
חליפיות עצמיות עם  מראה  ללא מצלמות
בארה"ב ואילו ביפן רבה לפופולריות זוכות
כאשר בהתמדה, הפופולריות גוברת ובאירופה
שהרי מדוע, תוהה בחיתוליה. אני עודנה בארץ
קשורה והיא כולו בעולם זהה הפופלריות סיבת
עם מראה ללא אלה מצלמות המצלמות. לייעוד
אשר הצלמים לכל מיועדות חליפיות עצמיות
אם משנה זה ואין - מאד רבים והם להן זקוקים

בישראל. או באירופה, בארה"ב, ביפן,

למצלמות זקוקים צלמים קבוצות שתי מעשית,
עצמיות חליפיות: מראה עם ללא

מבחינה כלשהי, לרוב סיבה אשר בגלל צלמים (1
של המשקל את לשאת מסוגלים אינם פיזית,

רפלקס; מצלמת
בה קומפקטית במצלמה החפצים צלמים (2
יחסית קטנים במימדים עצמיות להחליף ניתן

מקום. עת ולכל בכל קל, לנשיאתה ובמשקל
הינם החדשה  J5 ניקון המצלמה מימדי 
הגוף ומשקל לערך ס"מ 3x6x10 הכל בסך

בלבד. גר’ 230

עבור האידיאלית המצלמה  בהחלט  זו לפיכך,
והיא לעיל האמורים  הצלמים קבוצות  שתי
ובכך מקום ולכל עת בכל אותם ללוות מיועדת
בדרכם מיוחדים אירועים להחמיץ לא לעולם

בתצלומים. אותם ולהנציח

ãå”ç îáçï îàú: ðéñéí ñðåàä

חליפיות עצמיות עם מראה ללא ניקון מצלמה

בדרכים הצלמים נתקלים לעיתים מזו, יתרה
רק ולא להסריט חשוב מאד אותם באירועים
בכך: אדיר יתרון J5 ניקון ובמצלמה לצלם

.4K הסרטה אפשרית
היא בהסרטה. האחרונה הטכנולוגיה זו
במסרטות בטלוויזיות, העתידית המגמה

.J5 בניקון מצויה וכבר ובמצלמות
אשר מעניינת טכנולוגית להתפתחות עדים אנו
להילחם מסויימים מתחומים ליצרנים גרמה

הישרדותם: על
להכניס החלו דיגיטליות מסרטות יצרני כאשר
המצלמות יצרני תמונות, צילום אפשרות בהן

אפשרות הסרטה. הכניסו בהן
להכניס החלו ניידים טלפונים יצרני כאשר
הכניסו המצלמות יצרני צילום, אפשרות בהם

.GPS בהן
גבוהות לרזולוציות הגיעה הצילום רמת כאשר
פיקסלים, מיליון  8 ואף פיקסלים  מיליון 5
תקשורת אפשרות המצלמות יצרני הכניסו

.Wi-Fi אלחוטית

,J5 ניקון,  של  חדשה מצלמה מופיעה  והרי 
פיקסלים, מיליון לא רק 8 רזולוציה בה אשר
תקשורת גם פיקסלים, מיליון 20 אלא
חליפיות עצמיות גם ,Wi-Fi אלחוטית
רב ממרחק לצילום טלה עד מרחבת-זווית

.4K הסרטה וגם

?4K הסרטה מהי
הראשונות הדיגיטליות במצלמות ההסרטה
התפתחות ירודה. יחסית  ברמה היתה
איכותית הסרטה היתה בהן הטכנולגית
במצלמות ההסרטה הגיעה לאחרונה עד .HD
.FULL HD מאד גבוהה לרמה הדיגיטליות
שהיא ,4K לרמה ההסרטה הגיעה לאחרונה
.FULL HD מאשר יותר גבוהה פי 4 באיכות
תוצאות, ראיתי  ולא בה התנסיתי לא  אישית
מדהימה. איכות ההסרטה אמרו כי מכרים אולם
יחסית, מימדים קטנת מצלמה מופיעה והרי
ומיטב חליפיות עצמיות עם ,J5 ניקון
אלחוטית תקשורת כולל הטכנולוגיה,

