
מדריך לפעילות צילום עם ילדים בטלפון הנייד

ילדים מצלמים



,  את האהבה הגדולה שלי לצילום מימשתי בלימודי אמנות וצילום במסגרת אקדמית

.שלאחריהן עבדתי בסטודיו לצילום שנים רבות

מימשתי גם כן בלימודים לתואר בפיתוח , את האהבה שלי להדרכה והנחלת ידע

.שלאחריהם עסקתי בפיתוח הדרכה בארגונים, הדרכה

את שתי האהבות שלי חיברתי מאוחר יותר ופיתחתי קורס ללימודי צילום כאמצעי  

.ס הריאלי בחיפה"אותו גם לימדתי בביה, להתבוננות מושכלת בסביבה

,  השימוש במצלמת הטלפון הנייד נעשה נגיש במידה כזו עד שהפך לחלק אינטגראלי

.כמעט שלוחה טבעית של גופנו

והדבר לא נסתר מעיני הילדים שכבר  , רובנו מצלמים ולעיתים אף מספר פעמים ביום

.בגילאים צעירים עושים שימוש בטלפון הנייד לצרכי משחק

המצלמה היא כלי  ? ואם כך מדוע לא להפיק ממנה את המיטב, הטכנולוגיה כבר כאן

.והפקת סיפוק ריגשי וגאווה, פיתוח יצירתיות, נהדר להעצמת יכולות קוגניטיביות

.המדריך הזה מוגש לכם באהבה

קצת על עצמי

1



מה במדריך
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מדריך לצילום בטלפון הנייד

הצילום כמסגרת העשרה לילדים

מגוון פעילויות צילום לילדים



,  אבל הכלי הזה יכול להפיק תמונות ממש טובות, כולנו יודעים לצלם בטלפון הנייד, נכון

.או לא מובן, אם משתמשים בתכונות שלו שחלקן לא מוכר

.אז לפני הכל בואו ונכיר כמה עובדות בסיסיות אודות צילום

.תצלום הוא מוצר תקשורתי המספר סיפור ומעביר מסר

או מהדמות , פעולת הצילום היא פעולת גומלין בין המצלמה לאור המגיע אליה מהסביבה

.אותה אנו מצלמים

חיונית ליצירת האווירה ולהשגת  , שהם מושגים נפרדים, באיכותוובכמות האור השליטה 

.התוצאה אותה אנו מחפשים

בחלק מהמקרים נצטרך פשוט להמתין לשעה המתאימה למראה אותו נרצה להקנות  

.ובחלק מהמקרים נשתמש בעזרים כגון הפלאש המצוי בטלפון הנייד, לצילום

האור גם צובע את הדמות והסביבה  . אבל שליטה בכמות ואיכות האור אינם מספיקים

לצבע האור  . או בהתאם לסוג הנורות המשמשות אותנו בבית, בהתאם לשעות היום

. חשובה והוא מקנה אווירה ומעצים את המסר או הסיפור שבתמונההשפעה פסיכולוגית 

.גם בכך מאפשרת לנו המצלמה לשלוט בהתאם לתוצאה המצופה
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.סיפור שלכם... אבל חשובה לא פחות היא השליטה ב, השליטה באור היא חשובה

,  כדי לעצב את הסיפור או המסר שלכם תצטרכו למקד את הצופה במה שחשוב בתמונה

(.אותו תרצו לטשטש)מהרקע ( אותו תשאירו חד)ולעיתים להפריד את הנושא העיקרי 

במדריך זה אלמד אתכם כיצד לנצל את התאורה הטבעית באמצעות תכונות 

וכיצד לעצב את , איכות וצבע האור, לשם שליטה בכמות, המצלמה בטלפון הנייד

.לקבלת התוצאה הרצויה לכם, הסיפור או המסר לפני הצילום

:הבהרה

ובהם מצלמות , בשוק מכשירי הטלפון הניידים קיימים דגמים רבים ושונים של  מכשירים

המדריך כאן מציג יכולות בסיסיות הקיימות . ברמות שונות ובעלות תוכנות הפעלה שונות

או בשמות הכלים  , (אייקונים)יתכנו שינויים בסוגי הסמלילים . במרבית המכשירים כיום

.אך פעולותיהם זהות, השונים
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את כמות  למדודכיצד 

