
אדובי פרמייר היא תוכנת עריכת וידאו מהמובילות בתעשייה. בעזרתה ניתן לערוך קבצי 

הווידאו לסרט מקצועי, משפחתי, קליפ או פרסומת, תוך כדי שימוש בטכניקות עריכה 

מתקדמות כגון: חיתוך ומיזוג קטעי וידאו, מעברי עמוד מתקדמים, כמו כן, ניתן להוסיף 

אנימציה ואפקטים מרשימים, לבצע תיקוני צבע, לערוך פסקול לסרט, להוסיף כותרות 

מעוצבות ועוד.

עם פרמייר ניתן להפוך צילום להילוך איטי, נגטיב, צלליות על רקע לבן, לחלק את המסך 

לכמה אזורים עם אפקטים שונים או לחלק אותו לסצנות נפרדות. 

התוכנה מעמידה לרשותנו פילטרים המדמים עדשות צילום שונות ואופציה להוסיף כיתוב 

על גבי הסצנות כמו שרואים בקליפים רבים בערוצי המוזיקה השונים ועוד אפשרויות 

עריכה רבות.

התוכנה מספקת איכות תמונה ורמת ביצועים גבוהה. הסרטים הנוצרים בפרמייר הנם מיועדים 

לשימוש לסרטים, לשידור טלוויזיה, מחשבים, ניידים, ופורמטים לכמעט כל סוג מסך.

באמצעות הספר נלמד את היסודות של Adobe Premiere Pro CC. הכוללים: עריכת וידאו 

ושמע, תיקוני צבע, הוספת כותרות, אפקטים ועוד. 

 על מנת לתרגל את הכלים השונים נערוך פרומו קצר ל״דונאט דינמיט״, חנות סופגניות.

הפרומו מכיל הקשר לכל אחד מהכלים, ומאפשר לחוות את הצדדים הטכניים והיצירתיים 

של תהליך העריכה. 

ראשית נבצע הכרות כללית עם פרימייר פרו, ולאחר מכן נעבור על כל תהליך העריכה 
שלאחר הייצור, הכולל את השלבים הבאים:

יבוא/דגימת חומרי גלם. 1

מעבר ומיון של חומרי הגלם לקיצור תהליך העבודה בהמשך. 2

בחירת הקטעים הרצויים והכנסתם לרצף. 3

שיפור נקודות העריכה בין הקליפים על ציר הזמן. 4

הוספת מעברים, תנועה או אפקטים שונים. 5

טיפול ושילוב סאונד. 6

הוספת כתוביות. 7

ייצוא הסרט הערוך. 8

הספר מיועד עבור משתמשים חדשים המעוניינים להיחשף לעולם עריכת הוידאו.

אודות פרימייר פרו

אודות הספר 



לפני תחילת העבודה עם פרימייר, המטרה במבוא זה היא לספק סקירה כללית של תהליך 
הייצור עבור משתמשים חדשים בעולם של עריכת וידאו. 

הפוסט-פרודקשן כולל משימות רבות ומגוונות כגון: הכנת מדיה, עריכה, תיקון צבע, שילוב 
קול, יצירת גרפיקה   ועוד. כל אחת מהמשימות האלה מתרחשת לאחר שצולם הסרט או 
לאחר הייצור, הדבר הראשון שמתרחש בדרך כלל לאחר הייצור הוא קבלת והכנת המדיה, 

ויש הרבה דרכים כיצד לקבל את החומרים השונים.

השלב הראשון בעבודתו של העורך הוא לעבור על חומרי הגלם ומיונם. באופן טבעי, לא 
ניתן להשתמש בכל חומר הגלם, ישנם קטעים מוצלחים יותר או פחות וכיוצא בזה.

על מנת להתחיל לצפות בחומרי הגלם בתוכנת פרימייר, ראשית יש לייבא אותם אל הפרוייקט.

תוכנת פרימייר פרו מתמודדת עם קבצים מסוגים שונים, אך מיועדת יותר מכל לעריכת 
וידאו.  בעבר רוב המצלמות הווידאו המצולם על קלטות וידאו, קלטות Mini DV או קלטות 
DV. במקרה של חומר גלם מסוג זה, יש להמיר את החומר השמור על הסרט המגנטי בקלטת 
לקובצי וידאו דיגיטלים על מחשב. פעולה זו נקראת דגימה/לכידה )או דיגיטציה במקרה 

של המרת קלטות וידאו אנלוגי ישנות(.

