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  )6מתו�  (1: עמוד מספר
  
  
  
  
  

  חוות דעת של מומחה
  

 לחוות דעתי ,י איגוד שמאי הביטוח בישראל"נתבקשתי ע, אהר� אקסלרוד, אני החתו� מטה
  .שנתעוררה בבית המשפט העליו" בעניי" הנדו", המקצועית בשאלה המפורטת להל"

שלעניי" , ידוע לי היטבאני נות" חוות דעתי זו במקו� עדות בבית משפט ואני מצהיר בזאת כי 
די" חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ,הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט

  .כדי" עדות בשבועה בבית המשפט, ידי
  
  

  .אלה פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי
  

 תיחלתהמגיל צעיר מאד   .לאה ונת" אקסלרוד, חלוצי תעשיית הקולנוע בישראל למשפחת תינולד
  . ביומ� כרמל צל� ראשי מוניתי 1952ובשנת , לסרטי כרמללצל� 

  

 MA(ו 1964 בשנת BAסיימתי , במגמת קולנוע וטלוויזיה, ב"בארה" 'קולומביה קולג"למדתי ב
  .GRADUATE  POST בלימודי כתי המש1968שנת ל עד  .1966 בשנת

  

והייתי הבעלי� של , "National Color"ביניה" , במקביל ללימודי שימשתי מומחה לחברת שונות
  .לס'בלוס אנג" פישר& טאלבוט "אולפני 

  

מחלקת " את מתיהק, הטלוויזיה הכללית מקימי  הוזמנתי כמומחה זר להצטר, לצוות1968בשנת 
�  .  סרטי טלוויזיה רבי�תי והפקמתיכ" ביי(כמו. 1970 מנהלה עד לשנת תי ושימש"סרטי� קנויי

  

  , בגבעתיי� אז כמומחה לצבע באולפני� החדשי� שהוקמותי שימש1972 עד 1970בי" השני� 
  ."ברקי פטה המפריס" אולפני

  

�באוניברסיטת תל את החוג לקולנוע וטלוויזיהלהקי� , משה לזר' ופרפ הוזמנתי על ידי 1972בשנת 
  . לגמלאותליציאתי  עד תילימדבה ו ,סגל הבכירחבר ה ,מרצההייתי  בה ,אביב

  :צועית כדלקמ"אביב כתבתי את הספרות המק(במסגרת עבודתי באוניברסיטת תל
  ת דיונו"   בהוצא–   הקט�)הצילו� (הציוד באולפ�

  הוצאת דיונו" ב  –  ויזיה ותפעול תחנהוהפקת טל
  )נמכר עד היו�(הוצאת דיונו"  ב  –  וידיאווספר ה

  .מו בכתב ובצילו� וידיאוסוכ" מאמרי� מקצועיי� נוספי� שפור
  

    .דיגיטאליבקורסי� לוידיאו ולצילו�  ממשי� להרצות וללמדאני 
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  )6מתו�  (2: עמוד מספר
  
  

  :הנני מגיש בזאת את חוות דעתי בסוגיה הנדונה
  

 יכולה להוות תחלי$ ,או סטילס\ווידיאו ובתצלומי ,  אובייקט מצול�ו שלהא� בדיקת
   .פיזית בפועלה לבדיקתו

  
  

ל ולחוות "גיה הנלבחו� את הסו, חבר הנהלת איגוד השמאי�, נתבקשתי על ידי מר ישראל דרנוב
  . בנדו�דעתי המקצועית

  
  
   

  .עלי להבהיר תחילה מושגי ייסוד בתורת הצילו�, כדי לחוות דעתי בעניי�
  
  

צילו� ההלי� ב  .ממדי המורכב מרוחב גובה ועומק(הינו גו, תלת, חי או דומ�, טבעכל גו, ב .1
בלבד י� המומחש בשני ממד לביטוי מדומההממשית בעלת שלושה הממדי� דמות ה תרמומ

   .על פני תדפיס או מרקע
  
  

בשלושת מימדיה באמצעות או נו, כל דמות ראיה ויזואלית של המוח האנושי מתרג�  .2
 . הדמות מדיהמתבונ" להערי� נכונה את שלושת מ של שתי העיניי� וכ� יכול "פאראלקס"ה
  
  

רת ליצי כ" נדרשי� אמצעי� מדמי�(עלו בלבד אובד ממד העומקממדי �דוא ובצילו� שה .3
 . הדמיית ממד העומק החסרלת  הגורמאשליה אופטית