האור המגיעה למצלמה

בכמות לשלוטכיצד 

האור המגיעה למצלמה

כיצד לשלוט בצבעוניות  

הכללית של התמונה

HDRכיצד להשתמש בתכונת ה 

לקבלת תמונות טובות יותר

:במדריך זה נתמקד בעשרת הנושאים הבאים
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כיצד להשתמש בפלאש כדי  

להאיר טוב יותר את התמונה

תנועה  " להקפיא"כיצד 

שמתרחשת מהר

כיצד להבדיל דמות מרכזית  

מהרקע

וכיצד  ( מסגור)מהי קומפוזיציה 

להשתמש בחוק השלישים

כיצד לצלם פורטרטים

כיצד ליישם את מה שלמדנו



:לפני שנתחיל כדאי שארחיב מעט בנושא האור

כמות  –אור 

במהלך . קובעת האם יראו מוארים או חשוכים, כמות האור הנופל על הדמות או הסביבה

ועוצמת האור שהיא מפיקה משתנה בהתאם לשעות היום , היום השמש סובבת בשמיים

לכן אותו המקום נראה שונה . ולכך ניתן להוסיף תנאים סביבתיים כמו עננות או ערפל

.במהלך שעות היום

שש בערב

צהרי היום שבע בבוקר
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או כזה  , אור בוקר מוקדם
העובר דרך שמיים  

הוא רך ונטול , מעוננים
.צללים

או בשעת  , אור שמש ישיר
,  בוהק, צהריים הוא קשה

ויוצר צללים כהים 
.ובולטים

איכות  –אור 

, קובעת האם יראו בעלי אור בוהק וצללים כהים, או הסביבהאיכות האור הנופל על הדמות

.ואף ללא צללים כלל, או בעלי צללים רכים
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צילום פורטרטים יכול  
לצאת נשכר מתאורה 

.רכה ומיעוט צללים
?מתי

או  , שעות בוקר מוקדמות
שעות אחר צהריים  

.מאוחרות

צילום מבנים  
וארכיטקטורה יכול לצאת  

, נשכר מתאורה קשה
משום שהוא מבליט את 

הקווי המתאר של המבנה 
.ומוסיף דרמה

?מתי
שעות הצהרים ומעט  

.לפני ואחרי

?אז מתי להשתמש בתאורה רכה וללא צללים
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?ומתי להשתמש בתאורה קשה עם צללים



כיצד למדוד את כמות האור המגיע למצלמה

ובדרך כלל  , בדרך כלל המצלמה מודדת את האור המגיע מהסביבה באופן אוטומטי

המצלמה מאפשרת לכם גם למדוד את , אבל. זה אכן מספיק לקבלת תוצאה סבירה

.האור לפי רצונכם לקבלת תוצאות מדויקות יותר

לקבלת  , מאפשרת לכם למדוד אור מאזור מאוד קטן בתמונהמדידה נקודתית 

.חשיפה טובה של האזור שמעניין אתכם ביותר

כשתבחרו בסוג המדידה  
יופיע אייקון תואם , הרצוי

.ולעיתים גם כתובית

מדידה נקודתית
.הם להמחשה בלבדבאדוםהסימונים 
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,  וגם מהצדדים, מודדת את האור מאזור מרכז התמונהמדידה משוקללת לטובת המרכז 

.אבל נותנת למרכז התמונה עדיפות לקבלת חשיפה נכונה

מדידה משוקללת למרכז
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מודדת את האור מכל חלקי התמונה באופן שווה ונותנת חשיפה  מדידת רשת 

.מאוזנת יותר
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מדידת רשת
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מתי נעדיף למדוד את האור בעצמנו במקום להניח למצלמה לעשות זאת באופן 

