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הקדמה

בלי ששמנו לב, מקצוע העיצוב הפך בשנים האחרונות לקשה ומאתגר מבעבר. מעצבים נדרשים כיום לידע רב יותר במגוון רחב 
של תוכנות ומתמודדים עם שוק רווי באנשי מקצוע ולקוחות שצדים ׳פראיירים׳ ברשתות החברתיות. על מנת להרוויח שכר ראוי, 

נאלצים לא מעט מעצבים להשקיע שעות עבודה רבות והתמורה לא תמיד מצדיקה אותן. תזרים עבודה בריא משלב קיצור 
תהליכים באמצעות אוטומציה. זו אחת הדרכים היעילות והקלות לבצע משימות רבות יותר בפחות השקעה וכמובן בזמן קצר יותר. 

לפוטושופ מספר כלים להנעה עצמית של פעולות העשויים לחסוך זמן יקר. כרגיל, חלקם מוכרים יותר וחלקם נסתרים מהמשתמש. 
במאמרים הקרובים נעסוק באפשרויות להפוך מספר פעולות החוזרות על עצמן לפקודות אוטומטיות שייעשו בלחיצת כפתור. 

מאמר זה יתמקד בתסריטים לביצוע פעולות חוזרות ונשנות באופן אוטומטי. אל דאגה, אין צורך בידע מוקדם.

תסריטים- הקדמה

פוטושופ כוללת מזה שנים תסריטים המאפשרים לבצע פעולות 
 )Script( החוזרות על עצמן באופן יעיל ובעיקר אוטומטי. תסריט
הוא סדרה של פקודות המורות לפוטושופ לבצע מספר פעולות. 

פקודות אלו יכולות להיות פשוטות כמו להפעיל פילטר על שכבה 
מסויימת, או מורכבות המבוצעות על מספר שכבות ובהתנייות 
מסויימות. תפקידם של תסריטים הוא לבצע עבודות מייגעות 
בזמן קצר וללא התערבות של המשתמש. רגע, האם זהו לא 

תפקידו של חלון רצף הפעולות, הידוע כ-Actions? תסריטים 
דומים בפעולתם ל-Actions רק שהם מאפשרים להרחיב את 

השימושיות של רצף הפעולות באמצעות הוספת התנייות 
מיוחדות. רגע, לפני שאתם שוקעים בנמנום נבהיר שאין לנו 

כוונה ללמד אתכם תכנות. אמנם לא מדובר במשהו מסובך, אך 
מיד נראה שאפשר להשתמש בתסריטים מוכנים בפוטושופ ואף 

להוריד כמה מעניינים מרשת האינטרנט.

תסריטים מוכנים וגלויים

תפריט המשנה Scripts הזמין מתפריט File מציג מספר פקודות 
שחלקן מבצעות פעולה אחת, אך כזאת שחוסכת זמן רב. לדוגמא: 

הפקודה Delete All Empty Layers מוחקת את כל השכבות 
הריקות במסמך והפקודה Flatten All Layer Effects תשטח 
את כל האפקטים בכל השכבות ולמעשה תחיל אותם. הפקודה

 Flatten All Masks לעומת זאת, תחיל את כל המסכות 
 במסמך )משמע תמחק את כל הפיקסלים המוסתרים(. 

האם פקודות אלו שימשיות? לעיתים מאוד ולפרקים פחות. מה 
שבטוח הוא שניסיון לבצע את הפעולות שפקודות אלו מבצעות 

יגלה שהן חוסכות עבודה שברובה מורטת עצבים. לתפריט זה 
פקודות שימושיות יותר אליהן נגיע בהמשך. 