או  (הסתרה, האשליה האופטית של קיו� ממד העומק מושגת בצילו� באמצעות הבדלי גודל
 .שחקי אור וצלמו, )הסתרה חלקית

 .  ממנההדמות הגדולה יותר בצילו� נראית בעיני המתבונ" כקרובה יותר מזו הקטנה •

 .  על ידומוסתרהגו, הקרוב יותר מכבתצלו�  המתבונ" בתמונה נראה בעיניגו, מסתיר ה •

המצול� ונראי�  האובייקט מו שלמיקומדמי� בפני המתבונ" בצילו� את שינויי אור וצל  •
  .בעיניו כמשני� מקו� בממד העומק החסר

הבדלי ברק או גוו" באובייקט המצול� יוצרי� בעיני המתבונ" אשליית עומק או א, שיפוע  •
   .מדומי�

 יתממד(דותמונה כל האובייקטי� המצולמי� נפרשי� בעיני המתבונ" בבפועל את כאשר כל ז
 .בלבד והמרחק בי" כל חלקי התצלו� לבי" עיניו של המתבונ" זהה לחלוטי"
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  )6מתו�  (3: עמוד מספר
  
  
  

". זו�"נקראות לשינוי אור� מוקד ה כוללות מערכות ) וסטילסווידיאו(  בנות זמננומצלמותה .4
את הגו, " מרחיק"או " מקרב"הזו� כי השגויה הדעה רווחת  מרבית המשתמשי� אצל

על ידי כ� סבורי� בטעות כי ו(  את מיקומו במהל� הצילו�  ועל ידי כ� נית" לשנותהמצול�
 ). הצל� לא צרי� לזוז קדימה או אחורה

ו  אהידי כ� מרחיב(עלהמוקד של העדשה ו( משנה את אור� מערכת הזו�,כמוסבר להל"
היא תכלול ,  רחבה יותר הצילו�ויתוזש  ככל .  את זווית הפתיחה של עדשת המצלמההמצר

היא , צרה יותרהצילו� ככל שהזווית . " הרחקהאשליית"מצול� גדול יותר ותיצור שטח 
  ."אשליית קירוב"על ידי כ� תיווצר  ו מצול�תכלול שטח

ו א" מרווח" ובפועל ט המצול�שינוי אור% המוקד יוצר עיוותי גודל בי� חלקי האובייק
 המתבונ" את ממד י� בי" חלקי התמונה מדמי� בעינימאחר והפרשי הגדל.  אותו" מצופ,"

 את אשליית העומק משנה) הזו�מנגנו"  באמצעות (הרי ששינוי אור% המוקד, העומק החסר
  .בתצלו� בשעה שבפועל ממד העומק שונה לחלוטי�

  
  

משנה את י כ� "עו) בתדפיס ובמרקע( בה של התצלו�הפרספקטי את עדשת המצלמה מעוותת .5
אילו ו,  מהמציאותושוני�" מאורכי�"ית רחבה יראו הגופי� בזו . ממדי המציאות המצולמת

 .  ויראו כדבוקי� האחד לגבו של השני"יתכווצו"בזוית צרה הגופי� 
יותר  וקט�מאוד  דחוס יראה  הנזק"Zoom In"(כשהוא מצול� ב ,מדובר בגו, ניזוקר שאכ

יראה מוגז� ועמוק יותר הוא , "Zoom Out"(ואילו כאשר הוא מצול� ב מהמציאות
  .או בממדיושל הנזק כשבפועל אי� כל שינוי פיזי בגודלו   כל זאת .מציאותמה
  
 

את  למציאותהממחיש באופ� זהה התברר כי תצלו� ) בשחור לב"(כבר מראשית הצילו�  .6
חסרת חיי� עד לכדי , יראה כתמונה אפורה)  אורי מד"נית" לבדיקה עה" (סול� האפורי�"

 יפענח את התמונה וידמה אותה לפיכ� על מנת שמוח האד�.  אובד� המציאות האמיתית
 . מהמציאות1.8פי  )קונטרסטית (ניגודיתעל התמונה להיות , למציאות

 הניגודיות קיימת בעיה מהותית הנקראת נוס, על בעייתב, כשמדובר בתמונה צבעונית
ערכה יצרנית של המאה הקודמת  60(בשנות הכבר ).  סטורציה של הצבע ("צבעי�ווית הר"