להלן נושאי הלימוד

סקירה על תהליך העריכה

Ĵ ייבוא חומרי הגלם	

Ĵ ארגון חומרי הגלם בתוכנה	

Ĵ עריכה וחיתוך של הוידאו	

Ĵ שימוש בסמני עזר בעריכה	

Ĵ עריכת קטעי קול	

Ĵ שילוב תמונות סטילס	

Ĵ הוספת אפקטים	

Ĵ שליטה על מהירות הסרטון	

Ĵ תיקוני צבע	

Ĵ הוספת כותרות	

Ĵ שיתוף וייצוא של הפרויקט	



מתחילים פרויקט
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Ĵ פתיחת פרויקט חדש	

הפעולה הראשונה בתהליך העריכה היא ייבוא חומרי הגלם אל תוכנת 

פרימייר לשם מיון ובחירה של המיטב מתוכם.

ניתן לבחור בתוכנה בין פתיחת פרוייקט קיים על ידי לחיצה על כפתור: 

Open Project או באמצעות בחירת הפרויקטים האחרונים שנפתחו 
)מוצגים בצידו הימני של החלון(, או פתיחת פרויקט חדש באמצעות לחיצה 

New Project :על הכפתור

טיפים לעבודה מסודרת ויעילה בתוכנה: 	

קובץ הפרויקט אינו מטמיע בתוכו את חומרי הגלם )על מנת לשמור על קובץ קל משקל 

יחסית( אלא שומר בתוכו קישורים אל חומרי הגלם המצויים בכונן הקשיח. לכן לפני 

שמתחילים לעבוד מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

לרכז בצורה מסודרת את חומרי הגלם בתוך תיקיה ראשית. ניתן לפתוח תיקיות משנה . 1

בתוך התיקיה הראשית לדוגמה: תיקיה עבור קובצי וידאו, סטילס, מוזיקה וכדומה.

מומלץ לגבות בנפרד את חומרי הגלם.. 2

מומלץ לא לשנות את מיקומם או שמם של הקבצים )כולל שמות התיקיות( במהלך . 3

העבודה על הפרויקט, על מנת לא לאבד את הקישור אל החומרים השונים.
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Premiere Pro Ĵ 	Source - חלון המקור

החלון השמאלי העליון נקרא חלון מקור - Source ובו ניתן לצפות בקליפ 
בצורה נוחה ולבצע פעולות עריכה בסיסיות טרם הכנסתו לרצף.

על מנת לצפות ולבצע פעולות בחלון המקור, לוחצים לחיצה כפולה על 
הקליפ הרצוי בחלון הפרויקט. ניתן לצפות בכל פעם רק בקליפ אחד בחלון 
המקור. כלומר, לחיצה כפולה על קליפ אחר, תחליף את הקליפ המוצג בחלון 

המקור ובמקומו יוצג הקליפ החדש.

אזור תצוגת הקליפ. 1

מיקום CTI בקליפ. 2

גודל התצוגה. 3

חיווי סאונד ווידאו. 4

משך הקליפ. 6

איכות התצוגה. 7

�

פקדי העריכה. 5
להלן הפירוט 

סימון פריים. 1

2 .    In כפתור סימון נקודת 
Out כפתור סימון נקודת

3 .In-כפתור הפניה לנקודת ה

כפתור מפנה פריים אחד לאחור. 4

כפתור ניגון ועצירה של הקליפ. 5

כפתור מפנה פריים אחד קדימה. 6

7 . Out-כפתור הפניה לנקודת ה

כפתורי הכנסה. 8

ייצוא פריים בודד. 9

1 3 4 52 6 7 8 9
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Premiere Pro Ĵ הכנסת קליפ לחלון התזמון	

הכנסת קליפ לתוך חלון ציר הזמן 	

חיווי וידאו ואודיו בחלון המקור 	

ניתן להכניס קליפ לחלון ציר הזמן במספר דרכים:

Ĵ גרירת הקליפ מחלון המקור אל הערוץ הרצוי בחלון התזמון.	

Ĵ שימוש בכפתורי Insert/Overwrite בחלון המקור להכנסת הקליפ 	
)פירוט בהמשך(.

