוף מעשה בתאורה תחילה
קורס תאורה מעשית
 5מפגשים בהדרכת תומר יעקבסון

קוֹמְ פּוֹז ִיצְיה
מגזין הצילום של ישראל
רוצים להצטרף לצוות קומפוזיציה?

אנו מקווים
שנהניתם מהקריאה
ומהצילומים במגזין.
מוזמנים לשתף אותנו
בדעתכם במיי ֿל
ומוזמנים לשתף
חברים במגזין.
הצטרפו לקבוצה
שלנו בפייסבוק

קומפוזיציה באנגלית
נולדתם וגדלתם בארה"ב? אתם צלמים בנשמה? אם עניתם על שתי
השאלות האחרונות ב"-כן!" ,אז הג'וב הבא הוא ממש בשבילכם :אנחנו
מחפשים צלמים ששפת האם שלהם היא אנגלית ,לתרגם את המגזין ,כדי
שנוכל להפיץ את האהבה שלנו לצילום לכל העולם...
רוצים לכתוב לקומפוזיציה?
אנחנו תמיד מחפשים עוד כתבות מעניינות .יש לכם תובנת צילום שאתם
רוצים לחלוק עם כולם או טיפ חם שעוד לא ראיתם במגזין? הייתם במסע
צילום במקום מרוחק בעולם ואתם רוצים לחלוק את הסיפור והתמונות
עם הקוראים שלנו? נשמח לפרסם את הכתבות הטובות ביותר.
למה אתם מחכים? שלחו אלינו מייל ל.editor@composition.co.il :
ציינו במייל את נושא הכתבה ,צרפו כמה תמונות לדוגמה ואנחנו מבטיחים
לחזור אליכם בהקדם עם משוב והכתבות הטובות ביותר יפורסמו במגזין!
אם ראיתם צלמים מדהימים שמגיע להם פירגון או נתקלתם בחומרים
מיוחדים באינטרנט שלדעתכם צריכים להיות במגזין ,נשמח אם תעדכנו
אותנו במייל.
מעוניינים? שלחו לנו מייל עם קורות חיים ועבודות לדוגמה
לinfo@composition.co.il -