לפוטושופ פקודות נוספות מבוססות תסריט שאינן ממוקמות 
בתפריט התסריטים. לדוגמא, התפריט הצדדי של חלון השכבות 

מציע מספר פקודות שימושיות המבוססות על תסריטים. 
הפקודה Delete Hidden Layers תמחק את כל השכבות 
המוסתרות במסמך והפקודה Copy CSS מאפשרת להעתיק 

תכונות של צורה כמלל. אפשרות זו חוסכת זמן רב עבור מעצבי 
אתרים ומעצבי מנשק. הפקודות המוזכרות כאן קיימות כתסריטים 

׳נעלמים׳ עליהן נפרט בהמשך.
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שימוש בתסריטים ׳נעלמים׳ 

תפריט התסריטים משתנה מגירסה לגירסה וחלק מהתסריטים 
השימושיים נעלמים מהתפריט, לעיתים ללא סיבה )שהרי 
הם היו שימושיים לא...?(. כדי לשוב ולהשתמש בהם ניתן 

פשוט לטעון אותם. כדי לעשות זאת יש להפעיל את הפקודה 
File>Scripts>Browse. בחלון שנפתח יש לנווט לתיקיית 

Scripts הממוקמת בתיקיית התוכנה בתיקיית המשנה 
Presets. תיקייה זו כוללת מספר תסריטים חלקם חיוניים 

בתזרים עבודה אוטומטי, למשל:

Layer Comps to Files- תסריט זה מייצא את כל . 1
הקומפוזיציות ששמרת בחלון Layer Comps כקבצים 
נפרדים. בדרך זו אם יצרת מספר עיצובים כקומפוזיציות, 
תוכל לשלוח אותן ללקוח מבלי לשמור כל אחת בנפרד. 

הפעלת התסריט תפתח חלון ובו ניתן לבחור  במיקום 
הקבצים שייוצרו, הפורמט והאיכות.

התסריט Lens Correct מאפשר לתקן עיוותי עדשה . 2
במספר קבצים בבת אחת ולייצר מהם קבצים בפורמט 

הרצוי. ניתן לבחור לתקן לצד עיוותים גיאומטרים, גם 
עיוותים כרומטיים )צבעוניים( ולהגדיל את התוצאה כך 

שתכסה את כל שטח התמונה המקורית.
התסריט Artboards to Files ימיר את משטחי העבודה . 3

לקבצים ויאפשר בחירה בפורמט הרצוי. סימון האפשרות 
Export Options בחלון יפתח חלון אפשרויות. אם 

רוצים לשלוח את כל משטחי העבודה בקובץ Pdf אפשר 
.Layer Comps to Pdf להשתמש בתסריט

אחד התסריטים השימושיים ביותר הוא גליון מרובה תמונות . 4
)Contact Sheet( המאפשר להציג במסמך אחד תצוגה 

מוקטנת של תיקיית תמונות. הפעלת התסריט בשם זה 
תפתח חלון ובו ניתן להגדיר כמה טורים ושורות יהיו במסמך, 
מה תהיה הרזולוציה ומימדי המסמך, האם להוסיף את שם 

הקובץ מתחת לתמונות ובאיזה פונט ועוד.
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תסריטים באינטרנט 

 AppleScript-תסריטים לפוטושופ ניתן לכתוב במספר שפות, החל ב
 VBScript-ו Visual Basic-מק וחלונות( וכלה ב( Javascript-ו )מק(

)חלונות(. אך כדי ליהנות מתסריטים לוא דווקא צריך לכתוב אותם 
בעצמינו, ולכן ליקטנו מספר קישורים להורדה חינמית של תסריטים 

שימושיים. ראוי לציין מראש שחלק מהתסריטים מתאימים לגירסאות 
 Scripts מסויימות של פוטושופ. את התסריטים יש למקם בתיקיית

שבתיקיית Presets שבתיקיית התוכנה. לאחר מיקום הקובץ יש להזניק 
:File>Scripts את פוטושופ מחדש כדי שהתסריט יופיע בתפריט

האתר של טרבור מוריס- באתר זה תמצאו מספר רב של . 1
תסריטים חינמיים, חלקם מעניינים למדי, למשל תסריט המסדר 

את השכבות לפי סדר אלפא-ביתי:
http://morris-photographics.com/photoshop/scripts/
index.html

עורך הפינות- התסריט הבא מאפשר לקבוע פינות מיוחדות . 2
לשכבות צורה, מעבר לפינות העגולות הסטנדרטיות. בשדה העליון 

יש לקבוע את רוחב הפינה בפיקסלים ויש אפילו אפשרות למספר את 
 Save Original Corners הפינות לצורך סימון. סימון האפשרות