Ĵ לחיצה עם הלחצן הימני של העכבר באזור התצוגה בחלון מקור 	
.Overwrite או Insert ובחירת פקודת

Ĵ 	.Clip מתפריט Overwrite או insert בחירת פקודת

מרגע הכנסת קליפ לחלון התזמון, ניתן לצפות בהם בחלון המוניטור.

את סימני החיווי עבור וידאו ואודיו ניתן למצוא מתחת לאזור התצוגה בחלון המקור. 
סמל הפילם הקטן מסמן אם הקליפ מכיל וידאו וסמל גל הקול מסמן אם יש אודיו 

בקליפ.

כאשר הקליפ מכיל וידאו ואודיו, מוצגים שני הסמלים בלבן. גלילת העכבר מעל כל 
אחד מהם, מאפשרת לגרור רק וידאו או רק אודיו לתוך חלון ציר הזמן.

במידה וקליפ המקור אינו כולל וידאו או אודיו, הסימן עבור האלמנט החסר יוצג 
בצבע אפור. 
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Ĵ תרגיל הכנסת קליפים לחלון התזמון	

שלב 1:

בוחרים את הקליפ הרצוי מתוך חלון הפרויקט   	

בוחרים את הקליפ הרצוי בחלון הפרויקט.. 1

על מנת להוסיף את הקליפ לחלון המקור, לוחצים עליו לחיצה כפולה.. 2

דוגמים את החלק הרצוי מתוך הקליפ באמצעות לחיצה על כפתורי הניגון . 3
השונים כפי שהוסבר בתחילת פרק 2. יש לדגום באמצעות לחיצה על 
המקשים I - על מנת להוסיף נקודת כניסה ו-O על מנת להוסיף נקודת יציאה.

החלק שנדגם

תרגיל 1 - הכנסת קליפים לחלון התזמון

תרגיל זה מכיל 5 שלבים:  
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Premiere Pro Ĵ תרגיל עריכה ב״שלוש נקודות״	

שלב 2:

מסמנים נקודות כניסה ויציאה   	

Ĵ מסמנים נקודות In ו- Out בחלון המקור	

שלב 3:

מכניסים את הקליפ לחלון התזמון   	

מזיזים את הקליפים הממוקמים בחלון התזמון מעט ימינה על מנת לפנות 
מקום לקליפ אשר אותו מעוניינים להכניס. ניתן לבצע את פעולת ההזזה 
באמצעות כלי Track Select Forward הממוקם בחלון כלי העבודה.

כמו כן, יש למקם את הסמן בפריים הראשון בחלון התזמון ולכבות 
במקרה זה את ערוץ האודיו. 

לוחצים על הכפתור Overwrite בחלון המקור.
שים לב! על מנת לסגור את הרווח )במידה ונוצר(, ניתן לסמן את 

הקליפים באמצעות כלי החץ השחור ולגרור אותם לפריים הרצוי 
בחלון התזמון.
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Ĵ תרגיל עריכה ב״שלוש נקודות״	

 בתרגיל 4 הדגמנו כיצד לסמן את הקטע הרצוי מתוך הקליפ בתוך חלון המקור. 
בתרגיל הבא נדגים כיצד לבצע זאת בחלון התזמון.

שלב 1:

בוחרים את הקליפ הרצוי מתוך חלון הפרויקט   	

Ĵ בוחרים את הקליפ הרצוי בחלון הפרויקט.	

Ĵ על מנת להוסיף את הקליפ לחלון המקור, לוחצים עליו לחיצה כפולה.	

שלב 2:

מסמנים נקודות כניסה ויציאה   	

Ĵ מסמנים נקודות In ו- Out בחלון התזמון בפריימים הרצויים	

תרגיל 7 - שילוב קטעי וידאו אווירתי תוך כדי הוספת ערוצי יעד נוספים

תרגיל זה מכיל 4 שלבים:  



עבודה עם סאונד
לפרימייר פרו ישנן יכולות מתקדמות ונוחות בכל מה שקשור לעריכת אודיו. ניתן לערוך 
אודיו ישירות בתוכנה, להוסיף מעברים ואפקטים מיוחדים לאודיו, להכניס שינויים 
הדרגתיים בעזרת שימוש ב-Keyframes וכמו כן, להקליט אודיו ישירות לערוץ כלשהו 

ברצף. על כל זאת ועוד בפרק הבא העוסק בסאונד.

