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אומרים שבישול זו אומנות, אפייה זה מדע, 
וצילום... זה שילוב של השניים. 

הרגע סיימת לסדר את הבית, האור שמגיע מהחלון 
מאיר על הצמחים שלך ככה שהם מרהיבים אפילו 
יותר מהרגיל. את מנסה לתפוס את כל היופי הזה 
במצלמה… אבל משהו בתמונה פשוט לא מסתדר.

נשמע מוכר?

החדשות הטובות הן שגם אם אין לך מצלמה סופר 
 משוכללת, את עדיין יכולה לצלם תמונות 

 מדהימות - כל מה שאת צריכה זה סמארטפון
 וכמה כללי יסוד.

איגדתי כאן חמישה טיפים שמשמשים אותי 
כשאני מצלמת תמונות של הבית והסטודיו. אני 
 מקווה שהם יעזרו גם לך לצלם תמונות שאפשר

 להשוויץ בהם.
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השלבים הראשונים

רגע לפני שאת מתחילה לצלם, יש כמה דברים קטנים 
שיכולים לשדרג פלאים את סשן הצילומים שלך. 

 קודם כל - חשוב לזכור לנקות את עדשת המצלמה! 
 זה נשמע קצת מטופש, אבל זה קריטי. 

פעולה פשוטה של ניקוי זריז של העדשה עם קצה 
 החולצה תהפוך את הצילום לחד יותר, מה שייתן 

ערשת מקצועית. 



עכשיו שהעדשה נקייה ומוכנה לצילומים, תפתחי את 
ההגדרות במצלמה ושימי טיימר. למה טיימר? אחד 
הדברים שמשפיעים על איכות התמונה הוא היציבות 

בזמן הצילום. אם היד רועדת אפילו קצת, התמונה תצא 
מטושטשת.  כשאת מפעילה טיימר, את נותנת לעצמך 

רגע לייצב את היד לפני שהצילום מתרחש. אני 
משתמשת באופציה של ה-2 שניות )מאוד קל לסדר את 
זה בהגדרות של המצלמה בטלפון(. עוד משהו שכדאי 
לשים לב אליו הוא עניין הפוקוס - תלחצי במסך על 

המקום שבו את רוצה שהפוקוס יהיה. אם אין לך משהו 
ספציפי שאת רוצה להתפקס עליו, תבחרי משהו רנדומלי 

במרכז התמונה ותלחצי. ההבדל משמעותי, מבטיחה.



 קצת על תאורה
כלל זהב בצילום - התאורה הכי טובה היא תאורה 

טבעית של אור יום.

אור טבעי הוא לרוב אור רך ונעים שיצבע את חלל הפנים 
שלך בצורה נעימה. אם הבית שלך חשוך, אפשר 

להשתמש בפוקוס במצלמה על מנת להבהיר- לחצי קלות 
על האיזור הכי חשוך במסך הטלפון והתמונה תתבהר 
אוטומטית. אם גם זה לא עובד תמיד תוכלי ערוך את 

התמונה אח״כ עם כמה אפליקציות עריכה מעולות )אתן 
כמה המלצות וטיפים לעריכה בהמשך(.
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נסי להימנע מלצלם תמונות ממש באמצע היום, האור 
בשעות האלו חזק מאוד. המצב האידיאלי הוא כשיש אור 
יום, אבל לא חזק מדי. כמו כל דבר בחיים, גם פה צריך 
איזון. זאת גם הסיבה שיום קצת מעונן עדיף מיום שבו 

השמש ממש קופחת.  
 

הטיפ האחרון להיום בנושא תאורה- כדאי לצלם תמונה 
שבה האור מגיע מהצד. נסי להזכר מה קורה כשמצלמים 
אותך כשהשקיעה מאחורייך - הפנים חשוכות לגמרי. אם 
האור בא מולך הפנים מוארות מדי ונראות קצת שטוחות. 

אור צדדי מאיר את החדר אבל עדיין יש צלליות 
שנותנות עומק.