.4K והסרטה

הם בה מצלמה בכל הצלמים  התעניינות
האפשרית כל הרזולוציה ראשית היא חפצים
פיקסלים. מיליון 20 היא J5 בניקון וכאמור,
מדגיש תמיד אני מבחן דו"ח בכל אולם
די לא כי  מתקדמת ברמה הצלמים לידיעת 
באיכות תוצאות ולקבלת גבוהה ברזולוציה
המחמירות, לדרישותיהם העונה אופטימלית

גורמים: שלושה חשובים
הצילום; חיישן (1

במצלמה; המורכבת העצמית (2
מעבד התמונה. (3
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גם מצטייד רפלקס מצלמת בעל כל כמעט
נשיאתה את המאפשרת קומפקטית במצלמה
לא לעולם ובכך,  מקום ולכל עת בכל  בקלות
בדרכים. נתקלים בו מיוחד  אירוע להחמיץ
יכול איני  אולם בצדק, נוהגים אלה צלמים 
מצטיידים אינם רובם כבר, אם מדוע, להסביר
יחסית ברמה מימדים קטנת דווקא במצלמה
עצמיות להרכיב גם יכולים בה ,J5 ניקון של
יותר. רבות צילום אפשרויות ולנצל חליפיות
עבורם? קומפקטית די אינה המצלמה כי אולי
בלבד. גר' 230 המשקל שהוא בגלל לא וודאי
כל את מכירים שאינם להניח יותר סביר
צלם אשר אפשרויות  בה, הצילום אפשרויות 

עליהן. מוותר וודאי לא היו גבוהה ברמה
שציינתי הגורמים שלושה את אפרט עתה,

הקודם: בעמוד
CX בפורמט הוא אמנם הצילום. חיישן
המצלמה), של הגודל הקומפקטי בגלל הדבר (טבעי
יוצרת פיקסלים מיליון  20 הרזולוציה  אולם
תמונות מדפיסים כאשר אפילו מעולה פירוט
אינו גבוהה  ברמה וצלם פוסטר, בגודל 
גם בחיישן מאד חשובה  לכך.  מעבר זקוק
המאפשרת אחורית הארה של הטכנולוגיה

טובה יותר. שיעור לאין קליטת תמונות

לבחירת במצלמה. המורכבת העצמית
קבוע מוקד ברוחק  רב עצמיות מגוון  הצלם
,35 בפורמט מ"מ  27 ערך שווה  מרחב-זווית
ערך שווה מרחב-זווית החל זום עם ובעצמיות
עבור המגוון מ"מ. 800 (טלה) רוחק עד מ"מ 18
המחמירות דרישותיהם את מספק זו מצלמה
מאד. גבוהה מתקדמת ברמה צלמים של
רשום ועליהן ניקון על-ידי מיוצרות העצמיות
גבוהה אופטית באיכות הן .NIKKOR השם
יש כולו. בעולם מוניטין  רכשה  אשר ביותר,
1917 בשנת  דרכו את התחיל ניקון כי לזכור 
כה ברמה היתה מוצריו ואיכות אופטי כמפעל
ובמצלמות בהם הצטייד היפני שהצבא גבוהה,

שנת 1937. ניקור עד קאנון הורכבו עצמיות

תמונה מעבד במצלמה התמונה. מעבד
עולמית ברמה תמונה מעבד זהו .EXPEED A5

המעבד מאז  רב שדרוגים מספר עבר  אשר
במהירות מעבד הוא הראשון. EXPEED

חיישן על-ידי אליו המועברים הנתונים את
ובחדות באיכות  תמונות  ליצירת  הצילום, 
מהיר ברצף לצלם מאפשר בנוסף ביותר. גבוהות
ברזולוציה שניה בכל תמונות 20 בקצב מאד
גבוהות וברגישויות פיקסלים) מיליון 20) מלאה

רעש מעולה. עם הפחתת ISO 12.800 עד

בראש חדשה, מצלמה מקבל אני כאשר
בה. הצילום אפשרויות את בודק וראשונה

הצילום בגלגל אפשרויות כל מוצגות J5 בניקון
(ראה המצלמה  של העליון בחלקה ממוקם 
מאד חשוב מיקומו העמוד). בתחתית תצלום
בו שיטת הצילום את רואים במבט אחד אז כי