3

speaker
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Premiere Pro Ĵ ערוצים בקליפ אודיו	

כאמור לפרימייר פרו יש יכולות מתקדמות בכל מה שקשור לעריכת אודיו. התוכנה 
תומכת במגוון רחב של פורמטי אודיו.

כמות ערוצי האודיו שניתן להוסיף לתוכנה אינה מוגבלת )עד 99(. בדומה לערוצי 
הווידאו, אך בניגוד לערוץ ווידאו נוסף, שתוכנו מסתיר ומכסה את תוכן הערוצים 
מתחתיו, ערוצי אודיו נשמעים במקביל, בו זמנית - ללא קשר למיקומם ברצף )גבוה 
או נמוך יותר(. הרי בפסקול רגיל אנו רגילים לשמוע דיבור, אפקטים קוליים של קולות 

רקע, מוזיקה ולעיתים קריינות והאלמנטים השונים משתלבים זה בזה באופן חלק.

זרימת העבודה המומלצת מכתיבה טיפול בכל הקשור לתמונה )ווידאו( קודם כל, אך 
הטיפול באודיו חשוב באותה מידה ודורש הקפדה, יצירתיות ותזמון לא פחותים. 
בעידן בו גם הטלוויזיה נראית ונשמעת כמו קולנוע, פסקול מוצלח ועשיר משדרג 

את חווית הצפיה.

ערוצים בקליפ אודיו 	

יבוא קליפ אודיו לחלון הפרויקט מתבצע בדיוק כמו יבוא קליפ וידאו. קליפי אודיו 
מזוהים לפי מספר הערוצים שהם כוללים - בהתאם לצורה בה הוקלטו או נשמרו. 

להלן הסוגים השונים:

קליפ Mono - זהו קליפ הכולל ערוץ 
אחד. בחלון המקור יראה קליפ כזה 

כערוץ בודד של גלי קול. בניגון, הוא 
ישמע ״שטוח״ יותר מאחר ואין בו 

הפרדה למספר כיוונים בו זמנית.

קליפ Stereo - זהו קליפ הכולל שני 
ערוצים. המשמעות היא שהאודיו 

מתחלק לשני ערוצי שמע - שמאלי 
וימני, המשלבים בדרך שהופכת את 
הסאונד לעשיר יותר. בחלון המקור 

הוא יראה כשני גלי קול שונים 
הממוקמים אחד מעל השני.

קליפ Surround - זהו קליפ הכולל 5.1 ערוצים. קליפ כזה מכוון למערכות קולנוע 
או קולנוע ביתי. הוא כולל שלושה ערוצים קדמיים )שמאל, מרכז וימין(, שני ערוצים 

אחוריים )שמאל וימין( וערוץ בתדר נמוך עבור אפקטים ובאסים.
בחלון המקור יראה קליפ כזה כשישה גלי קול שונים הממוקמים אחד מעל השני.
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Premiere Pro Ĵ תרגיל 9 - שילוב מוסיקת רקע	

שלב 3:

בודקים את משך הזמן הרצוי בחלון התזמון   	

Ĵ יוצרים נקודת In ו-Out בפריימים הרצויים בחלון התזמון 	
ובודקים את משך הזמן בין שתי הנקודות )הנתון מופיע 

בתחתית חלון המוניטור בשני הצדדים(. 

המשך שלב 3:

מוסיפים נקודות In ו-Out בחלון המקור   	

Ĵ יוצרים נקודת In ו-Out בפריימים הרצויים בחלון המקור 	
ובודקים את משך הזמן בין שתי הנקודות )הנתון מופיע 

בתחתית חלון המקור בשני הצדדים(. 

במקרה שלפנינו נדגים מצב בו בחלון התזמון משך הזמן הוא 12 שניות ובחלון המקור 
משך הזמן הוא 7 שניות. כלומר, קיימת אי תאימות במשך הזמן שיש לטפל בה כפי 

שנדגים בשלב הבא.
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Premiere Pro Ĵ תרגיל 13 - התאמות סאונד אוטומטיות	

בתרגילים הקודמים הסברנו כיצד ניתן לבצע התאמות שמע באופן ידני בין 
הערוצים - כללי או נקודתי, באמצעות שילוב Keyframes בחלון התזמון.

בתרגיל 13 נסביר כיצד ניתן לבצע זאת באופן אוטומטי באמצעות התוכנה. 
באמצעות האפשרויות השונות בחלון Essential Sound התוכנה קובעת 

היכן למקם Keyframes בהתאם לקריטריונים שהוגדרו בחלון. 