 תיצור עותק משכבת המקור.
.CC-ו CS6 ,CS5 התסריט עובד היטב בגירסאות

https://sourceforge.net/projects/cornereditor/files/
latest/download

:CC2015-גירסה ל
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48887333/
Corner%20Editor.zip

מעגל הפינות- תסריט זה שימושי לבעלי גירסאות מוקדמות של . 3
פוטושופ כגון CS5 ומאפשר לעגל פינות של שכבות צורה. ניתן 

לעגל כל פינה בנפרד באמצעות קביעת ערכים בארבע השדות, 
או ערך קבוע לכל הפינות באמצעות קביעת ערך בשדה האמצעי. 

לחיצה על כפתור Apply תציג את התוצאה טרם אישור החלון.
https://github.com/downloads/Shadowxaf/PhotoshopScripts/Roun
dedRectangleRadiusResizer1_2.zip

פצל תמונה לשכבות- התסריט לוקוח תמונה בעלת פיקסלים . 4
רציפים ומפצל אותה לשכבות נפרדות. לדוגמא אם יש תמונה 

בעלת איור המורכב ממספר אלמנטים, הפעלת התסריט תפריד 
את האלמנטים לשכבות נפרדות על בסיס המרווח בין האלמנטים 
הנקבע בחלון הפקודה. כמו כן ניתן להוסיף תחילית לשם השכבה 

https://github.com/downloads/Shadowxaf/
PhotoshopScripts/SplitToLayers1_0.zip 
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לוח שנה אוטומטי- התסריט הבא ייצור לכם לוח שנה . 5
אוטומטי וייאפשר לכם לבחור בשנה, גודל הדף, השפה, 
אוריינטציה )לוח אופקי או אנכי( ועוד. אמנם לוח השנה 

לא כולל את חגי ישראל, אבל מדובר בתבנית מהירה 
ושימושית.

הבלוג של ג׳פרי פרידל מאפשר בנוסף הורדת קובצי 
Psd מוכנים בגדלים שונים, אוריינטציות שונות ואפילו 

לוחות שנה לשנים הבאות. התסריט המדובר בראש הדף
http://regex.info/blog/photo-tech/calendar

מעבד התמונות האוטומטי- משתמשי פוטושופ . 6
ותיקים מכירים פקודות אוטומטיות רבות, החל ברצף 

פעולות מוקלט )Action(, עבור בתסריטים אוטומטיים 
)Scripts( וכלה בפקודות ׳אצוה׳ )Batch( להחלת פקודות 

אוטומטיות על מספר רב של תמונות. 
 File>Scripts מתפריט Image Processor הפקודה

משלבת מספר פקודות אוטומטיות. 
בראש החלון ניתן לבחור בתיקייה עליה יוחלו הפעולות. א. 

לחיצה על כפתור Select Folder תאפשר בחירת 
תיקיית התמונות )A(. ניתן לקבוע שהפקודה תבחר גם 

.)B( תיקיות משנה, אם יש כאלה בתיקייה הראשית
בחלק זה של החלון ניתן לבחור שהתמונות שחלון ב. 

הפקודה ייצר יישמרו לתיקיית המקור )C(, או יישמרו 
.)D( לתיקייה מיוחדת

בחלקו השלישי של החלון ניתן לבחור את הפורמט בו ג. 
יישמרו התמונות, כולל אופן הדחיסה, המרה לפרופיל צבע 

ואף שינוי מימדי הקובץ )E(- שימושי ביותר בייחוד אם 
רוצים לשלוח ללקוח תמונות מוקטנות של תיקייה שלמה. 

ניתן לשמור את התמונות במספר פורמטים במקביל.
הסוכריה האמיתית מגיעה בתחתית החלון ובה ניתן . 4

 .)Action( להפעיל על התמונות רצף פעולות מוקלט
ניתן בצורה זו למשל, להקליט Action ובו ממקמים 

בתמונה סימן מים, או מפעילים אפקט כלשהו והתוכנה 
תחיל אותו על כל התמונות.

B

C

E

F

D

A
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טעינת קבצים לערימת שכבות

 File>Scripts מתפריט Load Files into Stack הפקודה
טוענת קבצים לקובץ אחד מרובה שכבות. למה זה משמש?