?אוטומטי

ואנו מעוניינים לקבוע מה חשוב לנו יותר  , כשנתקל במצבים בהם התאורה אינה מאוזנת

:והנה דוגמה. בתמונה

בתמונה זו האזור שהוגדר כחשוב הוא מרכז  
.נקודתיתהתמונה ולכן המדידה שנבחרה היא 

בעוד  , התוצאה היא נוף מואר היטב ורווי בצבע
.חשוך–פנים המטוס הפחות חשוב 

,אוטומטיאותה תמונה במצב 
.והתוצאה אפרורית

12

המדריך לצילום בטלפון הנייד



תתקבל תמונת המדורה כשהאש מופיעה בכל  במדידה נקודתית 
הסביבה תעשה חשוכה , מובן שבתנאי תאורה קיצוניים כאלה. גווניה

.לחלוטין

:דוגמה נוספת להמחשת ההבדל בין המדידות

.גם כאן מדובר בסביבה עם אזורים בהירים ושטופי אור לצד אזורים חשוכים

ובצילום אוטומטי המצלמה תבחר בדרך כלל, סביבה כזו מאתגרת את המצלמה

. ולא לכאן, התוצאה תהיה לא לכאן. במטרה לאזן בין חלקי התמונהבמדידת רשת 

.המדורה תראה כמו כתם לבן ואילו הסביבה לא תהיה מספיק מוארת
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כיצד לשלוט בכמות האור המגיעה למצלמה

תוכלו לשנות זאת  , אם התמונה נראית לכם בהירה או חשוכה יחסית במסך המצלמה

.בקלות באמצעות כלי הבהירות
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0מצב 
.אין התערבות בפעולת המצלמה

+2+/ 1מצב 
.מבהיר את התמונה

:וכך זה עובד

-2/ -1מצב 
.מכהה את התמונה
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אייקון כלי הבהירות

סקאלת בהירות

מידת הבהירות



ניתן לראות  . כד הפרחים נראה בהיר מדי, בדוגמה זו בתמונה המשתקפת במסך הראשון

.אפסשהקריאה בכלי הבהירות היא 

התקבלה תמונה  , למינוס אחדלאחר שימוש בכלי הבהירות והורדת רמת הבהירות 

.מאוזנת יותר כשהכד והפרחים נראים טבעיים ויש בהם פרטים

מצב כלי 
הבהירות 

0הוא 

מצב כלי 
הבהירות 

-1הוא 
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כיצד לשלוט בצבעוניות הכללית של התמונה

. של האור בתמונההגוון הכללי בעת הצילום המצלמה מנתחת את 

,  פנסי רחוב, נורות ומנורות)או מלאכותי , (אור השמש)מקור האור יכול להיות טבעי 

(. 'נרות וכו

.לשעות היום השונות יש גוון שונה, כפי שאנחנו מכירים מניסיון החיים שלנו

ושעות בין  , בצהריים האור מקבל גוון צהבהב יותר, שעות הבוקר הן כחלחלות

כמו למשל  , כאשר אור השמש צובע את התמונה. הערביים הן בעלות גוון אדמדם

.הדבר נראה לנו טבעי, שמיים וקירות בתים בכתום בשקיעה

או נורת ? אך מה קורה כאשר האור בחדר צובע את פני הנוכחים בתמונה באדום

או אז התמונה  ? צובעת את הסביבה בתמונה באור ירקרק, במטבחהפלואורוסנט

". לא טבעית"נראית 

.White Balanceבדיוק לשם כך קיים בכל מצלמה מודרנית  מנגנון הנקרא 

. ומייצר גוון טבעי יותר, זהו מנגנון המפצה על אותן סטיות הצבע שנקלטות במצלמה

.ואלה המצבים הנפוצים

מצב נורת
פלואורוסנט

מצב נורת
להט רגילה

מצב אור  מצב עננות
יום

מצב אוטומט
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כפי  , למצלמה" עזור"יש ל, אך לעיתים, ברוב המקרים מצב אוטומט יתן תוצאה טובה