זה הכל עניין של פרספקטיבה

הטיפ הזה היה משמעותי במיוחד בשבילי.
אם תחזרי חזרה להגדרות המצלמה בטלפון, תוכלי 
לבחור את האופציה להפעיל את הקווי רשת. כשאת 

מצלמת, שימי לב שכל מה שנמצא בתמונה נמצא בקו 
ישר עם הקווי רשת. יש בתמונה רצפה, מדף, חלון? הכל 
צריך להיות מיושר. לדוגמא, הקו האנכי של המדף צריך 
להיות מקביל לקו האנכי של הרשת, ואותו דבר לגבי קו 

הקיר עם הקו האורכי ברשת. אני תמיד נעזרת בקווי 
הרצפה ופינות הקיר. ברגע שתתחילי להשתמש בקווי 
הרשת כל תמונה שלך תיראה יותר מקצועית ומלוטשת.
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@thistle.harvest

https://www.instagram.com/thistle.harvest/


 @restoring_home

https://www.instagram.com/restoring_home/


תחושה של בית 

תמונות של עיצוב פנים הרבה יותר מעניינות 
כשמקבלים הצצה לעולם של האנשים שחיים שם… 
ספל קפה וספר פתוח מונחים על שולחן, נעלי בית 

מציצות מתחת לספה, שתי כוסות יין חצי ריקות )או 
חצי מלאות( ליד הספה… כל אלו יעזרו לך לצלם 

תמונות שמושכות את הצופה פנימה ומספרות סיפור. 

4

 ספא ביתי
מפנק

מגבת

סל כביסה

@bettina_brent

https://www.instagram.com/thistle.harvest/
https://www.instagram.com/bettina_brent/


טאץ׳ אחרון וסיימנו:(

אז יישמת את כל הכללים והתמונות שלך כמעט שם, 
אבל עדיין קצת... ״ליד״. משהו בתאורה בתמונה 
עדיין לא מושלם. בדיוק בשביל זה הומצאו שלל 
אפליקציות מעולות שיכולות לעזור לך לסדר את 
התאורה בקלות. למרות שהן סופר יעילות, אפשר 

להיאבד בהן קצת, אז הנה שני דברים פשוטים שאני 
עושה באפליקציות העריכה: 

)White balance( איזון ללבן- איזון ללבן יעזור 
לתמונה שלך להיראות ״חמה״ או ״קרה״ יותר. אל 
תשני פה יותר מדי, ממש קצת לכאן או לכאן יכול 

לשדרג את התמונה בכמה רמות.

)Brightness/Contrast( בהירות/ ניגודיות- 
 אני תמיד מבהירה את התמונות שלי קצת

 )דגש על קצת..( זהו:(

 האפליקציות האהובות עלי הן:
 ,Snapseed, Lightroom, Vsco  

A Color Story וכולן חינמיות )הכי כיף(.
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https://snapseed.online/
https://www.adobe.com/il_en/products/photoshop-lightroom.html?gclid=EAIaIQobChMIy_2-3cXR6gIVF-DtCh16MAS9EAAYASAAEgJyNPD_BwE&sdid=8DN85NTY&mv=search&skwcid=AL!3085!3!442333148873!e!!g!!adobe%20lightroom&ef_id=EAIaIQobChMIy_2-3cXR6gIVF-DtCh16MAS9EAAYASAAEgJyNPD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!442333148873!e!!
https://vsco.co/
https://acolorstory.com/


אני מקווה שנהנית מהמדריך שלנו!
אם מצאת כאן טיפים שאהבת ונהנית מהמדריך, 
תייגי אותי ב-loopliving@ ואשתף את התמונות 

המהממות שצולמו בסטורי.

@kirsten.diane

https://www.instagram.com/loopliving/
https://www.instagram.com/kirsten.diane/


תודה לכל הנשים המוכשרות שאפשרו לנו 
 להשתמש בתמונות המרהיבות של עיצוב הפנים 

של הבית שלהן במדריך שלנו.

 כיף לראות את העיצובים שלנו בבתים מעוררי 
השראה! מוזמנת לעקוב אחריהן 

)ואחרינו loopliving@( באינסטגרם.
 

@kirsten.diane

 @restoring_home @bettina_brent

@thistle.harvest

https://www.instagram.com/loopliving/
https://www.instagram.com/kirsten.diane/
https://www.instagram.com/restoring_home/
https://www.instagram.com/thistle.harvest/
https://www.instagram.com/bettina_brent/
https://loopliving.co.il/
https://www.instagram.com/thistle.harvest/