נניח שאנו רוצים להרכיב תמונה ממספר תמונות )פוטומונטאז׳(,
זוהי דרך קצרה וזריזה, מאחר והיא מדלגת על שלבי פתיחה 

ידנית של הקבצים וגרירתם לקובץ היעד.
מעבר לכך מאפשרת הפקודה ליישר את התמונות אחת לשנייה 
באופן אוטומטי )A(- יעיל במידה ורוצים ליצור למשל תמונת 
פנורמה או תמונה בעלת טווח דינאמי מורחב )  HDR(. לחיצה על 
.)B( תפתח חלון ובו יש לסמן הקבצים לטעינה Browse כפתור

 Create Smart Object after Loading האפשרות
Layers תיצור מכל השכבות שנטענו ברשימה לשכבת 

אובייקט חכם אחת )C(. אפשרות זו נועדה לצורך הפעלת 
פקודת מתקדמות אחרות, עליהן נפרט בעתיד.

במידה ורוצים להוסיף קבצים שהיו כבר פתוחים ברקע יש 
ללחוץ על הכפתור D( Add Open Files(. כדאי לקחת 
בחשבון שכל הקבצים הפתוחים יתווספו ולכן, במידה ויש 

תמונה שברצונך להסיר, יש לסמן אותה וללחוץ על כפתור 
E( Remove(. בדוגמא זאת צילמנו עשרות תמונות של שמיים 
זרועי כוכבים בשדות הבולבוסים בדרום. המצלמה כוונה לכוכב 

הצפון והתמונות צולמו בחשיפה ארוכה. כל התמונות צולמו 
באמצעות חצובה ולכן נבטל את הסימונים ונאשר. בשלב 

  All Layers זה נסמן את כל השכבות באמצעות הפקודה
מתפריט Select. ונשנה את שיטת השילוב של השכבות 
ל-Lighten והרי לכם שילוב של כל התמונות ומראה של 

תנועת הכוכבים, או שמא של כדור הארץ.

B

C

D

A

קישורים לעיון מעמיק

חיפוש המילים Scripts+Photoshop במנועי חיפוש 
עשוי להניב כמות לא מבוטלת של תוצאות. אתרים מסויימים 

מציעים תסריטים הרלוונטים לגירסאות מוקדמות של פוטושופ 
וחלקם מספקים מידע אודות כתיבת תסריטים. 

 ,)Presets( כולל ערכות הגדרות -Adobe דף התוספים של
פילטרים, תסריטים ועוד, חלקם בתשלום וחלקם חינמיים:

https://creative.adobe.com/addons

הסבר מעמיק על יצירת תסריטים בפוטושופ:
www.kirupa.com/motiongraphics/ps_scripting.htm

סרטון המסביר כיצד לכתוב תסריט לפוטושופ:
http://creativedroplets.com/tutorial-write-your-
first-photoshop-script/
Adobe מדריכים ליצירת תסריטים בשפות שונות מבית
www.adobe.com/devnet/photoshop/scripting.html
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סדרת הספרים שלנו למקצוענים

Photoshop Cookbook 4
ספר זה מתמקד בעיקר בטכניקות 

מתקדמות לריטוש תמונות, כולל פרק מיוחד 
לחובבי שחזור תמונות ישנות ופגומות.

כל נושא מוסבר באמצעות תרגילים 
בשיטת צעד-אחר-צעד. את השיטות 

המוסברות בספר ניתן ליישם על כל תמונה.

Photoshop Cookbook 3
למעלה משלוש שנים של עבודה 

מאומצת, התגבשו לכדי שני ספרים -
פוטושופ קוקבוק 3 ופוטושופ קוקבוק 4.
ספר זה מתמקד ביסודות שילוב התמונות
הספר וכולל בין היתר פרק מפורט אודות

השיטות להפרדת אובייקט מהרקע )צריבות(.

Photoshop Cookbook 2
כמעט 50 שנות ניסיון מצטבר בעיבוד 
תמונה ובצילום התגבשו לספר אחד. 

מתכונים למתקדמים, למקצוענים ולכל מי 
שלא מסתפק במה שלמד לבד...