.  הנראה בעיני הצופה כצבע טבעיעל הגוו" ) ב"בארה(מחקר , איסמ" קודאק, סרטי הצילו�
ל חברת קודאק ולאחריה כשינתה , מחקר זהלאור .   נבדקו למעלה ממיליו" בני  אד�במחקר

המכונה  ויצרו הרוויה מלאכותיתהנכונה גווני� ה הרווית את, יצרני חומרי הצילו� בעול�
"soft color" . י "נחשבת ע כלל ועיקר אול� אינה תואמת את המציאותההרוויה המלאכותית

 . ולא כ� הוא כגוו" אמיתימוחו של הצופה
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  )6מתו�  (4: עמוד מספר
  
  
  
 

מהאמור לעיל מוב" כי הצילו� אינו העתקה של המציאות אלא הדמייתו באמצעי�  .7
ש באמצעי המצלמה באופ" המשתמצל� .   המעוותי� אותו והנראי� בעיני הצופה כאמיתיי�

ישנה את , יעוות את ממדי האובייקט המצול� למטרה למענה נוצרו האמצעי� הללו שאינו
טעות ולעוות את האובייקט הניצב מולו הוי העלול להמציאות המצולמת ויצור מיצג שווא שג

 .ושאותו עליו להמחיש
  
   

 וידע, אד� בעל כוונת זדו�.  כל האמור לעיל מתייחס ה" לצילומי סטילס וה" לצילומי ווידיאו .8
כשהמדובר יתר על כ" .  בצילו� יכול להשתמש בסטיות הצילו� להצגת מיצג שוואמינימלי 

לעוות יכול זדו"  בעל כוונתאד� .  ות לשיבוש מכוו" גדולות יותריוהאפשר ,בצילו� ווידיאו
, להמחשה.  ולהציג את הדברי� שלא כהווית�ווידיאו במכוו" את המציאות הנחזית בצילו� 

וצילו� בניצב   גדול מהמציאותנזקהתחושה לצילו� הנזק בזווית חדה יגביר אצל הצופה את 
התאורה , שימושי� מכוו" לרעה במערכת הזו�  . הנזקעלמתולמשטח משטח אותו עד לכדי 

 .יכולי� להציג נזק שאינו תוא� כלל למציאות המצולמתוזוויות הצילו� 
בשוק הצילו� נית" לרכוש מערכת ווידיאו זולה וזמינה הכוללת שתי מצלמות , מזאתיתרה 

 תו� שימוש בשתי המצלמות בוע� מערכת ניתוב המאפשרת צילו� של שני כלי רכב דומי� 
יה תראה נזק שאינו השני ואילו תזהה את המכונית הראשונהבאופ" זה המצלמה . זמנית
�לא יורגש  )"dissolve"(  התמונה המעבר בי� שתי המצלמות באמצעות המסת .  בה כללקיי
  . ולא כל שכ" על ידי מי שאינו מומחה לצילו�כלל

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                      AARON AXELRODאהרן אקסלרוד 
                 Arlozorov 32                                                                  32ארלוזורוב 

        Kfar Sava                                       44453כפר סבא                                     
  

  

                     Cellular:  (+972) 0522-601160  Email:   ns_aaxelrod@bezeqint.net :  יסלולאר                              :Telefax  )+972  ( 077-8831449: קסטלפ
                                                                                                                                                                             

  )6מתו�  (5: עמוד מספר
  
  
  

  :% עבודתו של שמאי הרכב למדתי כי הוא מבצע את בדיקת הנזק בשטח באופ� הבאיבבחינת הל
 

מזהה את דג� , בוח" בסקירה ראשונית את הרכב הפגוע, השמאי מגיע למקו� הבדיקה .1
 .הפרטי� המזוהי� ברישו� ומתעד את מפרטו ונתוניו, הרכב

 . עור� סידרת צילומי� כללי� של הרכב הניזוק .2

 .ק ומחליט על הלי� התיקו"בודק את הנזק במדוי .3

 .ממצאיו והחלטותיו עור� רישו� מפורט של .4

 ).כדלעיל(מצל� שנית ומתמקד בנזקי� אות� איבח"   .5

מבצע סבב נוס, � להמש� בדיקתו ומבקש מנציג המוס� לפרק חלקי� הנראי� בעינו כנחוצי .6
 .ל המתואר לעילע