מסמנים את הערוץ הרצוי בחלון . 1
התזמון באמצעות כלי החץ.

שלב ראשון: 	

  Essential Sound  עובדים עם חלון

Ĵ 	 Window > Essential Sound נגשים לתפריט

תרגיל 13 - התאמת סאונד באופן אוטומטי 

בפתיחת תרגיל זה - יש לוודא שיש רצף ממוקם בחלון התזמון
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Ĵ 	Audio Track Mixer חלון

מעל כל אודיו-מטר מופיעים שלושה כפתורי מצב לערוץ:

Ĵ M - כפתור להשתקת הערוץ	

Ĵ S - כפתור סולו להשמעת ערוץ זה בלבד והשתקת 	
הערוצים האחרים. שים לב, ניתן להשמיע יותר מערוץ 

אחד בלחיצה על כפתור S מעל ערוצים נוספים.

Ĵ R - כפתור להכנת הערוץ להקלטה	

Ĵ הקלטת אוטומציה	

ניתן להקליט שינויים נקודתיים בעוצמת הקול של ערוץ, ניתן לעשות זאת בשתי דרכים 
עיקריות:

Ĵ הכנסה ידנית של Keyframe על קו עוצמת הקול של הערוץ בחלון התזמון	

Ĵ הקלטת אוטומציה - השינויים שיעשו תוך ניגון לכפתור עוצמת הקול במיקסר, יוקלטו 	
כ-Keyframes על קו עוצמת הקול של הערוץ. בדרך זו יתווספו Keyframes רבים 
והשינוי ההדרגתי יהיה מקביל בדיוק לשינויים העדינים ביותר שנעשו תוך כדי שמיעה.

תמיד ניתן לתקן Keyframe בחלון התזמון וכמו כן, ניתן לתקן את האוטומציה נקודתית 
במקומות שיצאו לא מדוייקים מבחינת עוצמת הקול.



© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון 154

Premiere Pro Ĵ שילוב זוויות מצלמה שונות בעריכה	

בתרגיל הבא נדגים כיצד ליצור רצף אחד מתוך שתי מצלמות. בדוגמה שלפנינו מדובר 
בסרט אשר צולם משתי מצלמות שונות; מצלמה מספר 1 ומצלמה מספר 2 וכעת יש לבצע 

סינכרון של הסאונד בין שתי זוויות הצילום.

Ĵ להלן השלבים:	

שלב ראשון: 	

מסמנים את הקליפים הרצויים  

Ĵ  נגשים לחלון הפרויקט ומסמנים את הקליפים הרצויים;	
קליפ אחד מזוית מצלמה מספר 1 וקליפ שני מזוית מצלמה 

מספר 2.
Ĵ על מנת לסמן את הקליפים הרצויים מחזיקים את מקש 	

 Ctrl  או Command  ולוחצים על הקליפים מתוך 
הרשימה בחלון הפרויקט.

שלב שני: 	

מגדירים כיצד יבוצע הסנכרון  

Ĵ  לוחצים על הלחצן הימני של העכבר ובוחרים בפקודה:	
.Create Multi-Camera Source Sequence

תרגיל 14 - יצירת רצף מקור מרובה מצלמות 

בפתיחת תרגיל זה - יש לוודא שיש שני קליפים אשר צולמו ממצלמות שונות והסאונד 
בהן הוא זהה לחלוטין.
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Premiere Pro Ĵ שילוב תמונה בחלון התזמון	

על מנת לשלב תמונה בסרט הוידאו, גוררים את התמונה הרצויה מחלון הפרוייקט 
לתוך חלון התזמון והתמונה מיד תופיע על ציר הזמן.

לאחר מיקום התמונה על ציר הזמן בחלון התזמון מגדילים או מקטינים 
את התמונה לגודל הרצוי. על מנת לבצע שינוי גודל של התמונה, לוחצים 

פעמיים על התמונה בחלון Program ובאמצעות נקודות האחיזה 
המופיעים מסביבה בשלב זה מבצעים את הפעולה הרצויה

Ĵ בדוגמה ניתן לראות את הופעתן של 3 תמונות בחלון התזמון	
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Ĵ שילוב תמונה בחלון התזמון	

כאשר ממקמים תמונה גדולה, כברירת מחדל היא לא מוצגת במלואה. 
כאשר מעוניינים להציג את התמונה במלואה, ניתן לבצע זאת במהירות 

באמצעות לחיצה בכפתור הימני של העכבר על גבי התמונה בחלון התזמון 
 Set to Frame Size :וביצוע הפקודה

 Set to Frame Size שימו לב! במקרים בהם בוצע שינוי גודל באופן ידני, הפקודה
אינה פעילה.
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Premiere Pro Ĵ אנימציית תמונות סטילס	

בתרגיל הבא נדגים כיצד לערוך תמונות סטילס בסרט.