ספר זה מיועד בעיקר לצלמים ולמקצועני 
ואוהבי פוטושופ.

תזרים עבודה נכון בפוטושופ	 
סודות הריטוש	 
שיקום ושיחזור של תמונות	 
תיקון חריגת צבע	 
אפקטים מיוחדים על מלל	 
יצירת איור מתמונה	 
צביעה אומנותית	 
שימוש חכם במברשות	 
יצירת טקסטורות ותבניות מיוחדות	 
החלפה מתקדמת של צבע	 
קישורים מיוחדים לייעול העבודה	 
 כל נושא מוסבר באמצעות תרגילים	 

בשיטת צעד-אחר-צעד

תזרים עבודה נכון בפוטושופ	 
יסודות הפוטומונטאז׳	 
ניהול צבע וכיול המערכת	 
הוספת צל לעצמים	 
אפקטים בתאורה	 
יצירת השתקפויות לעצמים	 
התאמת טמפרטורת צבע	 
יחסי גומלין בין עצם, תאורה וחומר	 
יצירת קומפוזיציות מורכבות	 
חידוד והעמקת פרטים	 
צריבה - שיטות להפרדת אובייקט מרקע	 
אפקטים מהסרטים	 
 כל נושא מוסבר באמצעות תרגילים	 

בשיטת צעד-אחר-צעד

ניהול מאגר תמונות	 
סודות ההיסטוגרמה	 
שיפור ניגודיות	 
המרה לשחור-לבן	 
הבהרה והכהייה	 
צביעה ואפקטים בצבע	 
תיקון סטיות צבע	 
העצמת רוויה	 
 	HDR -ו Raw :טכניקות מתקדמות
קוסמטיקה וטיפולי פנים	 
חידוד, תיקון עיוותי עדשה ועומק שדה	 
מסגרות ודפי אלבום	 
ניהול צבע וכיול המערכת	 
אוטומציה בפוטושופ	 

Lightroom- המדריך המלא לעיבוד תמונה

"התנ"ך" לעיבוד תמונה בתוכנת לייטרום. 430 עמודי צבע 
כרוכים בכריכה קשה מסכמים עבודה מאומצת בת שנתיים 
וחצי של שניים שמכורים לשלושה דברים: צילום, עיבוד 

תמונה וכתיבה. הספר נכתב כך שיתאים למשתמשים 
חדשים ולאלה שעושים בה שימוש יומי ומעוניינים להעמיק 

את ידיעותיהם בתוכנה ובו זמנית גם להכיר טכניקות 
מתקדמות. בספר משולבות מאות תמונות, צילומי מסך, 

הסברים מפורטים ועשרות טיפים מקצועיים. בנוסף, בספר 
משולבים מספר נספחים בנושאים חשובים כגון ניהול צבע, 

פרופילים של מצלמות, הדפסה, טכניקות למיון וארגון תמונות 
ומילון מונחים בתחום הצילום הדיגיטלי ועיבוד התמונה.

הספר נכתב על ידי יגאל לוי וערן בורוכוב
את הספר ניתן לרכוש במנטור בהנחה מיוחדת: 03-5291888

http://tinyurl.com/poq8u2m  :או באתר

הנושאים בספר:
■ מה בין לייטרום לפוטושופ	
■ ניהול תמונות ויצירת אוספים	
■ ״פיתוח״ תמונה	
■ 	)G.P.S( שימוש בנתוני איכון
■ יצירת אלבום תמונות	
■ אפשרויות ההדפסה מלייטרום	
■ יצירת אתר אינטרנט	
■ יצירת מצגת שקופיות	
■ עריכת וידאו	
■ גיבוי מאגר התמונות	
■ יצירת אפקטים לתמונות	
■ פורמטים, ייבוא וייצוא תמונות	
■ ניהול צבע מתקדם	
■ מילון מונחים	
■ טכניקות ושיטות עבודה מתקדמות	

ספר שני ב- ₪90
לחברים בדף הפייסבוק של האתר
www.photoshopmaster.co.il

ספר שני
ב- ₪90

לחברים בדף

הפייסבוק של האתר

PhotoshopMaster.co.il
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