
Frame פריים 
(בעברית: ְּתמּונִית)

 הוא מושג המתאר את גבולות התצלום והחיתוכים
 שלו, ואת מה שהצלם בחר להכניס או לא להכניס

.לתמונה



פריים פתוח
 תמונה בה האובייקט

 המרכזי ניחתך וניתן לדמיין
 את ההמשך שלו מחוץ

לתמונה

פריים סגור
 תמונה בה האובייקט המרכזי
נמצא כולו בתוך התמונה ולא

נחתך



קומפוזיציה
 תוכן הפריים מאפשר לצלם יכולת לבחור

:איזו אווירה התמונה תשדר

 פריים צפוף, כלומר פריים שבו גבולות 

 התמונה חתוכים או קרובים אל הפרטים

 בתמונה, ייצור תחושה של קרבה רבה

.וסגירות

.מכלול הפרטים המצויים בפריים והמיקום שלהם נקראים קומפוזיציה

נאן גולדין



 לעומת זאת, פריים "רחב", בו יש

 מקום ומרחב רב, ייצור תחושה

.של פתיחות רבה

 גם הצבעוניות, הרקע ומיקום

 הפרטים במרחב הפריים

 משפיעים על התחושה

.המתקבלת

להבין קומפוזיציה
ז'אק-הנרי לרטיג

https://www.youtube.com/watch?v=O8i7OKbWmRM&t=235s


קומפוזיציה אלכסונית











קומפוזיציה מתכנסת- נק' המגוז











קומפוזיציה של חוק השלישים

ז'אק-הנרי לרטיג

נאן גולדין















קומפוזיציה אופקיתקומפוזיציה אנכית

בעיקר בצילומי נוף כדי להדגיש את המרחב
צילום אנכי בדרך טוב לצילומי דיוקנאות



קומפוזיציה מעגלית/רדיאלית

ז'אק-הנרי לרטיג







קומפוזיציה סימטרית

דיאנה ארבוס









קומפוזיציה מרכזית

דיאנה ארבוס



חוק האיזון



:תרגיל

 צלמו 3 צילומים ע"פ הדגש שאתם מעוניינים להעביר. נסו לבחון איך הפריים יראה-

 מכמה מיקומים,  בקומפוזיציות שונות- סימטרי, חוק השליש, אלמנט מוקדי, חוק

 ...האיזון, קונטרסט

 שימו לב לנפילה של האור- אם יש צללים (מוסיפים דרמה), האם הם תורמים

 ?לרעיון

 שימו לב לצבעים בתמונה ולמיקום הפריט שלכם- האם עדיף שיהיה באמצע או

.בצד? חתוך או שלם

 .שימו לב לרקע, לזווית, ולנק' המבט

 זכרו: כל בחירה משפיעה על התחושה שהצילום יעביר

 

- והשתמשו בקומפוזיציות שונות



תרגיל קומפוזיציה

צלמו תמונה/תמונות בנושא: התחלה חדשה. התבוננו בסביבה תוך כדי שאתם 
חושבים מה מסמל עבורכם התחלה. בחרו את הפריים שאתם רוצים תוך כדי 

שימת לב לפרטים שיש בו. אם יש דברים מיותרים אותם ניתן להזיז הזיזו. נסו 
לבחון איך הפריים יראה מכמה מיקומים. שימו לב לנפילה של האור- אם יש 
צללים, האם הם תורמים לרעיון? שימו לב לצבעים בתמונה ולמיקום הפריט 

שלכם- האם עדיף שיהיה באמצע או בצד? חתוך או שלם. 
זכרו: כל בחירה משפיעה על התחושה שהצילום יעביר 