:שתועלו לראות בדוגמאות הבאות
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אנו למעשה כופים על המצלמה להבין , "נורת להט"כאשר עוברים למצב 
.לצבעוניות טבעית יותר, ולתקן את הגוון, שמדובר בתאורה צהבהבה

.תאורת רחוב צהובה צובעת את התמונה בצהוב
.אינו מסוגל לעיתים להתמודד עם עודף הצבעהאוטומטי מנגנון הפיצוי



HDR (טווח דינמי מוגדל)

.הוא אחד החשובים והיעילים שבהם, הכלי הזה בארגז הכלים לשליטה יצירתית במצלמה

".טווח דינמי"כדאי להכיר את המונח , לפני שאציג אותו

ועד כהה מאוד ( לבן)מבהיר מאוד טווח גוני אור רואה , העין האנושית כמו המצלמה

:לדוגמה. זהו הטווח הדינמי(. שחור)

.אזור שטוף באור

.אזור חשוך מאוד
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ולכן  . מתקשה להציג את כל טווח הגוונים בו זמנית, המצלמה בניגוד לעין האנושית, אבל

היא תציג חלק מהם עם פרטים  , בתמונות שיש בהם אזורים בהירים מאוד וכהים מאוד

תלוי במה מיקדתם את  , או כהים מאוד וללא פרטים, ושאר החלקים יהיו שטופים באור

.המצלמה

.הנה דוגמה לתמונה בה המיקוד הוא באזור הפרחים
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.HDRאם תבחרו במצב צילום , את הבעיה הזו ניתן לתקן בקלות יחסית

תמונה אחת עם דגש . המצלמה מצלמת בדרך כלל שלוש תמונות במהירות רבהHDRבמצב 

ואחת באזורים  , אחת באזורים הבהירים מאוד אותם היא מכהה, על האזור שבו התמקדתם

בעל  התוצאה היא תמונה . מחברת אותם יחדולאחר מכן , הכהים מאוד אותם היא מבהירה

.בדומה למה שהעין האנושית רואה, טווח דינמי רחב

.באזור שהיה שטוף באור כעת ניתן להבחין בפרטים

.אזור שהיה חשוך כעת מואר

שימו לב לסימון
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צילום בתאורת פלאש

. לפעמים כמות האור המגיעה למצלמה היא נמוכה ויש להיעזר בפלאש המצוי בה

או עם  , עם פלאש אוטומטי, ללא פלאש: לרוב המצלמות שלושה מצבי פלאש

. פלאש המופעל תמיד ללא קשר לרמת התאורה

מתי  המצלמה בוחרת , אוטומטכשהפלאש מצוי במצב 
.להפעילו ולהוסיף אור לתמונה

כופים על  אתם למעשה , רגילכשהפלאש מצוי במצב 
.לפי שיקולכם, להפעיל את הפלאשהמצלמה 

20

בחירה במצב פלאש 
לרוב תראה ,אוטומטי

.Aבצירוף האות 

בחירה במצב פלאש 
...לרוב תראה כך,רגיל

המדריך לצילום בטלפון הנייד



בתמונה המקורית הפלאש במצב אוטומט  . והנה דוגמה לשימוש בפלאש דווקא באור יום

והדבר גרם למצלמה לאזן את הסביבה  , מאחורי הדמותכי אור השמש הגיע , לא פעל

כדי להתגבר על כך היה צורך להפעיל . וכתוצאה מכך להחשכת הדמות, המוארת מאחור

.והארה טובה של הדמותלכפות הבזקה כדי , שאינו אוטומטאת הפלאש במצב 

21
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תנועה שמתרחשת מהר" להקפיא"כיצד 