אחרת. שיטה כל קובעים קל גלגל ובסיבוב
הן: הצילום אפשרויות

אוטומטי צילום - ירוק בצבע מצלמה איור l
קובעת בשיטת זו ולחץ.  הסתכל  "רק  בשיטה
סצנה מתוך: שלך, הקומפוזיציה המצלמה על-פי
תקריב; בלילה; נוף רקע לילי; על דיוקן נוף; דיוקן;
רגיל. אוטומטי הצילום בהם, נכלל אינו הנושא אם
אידיאלית זו שיטה - מתוכנתת חשיפה שיטת P l
חייב הצלם כאשר מצב לכל ובכלל חטף לצילומי
לקבוע יכול אינו זמן חוסר ובגלל במהירות לצלם
דעתו. שיקול ואת הצמצם על-פי הסגר מהירות את
הבקרה גלגל בסיבוב המצלמה מאפשרת זאת, אף על
צמצם, / סגר  מהירות השילוב נתוני את  לשנות
שיטה שנקבעה. המתוכנתת החשיפה שנשמרת בעוד
גלגל את מסובבים כאשר גמיש.  תכנות נקראת: זו
.P* האות לצד כוכבית מוצגת השילוב לשינוי הבקרה
הסגר במהירות שליטה עם אוטומטית חשיפה S l

30 שניות. עד 1/16.000 סגר לבחירתך מהירות
הצמצם במיפתח שליטה עם אוטומטית חשיפה A l
השדה עומק  את  מקטין גדול צמצם  מיפתח 

השדה. עומק את מגדיל קטן וצמצם
לשיקולך. המהירות והצמצם - חשיפה ידנית M l

אוטומטית חשיפה
שליטה עם

הצמצם במיפתח

אוטומטית חשיפה
שליטה עם

הסגר במהירות

חשיפה
מתוכנתת

חשיפה
ידנית

חשיפה
אוטומטית

יצירתי צילום

צילום ספורט

צילום
בתנועה חטף

צילום
ברגע

הטוב ביותר

הסרטה

הצילום מצבי גלגל

כפתור
ההסרטה

המצלמה במבט מלמעלה

הצילום מצבי גלגל

כפתור
הצילום

מתג
הפעלה
וכיבוי

המצלמה

טבעת
הזום

גלגל בקרה

לצילום רק  אינו מתאים זה  מצב - ספורט  l
מבוצע בתנועה מהירה. לכל נושא אלא ספורט
הצילום. על כפתור לוחצים כל עוד רציף צילום
האופציות: לבחירתך שמאל, הרב-בורר בלחיצת

בשניה. תמונות 60 / 30 / 20 / 10
אפקטים: 18 מגוון לבחירתך - יצירתי צילום l
פעם"; "של  מראה רוויים; בצבעים תמונות 
עתיק; במראה ספיה גבוהה; בניגודיות שחור-לבן
רך; אפקט ניגודיות; בסצנות פרטים שיפור
לבחירתך אחד  יופיע הצבעים מתוך בה  תמונה
שחור-לבן; של בגוונים יהיו הצבעים יתר וכל
מופיעים סצנה של התחתון והחלק העליון החלק
חד; מתקבל התמונה מרכז  ורק מטושטשים
ירוק  / אדום לבחירתך: בסיסי בצבע תמונה 
דג; בעין  שצולמה תמונה אפקט צהוב; / כחול 
צעצוע; במצלמת צולמה  אשר  תמונה אפקט
כוכבים; באפקט בתמונה נראים אור מקורות
צילום לבחירתך בנוסף, דיוקנים. עור ריכוך
ליליים; מראות תקריב;  קל; פנורמה  נושאים:
דיוקן על רקע לילי; דיוקן במראה עור רך טבעי.