להלן השלבים:

שלב ראשון: 	

יוצרים פרויקט חדש  

מוסיפים לחלון התזמון בערוץ האודיו את קובץ הסאונד מתוך חלון . 1
הפרויקט.

מוסיפים לחלון התזמון בערוץ הוידאו את קובצי תמונות הסטילס . 2
מתוך חלון הפרויקט.

התמונות בהן נעשה שימוש בתרגיל זה, אלו תמונות גדולות מגודל הסרט ולכן לא 
כל התמונה מוצגת בפריים של הסרט. 

על מנת להקטין את התמונות באופן פרופורציונלי בצורה מהירה ויעילה, מסמנים 
את התמונות באמצעות  כלי החץ השחור על ידי גרירה של הכלי על פני התמונות 

השונות בחלון התזמון.

לוחצים על הכפתור הימני בעכבר ובאמצעות התפריט שנפתח 
   Set Frame to Size :בוחרים בפקודה

תרגיל 16 - אנימציית תמונות סטילס 
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Premiere Pro Ĵ תרגיל 17 - החלת אפקטים על קליפ	

בתרגיל הבא נדגים כיצד להחיל אפקטים על קליפ ובחלק השני נשלב מסכה

להלן השלבים:

שלב ראשון: 	

יוצרים פרויקט חדש  

מייבאים לקובץ את הקליפים הרצויים. 1

מוסיפים את הקליפ הרצוי לחלון התזמון באמצעות גרירה מתוך . 2
חלון הפרויקט לתוך חלון התזמון

שלב שני: 	

מוסיפים אפקטים לקליפ  

מסמנים בעזרת כלי החץ השחור את הקליפ הרצוי בחלון התזמון . 1

תרגיל 17 - חלק א׳ - החלת אפקטים על קליפ 
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Ĵ תרגיל 17 - החלת אפקטים על קליפ	

בחלון המקור, בלשונית Effect Controls ניתן לערוך 
את האפקט במידת הצורך כפי שהוסבר בחלק הראשון 

של פרק זה.

Ĵ להלן התוצאה לאחר החלת 	
האפקט על הקליפ

 .Effects נגשים לחלון הפרוייקט ללשונית 
 נגשים לאפקט Black & White המופיע בתוך תיקיית:

 Video Effects > Image Control > Black & White
לוחצים פעמיים על שם האפקט על מנת להוסיף אותו 

לקליפ המסומן בחלון התזמון
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Premiere Pro Ĵ תרגיל 18 - ניקוי מסך ירוק	

בתרגיל הבא נדגים כיצד לנקות רקע ירוק.
על מנת לבודד את הדמות מהרקע, יש לדאוג מראש לצלם על רקע מסך כחול/
ירוק וכך ניתן להסיר את הרקע בקלות בעזרת האפקט Ultra Key כפי שנדגים 

בתרגיל הבא. 

להלן השלבים:

שלב ראשון: 	

יוצרים פרויקט חדש  

מייבאים לקובץ את הקליפים הרצויים, אחד רגיל והשני קליפ . 1
המכיל רקע ירוק

מוסיפים את הקליפ הרגיל לערוץ וידאו 1 בחלון התזמון באמצעות . 2
גרירה מתוך חלון הפרויקט

מוסיפים קליפ נוסף המכיל רקע ירוק לערוץ וידאו 2 בחלון התזמון . 3
באמצעות גרירה מתוך חלון הפרויקט

 Ultra Key תרגיל 18 - ניקוי מסך ירוק בעזרת אפקט
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הערות אישיות:

Ĵ טיפים לשיפור התוצאה בניקוי מסך ירוק	

Ĵ במצב ועדיין התוצאה המבוקשת לא הושגה במלואה, מרחיבים את 	
 Tolerance-ומשנים את ערכי ה Matte Generation תצוגת שורת

ו-Pedestal עד לקבלת התוצאה הרצויה.