,  נסיעת מכוניות, למשל דהירת סוסים. לעיתים תרצו לצלם סצנה שמתרחשת במהירות רבה

אבל כיצד תדעו מתי בדיוק ללחוץ על . מרוץ אופניים או אפילו סתם אנשים ההולכים ברחוב

?מתרחש במהירות רבה כל כךכשהכל, כפתור הצילום לקבלת תמונה מעניינת

לצלם ברצף מספר רב של  כיום מצוידות המצלמות במכשירי הטלפון הנייד באפשרות 

.וכל זאת בלחיצה אחת ממושכת, תמונות במהירות רבה

מיד עם תום הצילום תוכלו לראות את כל התמונות שצילמתם ולבחור מהן את הטובה  

.בעיניכם

.בחלק ממכשירי הטלפון הניידים התכונה הזו מובנת במצלמה עצמה

במכשירים  . אחת האפשרויות היא לחיצה על כפתור הצילום ועל כפתור ההדלקה בו זמנית

.אחרים יש ככל הנראה שיטות אחרות

22
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מיקוד והפרדת רקע

, נוכל להפריד את הדמות המרכזית בתמונה שתצא חדה, במצלמות המצויות בטלפון הנייד

אם  . אם פשוט נתקרב מספיק לדמות ונתמקד בה, מהרקע שמאחוריה שיצא מטושטש

להמנעיש עם זאת . גם הדמות המרכזית וגם הרקע יהיו חדים, נצלם רחוק יחסית

.מחשש לעיוות בתמונת האדם המצולם, מלהתקרב יותר מדי בעת צילום פורטרטים

. נקודת הפוקוס מונחת על האנשים והמצלמה רחוקה יחסית
.האנשים והרקע חדים

נקודת הפוקוס מונחת על הפרחים בקדמת התמונה והמצלמה קרובה  
.הפרחים חדים והרקע מטושטש. יחסית

23

המדריך לצילום בטלפון הנייד



ועוד טיפים, וחוק השלישים( מסגור)קומפוזיציה 

עליכם , אך כדי לספר סיפור, השליטה במרכיבים הטכניים של הצילום היא חשובה

עריכה זו מסייעת לצופה  . בתוך מרחב התמונה, לדעת כיצד לערוך את הדמות והרקע

.או הרעיון אותו התכוונתם להציג, להבין מהו המסר

יש לחלק את התמונה , קובע כי להשגת קומפוזיציה טובה ומעניינת" חוק השלישים"

,  תשע משבצותכך שתתקבלנה , לשלושה חלקים אופקיים ושלושה חלקים אנכיים

. או נושא התמונה במשבצות הקרובות לשולי התמונה ולא במרכז, ולמקם את הדמות

:הנה כך

24
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:והנה עוד דוגמאות לחוק השלישים

25

המדריך לצילום בטלפון הנייד



:בנוסף לחוק השלישים ישנם עוד כללים המסייעים בבניית קומפוזיציה טובה

סימטריה

.המוח האנושי אוהב סימטריה ומקשר זאת עם הרמוניה, הגוף האנושי הוא סימטרי

...אבל לא רק, סימטריה מתאימה במיוחד לצילומי מבנים בחוץ ובפנים

קו הסימטריה חוצה  
את התמונה לשני 
,  חלקים שאינם שווים
אבל הגלגל הענק  

המצוי במרכז מקנה 
לתמונה מראה  

.סימטרי

קו הסימטריה חוצה  
את תמונת הילדים  

, בחורש לשניים
למרות שהדמויות  

אינן שוות , אינן זהות
התחושה  ', וכובגודל 

.היא עדיין סימטרית

26
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קווים מוליכים

או , מוליכים את העין אל מה שמעניין בתמונה, אמיתיים או מדומים, תמונות שיש בהם קוים