זו מאפשרת - אופציה הטוב ביותר צילום ברגע l
שיטות: בשלוש ביותר הטוב ברגע הצילום לבחור
או לפני מעט שנקלטו תמונות 20 מתוך בחירה
אקטיבית); בחירת רגע (בחירה אחרי פתיחת הסגר
איטי; בהילוך בסצנה צפיה במהלך הסגר פתיחת
בסיס על ביותר הטוב התצלום  בוחרת המצלמה

חכם). (בורר צילום והתנועה הקומפוזיציה
כפתור על שלוחצים פעם בכל - בתנועה חטף lצילום
וקטע הסרטה אחד תצלום המצלמה הצילום קולטת
ההסרטה מוצגת בתוצאה, בצופיה שניה. 1.6 באורך

התצלום. שניות ואחריה משך 4 איטי בהילוך
רבות: הסרטה אפשרויות לרשותך - הסרטה l
;4K באיכות הסרטה ;HD באיכות הסרטה
מהיר; בהילוך הסרטה איטי; בהילוך הסרטה
בזמן; קפיצה באפקט הסרטה זמן; דולגת הסרטה

שניות. 4 באורך סרטון

צילום אפשרויות בה קומפקטית כה מצלמה
רבות! כה הסרטה ואפשרויות
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המצלמה גב
התפריט כפתור הצפיהכפתור

כפתור Wi-Fiכפתור מחיקה

רב-בורר

יחסית פונקציות מאד  מעט  המצלמה, בגב
כי הדבר פירוש אין  אולם אחרות.  למצלמות
רבות האפשרויות אפשרויות: מעט מצויות

התפריטים. באמצעות היא אליהן והגישה
הרב-בורר, סביב אשר הפוקציות מלבד

פונקציות: כפתורי ארבעה מצויים
ארבעה מוצגים בלחיצתו אשר התפריט lכפתור
הצילום; תפריט  הצפיה;  תפריט  תפריטים: 

.Wi-Fi תפריט נתונים; קביעת תפריט
בתמונות שצולמו. כפתור הצפיה l

בלתי רצויות. תמונות כפתור למחיקת l
.Wi-Fi אלחוטית כפתור תקשורת l

נוספות: פונקציות הרב-בורר סביב

הפונקציות: לקביעת מהירה גישה מעלה בלחיצתו
;ISO הצמצם; רגישות הסגר; מיפתח מהירות
החשיפה; מדידת תמונות; עיבודי ללבן; איזון
פונקציה בכל המיקוד. תחום המיקוד; שיטות
האופציות כל אנכית  בשורה  מוצגות  מוארת
האופציה להאיר את רק עליך לבחירתך. אז בה
כדי ליישם אותה. OK כפתור הרצויה וללחץ על
להיכנס הזמן את חוסכת אשר מהירה גישה
אופציה, וכל  פונקציה כל ולחפש לתפריטים 

השבחים. לכל ראויה בהחלט גישה

לתפריט F (הפונקציות) גישה

שיטות ההבזק

עצמי צילום
רציף צילום

קיזוז חשיפה
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מהיר לצילום  הצג הטיית 
מזווית גבוהה, מזווית נמוכה

עצמי ולצילום

אליך, המצלמה וסיבוב מעלות 90 בזווית הצג הטיית
"סלפי". עצמי לצילום עצמך את לראות לך מאפשרת

לרשותך: הרב-בורר שמאלה מוצגים בלחיצת
לבחירתך ברצף תמונות צילום ;(S) בודד צילום
שניה, בכל תמונות 20 שניה, בכל תמונות 10 בקצב

שניה; בכל תמונות 60 או שניה, בכל תמונות 30
מיועדת השהיה שניות 2 לאחר הסגר פתיחת
רטט למניעת ארוכות בחשיפות לצילום
הצילום כפתור על לוחצים כאשר המצלמה
יציב, משטח על מונחת שהמצלמה בעוד
לך המאפשרת השהיה, שניות 10 לאחר או

עצמך. את לצלם להתכונן זמן די

האופציות מוצגות מטה הרב-בורר בלחיצת
לצג. משמאל אנכית בשורה מבזק עם לצילום
נוסף אור כמקור  גם יעיל מבזק עם  הצילום
מילוי כאור כן  וכמו אחורית בהארה  לנושא
השמש. באור דיוקן  פני על צללים  להארת
שנקבעה. שיטת הצילום שונות על-פי אלה שיטות
קופץ המבזק נדרש כאשר האוטומטיות, בשיטות
אוטומטית. הבזק מופעל מחדל כברירת מעלה.
הפחתת עם  הבזק לקבוע באפשרותך בנוסף, 
את לבטל או דיוקנים, בצילום  אדומות עיניים
עם מבזק איסור לצלם חל ההבזק במקומות בהם