תיקו" וכמוב" מצל� את מגיע לבדיקה נוספת בה הוא מתעד ברישו� את ממצאיו במהל� ה .7
 .   שתיעד

  
 

משתמש , לעיתי� מבלי שנת� כלל את דעתו למעשיו, במהל% עבודת השמאי חזיתי כי השמאי
  :בחושיו האחרי� ולא דווקא הראיה

 

וע לאמוד בתחושה את הבדלי הגובה ומידת השמאי החליק את כ, ידו על פני המשטח הפג .1
 . הקמטי� שבפח את גודל� של ועל ידי כ� בעצ�, העיוותי� שנוצרו בפגיעה

 ואמד בתחושה את כגו" מרווח הדלת לכנ,, השמאי החליק אצבע על פני מרווחי מרכב .2
דיקה ראשונית את התעוותות הוסבר לי כי בכ� השמאי מאבח" בב.  (ההבדלי� שביניה�

 ).על ידי תחושת שינויי מידות המרווחי� שבי" חלקיו, המרכב

ואימת את השינויי� שנוצרו השוני�  בי" חלקי המרכב השמאי בח" ומדד בפועל מרחקי� .3
 ).ל" כנ( הוסבר לי כי בכ� השמאי מאמת את ממצאי בדיקתו הראשונית. (בה�

 ביד את מרכב המכונית נדנד בדחיפה, תגובות הרכב להקשיבהשמאי הזיז את גלגל ההגה ו .4
במתלי� , בהגה, הוסבר לי כי השמאי מאבח" נקישות מבי" חלקי הרכב. (ושוב הקשיב

ג� ה� באמצעות תחושת תזוזה , ובמרכיביו האחרי� וכ" בודק תזוזות של חלקי מתלי�
 ).ונקישה

הביט , הסתכל עליו ממקומות אחרי� ולעיתי� התכופ,, השמאי הסתובב סביב הרכב הפגוע .5
וא, ביקש להני, את הרכב על גבי ) לרוב על משטח קרטו" שהביא ברכבו(שכב , מלמטה
גרמו עקב אשר נ, י כי השמאי מנסה לאתר עיוותי� שאינ� נראי� בקלותסבר להו(. מגבה

הפגיעה וכ" עיוותי פרופורציות שנגרמו במרכב ושלעיתי� עליו לזהות� מזוויות מבט 
   ).אחרות
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  )6מתו�  (6: עמוד מספר
  
  
  
  
  
  

  מסקנותיי
  

1.  �יצירת עד לכדי ות הוא יוצר עיוותי מציא, עול� אינו יכול להוות עדות של ממשלצילו
  . אינו יכול להוות תחלי$ לבדיקה פיזית של האובייקט המצול�על כ�  ומציאות מדומה

 

 הוא נלווה  כלי עזר רב ער% כאשרכאשר מדובר בבדיקה טכנית של מומחה הצילו� מהווה .2
 מסייע למומחה בהדמיית רישומיו ובמקרי� של צור% בעדות מאוחרת  והואלבדיקה הפיזית

 . שבח�) או האובייקט(כור את הדמות מסייע לו לז

  
לא כל שכ� כשהאמור בצילו� , לשבש מיצג מצול� ולהפכו למיצג שווא) וקל מאוד(נית�  .3

או להעלי� מהצילו� וכמוב� בדר% זו נית� להציג נזקי� שאינ� קיימי� במציאות . ווידיאו
 .ממרקע נזקי� הקיימי� בפועל וליצור מיצג כאילו שאינ� קיימי� כלל

 

חושי� אלו אינ� .  נוספי� על חוש הראיהה אחרי�  בחושיובדיקתו נעזרמאי במהל% הש .4
� המחשה מצולמת בלבד תגרו� לאי קבלת מידע הסתמכות על,  באי� לכדי ביטוי בצילו

  .זה
  
  
  

  :יקביעותי

 

  . של המומחהאינ� יכולי� להוות תחלי$ לבדיקה פיזית בפועל, בדיקת גו$ או נזק מצולמי�  .א

 

לכל  אלא ,אמיתי ובלעדי או כתחלי$ לתיעוד צמו אינו יכול לשמש כתיעוד מלאהצילו� שלע  .ב
  .כסיוע לתיעודהיותר 

   
  
  

  אהרו� אקסלרוד            :זה שמי 
  
  

  __________________________  :זו חתימתיו

  
  18.06.2008:     י%תאר

  
  
  