.אל האופק

27
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:דוגמאות נוספות

28
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כיצד לצלם פורטרטים

ואפשר להגיע , נפוץ מאוד בשימוש במכשיר טלפון נייד, (תמונות פנים)צילום פורטרטים 

.אם נקפיד על כמה כללים, לתוצאות מעולות

...הקפידו להתרחק מהדמות, קרוב מדיאל תצלמו 

כמה שיותר  " לתפוס"ונועדה , עדשת המצלמה במכשירי הטלפון הנייד היא עדשה רחבה

אם , אבל הרסני לתמונות פורטרט, עירוני/זה מצוין לצילומי נוף טבע. מהסביבה המצולמת

.התוצאה לרוב תהיה עיוות פני המצולם. מצלמים אותם קרוב לדמות

29
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.צילום קרוב מדי
אז נכון שתינוקות  

וזה עשוי להיות  , מתוקים
אבל אצל , משעשע

מבוגרים זה יראה  
.משונה ומוזר

.צילום במרחק סביר
כאן פני התינוק כבר  
נראים טבעיים ולא 

.מוגדלים
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...כדאי לכם לחפש זוויות צילום מעניינות, דרמה או ענייןאם אתם מחפשים , אבל



...של מצלמת הטלפון הניידאל תשתמשו בפלאש במידת האפשר 

הפתרון הראשון העולה בראשנו הוא  . לעיתים פניו של האדם שנרצה לצלם יהיו חשוכים מעט

הפלאש יבזיק וישטוף את הפנים  ! אל תעשו זאת. כמובן להשתמש בפלאש הקיים במצלמה

.והתוצאה לא תמיד תהיה מחמיאה, יותיר צללים מאחור, באור חזק ושטוח

31
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לצילום ( פונקציה)במידה וישנו כלי 

פורטרטים מובנה במצלמת הטלפון  

.השתמשו בו, הנייד
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...השתמשו באור טבעי רךבמידת האפשר 

או כזה המפציע  , אחר צהריים מאוחרות, אור מוקדם של בוקר, אם אתם מצלמים בחוץ

.נטול צללים ומחמיא, זהו אור רך ותלת ממדי. הוא מצוין לצילום פורטרטים, מבעד לעננים

אך לא , אם תעמדו סמוך לחלון, תוכלו לצלם גם בשעות הצהרים, אם אתם בתוך מבנה

.ותנצלו את האור החודר לחדר, קרוב מדי אליו



כיצד ליישם את מה שלמדנו

?מה סדר הפעולות? מה עושים, אז שלפתם את הטלפון ואתם רוצים לצלם, או קיי

נקו את  –לכן ראשית חכמה . עדשת המצלמה שבמכשיר הנייד רגישה מאוד לאבק ושומן גוף

.עם מגבון משקפיים או אפילו חולצת כותנה, העדשה היטב

?  מהם תנאי התאורה? האם יש לכם רעיון, מה אתם רוצים לצלם, אחר כך התבוננו סביבכם

?או כזו שנעה במהירות, האם  מדובר בדמות נייחת שאינה זזה, האם מדובר בנוף או פורטרט

אל תשתמשו , נסו להתקרב אליה במידת האפשר, אם הסצנה שאתם מצלמים רחוקה

.בהגדלה דיגיטלית

.אלא אם הפעלתם את הפלאש, אל תצלמו מול השמש, אם אתם מצלמים פורטרט

.הפעילו אותו, כלי מובנה מותאםאם אתם מזהים את הסיטואציה ויש לכם 

הפעילו את  , (וחלקה חשוך מאוד, חלקה מואר מאוד)אם הסביבה קונטרסטית מאוד , למשל

.ברוב המקרים תוכלו להתמודד עם אתגר שכזה, HDRכלי ה 

כדי ליצור  , אם ישנםאו בקווים מוליכים , השתמשו בחוק השלישים–ספרו את הסיפור 

.והכניסו מעט דרמה לסיפורבזוויות לא שגרתיות התנסו . קומפוזיציה מעניינת

על המקום החשוב לכם  , עיגול המיקוד של המצלמההזיזו באמצעות האצבע והניחו את 

והמצלמה , לעיתים המקום החשוב לכם יהיה דווקא בצדדים. שיצא חדכדי לוודא בתמונה

...לא תוכל לנחש זאת

.או עץ, אם צריך השענו על קיר, החזיקו היטב את  מכשיר הטלפון הנייד, ייצבו את עצמכם

.בהצלחה. עכשיו צלמו

33
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לתעד את , המצלמה היא מכשיר מופלא המאפשר לנו ללכוד רגעים חשובים ואחרים בזמן