במוזיאונים). (למשל
המבזק את להרים עליך הצילום שיטות ביתר
המצלמה. של השמאלי בצד הכפתור בלחיצת
בשיטות מטה הרב-בורר בלחיצת אז,
צילום האופציות מוצגות S או M חשיפה
עיניים אדומות הפחתת עם עת, צילום בכל
האחורי. פתיחת התריס בסנכרון עם וצילום
האופציות צילום מוצגות A או P בשיטות חשיפה
אדומות, עיניים הפחתת עם צילום עת, בכל
בסנכרון אדומות  עיניים הפחתת עם  צילום
לילית, סצנה רקע על דיוקן לצילום איטי
דיוקן מלבד נושא לצילום איטי בסנכרון צילום
עם איטי בסנכרון וצילום לילית סצנה רקע על

האחורי. התריס פתיחת
החשיפה. קיזוז מוצג ימין הרב-בורר בלחיצת

לבצע לך מאפשר הוא "צג-מגע". הוא הצג
החלקה, גרירה, הקשה, על-ידי רק שונות פעולות
זו מזו. הרחקתן או זו אל זו אצבעות קירוב שתי
עליו, במגע הנושא מיקוד למשל הן הפעולות
רטט), למניעת (בעדינות  הצג על  במגע צילום
שצולמו, בתמונות צפיה הקשה, אופציות שינוי

בתפריטים. שימוש



התפריטים. באמצעות הן  נוספות אפשרויות
תפריטים: ארבעה מוצגים ,MENU כפתור בלחיצת
איכות את לקבוע לך מאפשר הצילום תפריט n
החשיפה, מדידת שיטות שלה, והרזולוציה התמונה
תמונה, עיבודי הרגישות, ללבן, האיזון שיטות
ברזולוציה רעש הפחתת ארוכה, בחשיפה רעש הפחתת
רטט הפחתת בצילום, אופטית רטט הפחתת גבוהה,
אופציות המיקוד, שיטות בהסרטה, אלקטרונית

אנוש. לפני צילום עם עדיפות המיקוד, תחום
תמונות, למחוק לך מאפשר הצפיה תפריט n
שקופיות" להציג "מופע מפני מחיקה, עליהן להגן
תמונות, רצף זו אוטומטית), הצגת אחר זו (תמונות

הקומפוזיציה שלה. לשנות כדי תמונה קיטוע כל
השפה, קביעת לך מאפשר נתונים קביעת תפריט n
הכרטיס, אתחול האזורי, והזמן התאריך קביעת
מוגדר, זמן מבצים פעולות כאשר לא אוטומטי כיבוי

הפונקציות. כפתור הקצאת מגע, צג הפעלת
להתחבר לך  מאפשר אלחוטי תקשורת תפריט  n
אלחוטית. תמונות העברת פעולות וכל חכם להתקן

האופטית האיכות ציינתי את הדו"ח בתחלת
כללי. באופן ניקון תוצרת ניקור עצמיות של
והחלטתי עיניים  מראה כמו אין  אולם
בתצלומים. האופטית איכותן את להמחיש
לוי משה עם שוחחתי הדו"ח סיום לקראת
כי לי סיפר והוא לציון ראשון הצילום ממועדון
למצלמות מ"מ ניקון 300-70 בעצמית הצטייד

(מקבילה חליפיות  עצמיות עם מראה  ללא
35 מ"מ) בפורמט מ"מ 810-189 לרוחק מוקד
מטרים 100 ממרחק ביתו  מחלון וצילם
מ"מ). 810 מוקד (רוחק מקסימלי בזום לערך
של העצמית: האופטית נדהם מהאיכות הוא
פועל של חולצתו על והכיתוב העץ על הפירות

מאקרו. צילומי כאילו מהממת, באיכות בנין

שהוא יודע  לוי משה  את  שמכיר מי  כל
באופטיקה בעיקר מאד  עמוק  באופן בקיא
את לראות חשוב לי היה ולכן צילומית
הגדלתי מתוכן, שתיים  בחרתי  התמונות.
4 פי להגדלה קיטוע וביצעתי 2 פי אותן
ס"מ). 180x120 הוא המעשי תמונה (גודל

כאן. מוצגות התמונות
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