Ĵ בשלב זה ניתן להחזיר את התצוגה בעמודת Output למצב 	
Composite. ניתן לראות כי הרקע נקי. על מנת לקבל תוצאה טובה יותר 
מומלץ לרכך את גבולות הדמות כדי שתשתלב טוב יותר ברקע באמצעות  

המאפיין Matte Cleanup ולשנות את ערכי Soften עד לקבלת 
התוצאה הרצויה.

Ĵ להלן התוצאה שהתקבלה לאחר ניקוי 	
הרקע הירוק
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Premiere Pro Ĵ תרגיל 19 - טישטוש פנים של דמות בתנועה	

שלב שלישי: 	

מוסיפים מסכה  

בשלב זה האפקט חל על כל שטחו של הקליפ. על מנת לתחום את . 1
השפעת האפקט על פני המצולם, מוסיפים מסכה עגולה בלחיצה 

על כפתור האליפסה

ממקמים ומתקנים את צורתה של המסכה בגרירת נקודות העריכה  . 2
שלה. כמו כן, במידת הצורך, ניתן להוסיף למסכה ריכוך לגבולותיה 

 Effect Controls בחלון Feather באמצעות המאפיין

שלב רביעי: 	

מוסיפים מעקב של האפקט  

על מנת ליצור עקיבה של האפקט אחרי תנועת המצולם, לוחצים על 
כפתור העקיבה קדימה )נראה כמו כפתור Play( ככל המצולם יזוז 
בפריים, התוכנה תיצור באופן אוטומטי Keyframes תחת המאפיין 

 Mask Path
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Ĵ תרגיל 19 - הנפשת אפקטים	

Keyframes בתרגיל הבא נדגים כיצד להנפיש אפקטים בסרט באמצעות הוספת

להלן השלבים:

שלב ראשון: 	

יוצרים פרויקט חדש  

מייבאים לקובץ את הקליפים הרצויים. 1

מוסיפים את הקליפים הרצויים לחלון התזמון באמצעות גרירה . 2
מתוך חלון הפרויקט לתוך חלון התזמון

שלב שני: 	

מוסיפים אפקטים לקליפ  

מסמנים בעזרת כלי החץ השחור את הקליפ הרצוי בחלון התזמון . 1

תרגיל 21  חלק א׳ - הוספת Keyframes על מנת להנפיש אפקטים 
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Premiere Pro Ĵ תרגיל 19 - הנפשת אפקטים	

בחלון המקור, בלשונית Effect Controls עורכים את 
האפקט וקובעים את הערך 4 במאפיין Levels ולוחצים 
על כפתור שעון העצר על מנת שנוכל להתחיל במלאכת 

האנימציה

Ĵ להלן התוצאה לאחר החלת 	
האפקט על הקליפ

 .Effects נגשים לחלון הפרויקט ללשונית 
 נגשים לאפקט Posterize המופיע בתוך תיקיית:

.Video Effects > Stylize

לוחצים פעמיים על שם האפקט על מנת להוסיף אותו 
לקליפ המסומן בחלון התזמון



© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון 230

Premiere Pro Ĵ עבודה עם מעברים בין קליפים	

Cross Dissolve

Ĵ עריכת מעבר:	

שינוי משך זמן התרחשות המעבר ניתן לעריכה בחלון 
התזמון על ידי גרירה של המעבר באמצעות העכבר:

מגוון אפשרויות נוספות לעריכת המעברים ניתן למצוא בחלון Effect Controls )מופיע 
כלשונית בחלון המקור(. אפשרויות העריכה בחלון משתנות בהתאם למעבר שנבחר.

 Effect ראשית, מסמנים את המעבר הרצוי בחלון התזמון ולאחר מכן נגשים לחלון
Controls על מנת לבצע את העריכה הרצויה.

הגדרת משך זמן התרחשות המעבר 
באמצעות גרירה בדומה לעריכה 

בחלון התזמון

הגדרת מיקום המעבר בנקודת העריכה

)הסבר אודות האפשרויות השונות בהמשך(

Cross Dissolve

לאחר הוספת המעבר הוא יופיע מעל נקודת 
העריכה, כברירת מחדל המעבר ממוקם 

בדיוק באמצע כך שהוא מופיע למשך זמן 
זהה מעל הקליפ הראשון והשני.
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Premiere Pro Ĵ יצירת הילוך מהיר עבור קליפ	

בתרגיל הבא נדגים כיצד להאיץ את ניגון הקליפ בשלב העריכה. שימושי מאוד 
כאשר משלבים בסרט הדגמת תהליכים שאורכים זמן רב. לדוגמה צילום של הכנת 

מנה במטבח.