למציאות  , לשמש כלי מתווך בינינו המצלמים, וגם לא פחות חשוב, המציאות בה אנו חיים

.המצולמת

וראו  , (לא כזו של טלפון נייד)נסו ללכת ברחוב עם מצלמה , המצלמה מושכת תשומת רבה

.מיד את המבטים הננעצים בכם

שם המצלמה לא רק לוכדת  . למצלמה יש כוח כמעט מאגי, בתרבויות שונות ופרימיטיביות

.אלא אף את נשמתו, את דמותו של המצולם כדי שתשמש לזיכרון

המצלמה מאפשרת למשתמש בה יכולת להתרחק ולהתנתק מהמציאות הקשה , ומצד שני

מאשר  , קל יותר להסתכל מבעד לעדשת המצלמה הממסגרת את המציאות. לעיתים

.להתבונן בה חשופים

ידי ילדים קטנים יכול לשמש כלי נפלא להכרת המציאות והחלל בו  -שימוש במצלמה על

:באמצעות הצילום הילד. הנפשי והרגשי, ולהעשרה בתחום הקוגניטיבי, הם חיים

הצילום כמסגרת העשרה לילדים

34

ממקד את תשומת הלב

מספר סיפור

מסווג ומארגן, ממיין

מפתח יצירתיות וכושר ביטוי

חש תחושת סיפוק וגאווה

מבלה זמן איכות עם בני המשפחה

משקף לעצמו את עצמו מול הסביבה

רוכש הבנה ומיומנות תפעוליתמתבונן בעולם מזוויות ראיה שונות

מעצים את תחושת השליטה



מיקוד תשומת הלב

את תשומת הלב בחלק למקדומאפשר , מסך המצלמה תוחם את שדה הראיה

.מהמציאות הסובבת את הילד

, בעולם בו הילדים מוצפים בגירויים בלתי פוסקים ותשומת הלב מוסחת כל הזמן

,  לא רק בשטחי, אלא גם להתבונן, מיקוד תשומת הלב מאפשר לא רק להסתכל

.אלא גם בפרטים

35
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התבוננות בעולם מזוויות ראיה שונות

.  ומרחקים שונים, שימוש במצלמה מאפשר התבוננות במציאות מזוויות ראיה שונות

צפיה בה מזוויות ראיה שונות משנה , ממדית-המציאות שבה חי הילד איננה חד

.וגם את תחושותיו לגביה, למעשה את המציאות כפי שהיא נתפסת בעיני הילד

36
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יצירת סיפור

.משנה את הסיפור שבתמונה, (מסגור)ושימוש בקומפוזיציה , כל תמונה מספרת סיפור

הבחירה של הילד במה , כמו בצילום מזוויות שונות

היא בעלת משמעות לסיפור  , למסגר בתוך מסך המצלמה

. שבתמונה

או לוותר  , הבחירה להכניס לתמונה חלקים מהמציאות

.יוצרת בכל פעם סיפור חדש, עליהם
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ועוד דוגמה

?אז מה הסיפור כאן

?וכאן

38
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מיון סיווג וארגון

. אחת המיומנויות שילד רוכש במהלך התפתחותו היא היכולת למיין ולסווג

.המצלמה היא כלי נהדר לבחון הבדלים בין אובייקטים שונים באותה התמונה

כאן המיון והסיווג יכולים להיות קשורים  
.או לאובייקטים שונים, לצבע וחומריות

39

.כאן המיון והסיווג קשורים לצבע

הצילום כמסגרת העשרה לילדים



פיתוח יצירתיות וביטוי עצמי

(.זווית ראיה וקומפוזיציה, מיקוד)זאת באמצעות שלושת הכלים שהוזכרו כבר 
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:ועוד דוגמאות
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רכישת הבנה מיומנות תפעולית

