
איך לצלם נכון בסלולרי
טיפים לצילום איכותי באמצעות הסלולרי



https://docs.google.com/file/d/1LoNE1QlWGviWDf8ekBivdtiLUHwOg1hl/preview


1. נקו את 
העדשה שלכם
סיבה: לכלוך מזיעת היד, 

שפתון, מגבון וטביעות 
אצבע.

פתרון: ניקוי העדשה עם 
מטלית עדינה (של 

משקפי השמש). במקרה 
חריג גם טישו. בשום 

אופן לא עם אדי הפה- 
שמזיקים לעדשה.



2. אל תשתמשו 
בזום דיגיטלי
סיבה: שימוש בזום 

דיגיטלי לא יביא 
לתוצאות הנדרשות, 

איכות התמונה תרד והיא 
אף תצא מפוקסלת.

פתרון: התקרבו פיזית אל 
האובייקט המצולם.



3. תקפידו על 
הפוקוס

סיבה: אובייקט בצילום 
יוצא מטושטש או מרוח.

פתרון:לפני לחיצה על 
כפתור הצילום, לחצו על 
המסך בדיוק במקום שבו 

נמצא האובייקט. 
הסלולרי לרוב יוצר 

ריבוע סביב האובייקט 
המצולם כדי לאפשר 

לחיצת פוקוס.



4. השתמשו 
בזוויות צילום 

סיבה: הניידות של 
הסלולרי מאפשר 

להשתמש בזוויות צילום 
שונות.

פתרון: השתמשו בכל 
זווית אפשרית לצילום 
האובייקט. לאחר מכן 

תבחרו איזו זווית צילום 
יצאה  נכונה ומתאימה 

יותר. 



5. צלמו 
ברזולוציה 
מקסימלית

סיבה: חוסר ידיעה, רצון 
לחסוך בזיכרון..

פתרון: בהגדרות- מומלץ 
להגדיל את הרזולוציה 

של התמונות לאיכות 
הגבוהה ביותר ולשמור 

מיד בתום הצילום.
אין לשלוח תמונות 

להדפסה דרך הווטסאפ- 
מוריד באיכות. רק דרך 

המייל או הדרייב.



6. ותרו על 
הפלאש

סיבה: אור שיוצא 
מהמצלמה, עשוי ליצור 

הדגשות וצללים, לשחק עם 
הצבעים בדרך לא טבעית 

ולהרוס השתקפויות.
פתרון: למצוא מקום שבו 

ניתן להשתמש באור 
בסביבה, כדי להכניס אור רך 

יותר לתמונה: פנס רחוב, 
מנורת לילה, נרות דולקים, 

פנס של סלולרי אחר.



7. צלמו כמה 
שיותר מאותו 

השוט
סיבה: להסתמך על תמונה 
אחת בלבד, יכולה להיות 

מטושטשת, רגליים או אצבע 
בפריים ועיניים עצומות.

פתרון: צלמו כמה פעמים את 
אותה תמונה. ברוב מצלמות 

הטלפונים גם תוכלו לצלם 
כמה תמונות ברצף, באופן 

אוטומטי, בלחיצה אחת



8. השתמשו בחוק 
השלישים

סיבה: חלוקת הפריים ל9 
מלבנים ומיקום האובייקט 

באחד השלישים.
פתרון: בכל סמארטפון קיים 
תוסף שיעזור לכם לקיים את 
החוק, ויראה לכם את הפסים 

הרצויים על מסך הצילום



סיבה:צילום רחב של רקע ודמויות.
פתרון: בחרו את הרקע ואת האובייקט המצולם. התחילו את הצילום מצד אחד ובקשו מהאובייקט 

שלכם לזוז בכל פעם לחלק אחר של האזור המצולם, בעודכם מצלמים



10. שימרו על 
אחיזה יציבה

סיבה: צילום ללא מחשבה 
תחילה, “על הדרך” ומבלי 
לשמור על יציבות המצלמה.

פתרון: להשעין את 
הסמארטפון על משטח ישר 
כשמצלמים , כך שהתמונה 

תצא ישרה וחדה. תוכלו  גם 
להחזיק את הסמארטפון בשתי 

ידיים, ולהיעזר בטיימר 
בצילום - שלא תהיה  תזוזה.



https://docs.google.com/file/d/1NIf2BrwYTI6BdyXSD0Jpvnu2frL8gpj4/preview


טיפים מדליקים לצילום דרך הסלולרי

https://docs.google.com/file/d/1gq_kkaNoNO6K6yTpntX6tBshue1BIOrP/preview


בחרו 5 טיפים לצילום נכון בסלולרי 
וצלמו בהשראתם 10 תמונות בגדלי 

פריים וזוויות צילום שונות.

משימת צילום



צלמו 10 תמונות עם גדלי פריים 
וזוויות צילום שונות - שיחד מספרות 

סיפור אחד.
נסו להשתמש בטיפים שנלמדו היום 

כדי לצלם בצורה איכותית יותר 
באמצעות הסלולרי. 

משימת צילום