להלן השלבים:

שלב שני: 	

יוצרים הילוך מהיר עבור הקליפ הרצוי  

מסמנים בעזרת כלי החץ השחור את הקליפ הרצוי בחלון התזמון . 1
ומבטלים את הסימון של ערוץ האודיו

2 . F מעל הקליפ ולוחצים על מקש PlayHead-ממקמים את ה
במקלדת על מנת לטעון את הקליפ לחלון המקור

שלב ראשון: 	

יוצרים פרויקט חדש  

מייבאים לקובץ את הקליפים הרצויים. 1

מוסיפים את הקליפים הרצויים לחלון התזמון באמצעות גרירה . 2
מתוך חלון הפרויקט לתוך חלון התזמון

תרגיל 22  יצירת הילוך מהיר עבור קליפ ברצף 



© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

Premiere Pro

259

Ĵ 	Motion Graphics שילוב

על מנת לשלב כתובית מונפשת, גוררים את הכתובית הרצויה מתוך חלון 
Essential Graphics אל תוך חלון התזמון בערוץ הווידאו הרצוי ולאחר 

מכן מקלידים את המלל הרצוי במקום המלל המופיע בכתובית. 

 כמו כן, ניתן לערוך את תכונות המלל והאנימציה באמצעות חלון
 Effect Control

Ĵ עברית שפה קשה...	

כאשר עושים שימוש בכתוביות מנופשות, ברירת המחדל היא 
שהטקסט המופיע בשלב הראשוני הוא באנגלית וכאשר מקלידים 

בעברית, המילה נכתבת הפוך... ולא ניתן לשנות זאת )וכל זאת 
למרות שהתוכנה תומכת עברית(.

ההצעה שלי היא לעשות שימוש באתר המבצע היפוך מלל כגון: 
yo-yoo.co.il להקליד את המלל באתר, לבצע את ההיפוך, להעתיק 
באמצעות הפקודה: Copy ומדביקים את המלל באמצעות הפקודה: 

Paste בתוך תיבת המלל.
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Premiere Pro Ĵ איזון צבעים	

Parade (RGB)

כאמור, בעזרת חלון זה כאן ניתן לקבל מידע אודות הצבעוניות בקליפ ולטפל בהתאם 
לזאת באיזון הצבעים בקליפ

להלן פריים מתוך הקליפ המסומן בחלון התזמון ונתונים אודות איזון הצבעים של 
Parade הקליפ מופיעים בחלק העליון בחלון

בחלון ניתן לצפות 
בערכי יסוד הצבע: 
אדום, ירוק וכחול. 

בחלק התחתון מופיע 
ייצוג עבור הצבע 

השחור ובחלק העליון 
ייצוג עבור הצבע הלבן.
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Ĵ תיקוני רוויה	

Vectorscope

כאמור, ניתן לקבל מידע אודות הרוויה )Saturation( של הצבעים בקליפ 
ולתקן במידת הצורך

להלן פריים מתוך הקליפ המסומן בחלון התזמון ונתונים אודות הרוויה של 
Vectorscope הצבעוניות בקליפ מופיעים בחלון

R

B

G
Cy

YI

Mg

אזורים בהם הצבעוניות 
היא איננה רוויה 

מספיק. אזורים אלו 
מיוצגים במרכז העיגול 

בחלקו הפנימי 

אזורים בהם 
הצבעוניות היא רוויה 
מאוד מיוצגים בחלק 

העליון של העיגול

שימו לב! על מנת לבצע תיקוני צבע ביעילות, ראשית, יש לטפל בניגודיות ולאחר מכן 
לבצע איזון צבעוניות ולבסוף, טיפול ברוויה של הצבע בקליפ
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Premiere Pro Ĵ ייצוא הסרט	

Ĵ 	:Export Settings הכרות עם חלון

תצוגה מקדימה להשוואה

הגדרות ייצוא עבור הסרט

בחירת תחום הסרט לייצואכפתורי ייצוא

ניתן לפתוח את חלון הגדרות הייצוא גם באמצעות קיצור מקלדת:

Control
 M