.תהליכים ותפעול המכשיר, שימוש נכון ומהנה במצלמה מצריך הבנה בסיסית של מושגים

המייצרת מיומנות המיושמת , היכרות כזו כוללת תוכנות והפעלה של מכשירים דיגיטליים

.מאוחר יותר גם במכשירים ועולמות תוכן אחרים

42

העצמת תחושת שליטה

, בחירה בקומפוזיציה וכדומה, בחירה במה לצלם, תהליך הצילום הכולל בחירת מצבי הצילום

.ובאופן בו הוא בוחר לבטא את עצמו, מגביר את תחושת השליטה של הילד בכלי הצילום

מתן תחושת סיפוק וגאווה

בניגוד לצילום . אחד המאפיינים הבולטים של צילום דיגיטלי הוא מתן תוצאה מיידית

ועימההתוצאה , שם נדרשו ימים ואף יותר לקבלת תמונות מודפסות, במצלמות פילם

.תחושת הסיפוק והגאווה מפעולת הצילום הם מידיים

הצילום כמסגרת העשרה לילדים

בילוי זמן איכות עם ההורים

זו הזדמנות לפעילות  ? מדוע לא לשתף בכך את הילדים, רובנו מצלמים בהזדמנויות שונות

, באופן ספונטני, שיכולה להיעשות למעשה כמעט בכל מקום, משותפת של הורים וילדים

.ואשר שני הצדדים יכולים לצאת ממנה נשכרים, ללא ציוד מיוחד או הכנה מקדימה

שיקוף עצמי מול הסביבה

מאפשר לו להסתכל ולבחון את , תצלום בו הילד מופיע בסביבתו הטבעית והמשפחתית

שיקוף שכזה יכול לעזור לילד להבין  . לילדים האחרים ובני המשפחה, עצמו ביחס לסביבה

.ובמקביל להוריו להבין טוב יותר את הילד, בעזרת הוריו מצבים ותהליכים להם הוא שותף



(סטוריבורד)לספר סיפור בתמונות 

כלומר רצף תמונות מסודרות על ציר הזמן , סטוריבורדכל הפקת סרט כוללת בתוכה 

חישבו עם הילדים על . המספרות את סיפור הסרט וממחישות את הסצנות השונות

.ושילחו אותם להמחיש באמצעות תמונות את הסיפור על ציר הזמן, סיפור קצר כלשהו

לארגן אותם לפי סדר ואף לכתוב להם , את התמונות תוכלו להדפיס במדפסת הביתית

.כותרות או דיאלוג

:ניתן להציע לילדים פעילויות אין ספור עם המצלמה הנה כמה מהן
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מגוון פעילויות צילום לילדים

לתעד פעילויות משפחתיות

.כאחראי על תיעוד פעילויות המשפחה בטיולים, או יותר, בחרו באחד הילדים

תוכנות לעיצוב אלבומים כאלו נפוצות . בתום הטיול תוכלו לערוך ולהדפיס אלבום תמונות

.והאלבומים יכולים ללוות אתכם שנים, מאוד וקלות לביצוע

ליצור תמונות אמנותיות

ובעיקר בקומפוזיציה כדי ליצור תמונות  , השתמשו בידע שרכשתם במדריך. קל ופשוט

.מעניינות

להכין מתנות מתמונות

הפקת תמונה על גבי  ? מה יותר כיף מלהכין מתנה במו ידיכם ולתת אותה לאדם אהוב

היא פשוטה יחסית ונפוצה  , ואפילו אבנים, ועד לוחות מתכתקנווסמבדי , חומרים שונים

והכינו , למסע צילום קצראיתואו צאו , בחרו עם ילדיכם את אחת התמונות שצילם. למדי

.ובמסגרת המשפחתית הבטוחה אף יזכה למחמאות עבורה, מתנה שיהיה גאה לתת אותה
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