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מסלול עיצוב גרפי

אילוסטרייטור | 30 ש''א | 8 שיעורים
 	CMYK שיטה וקטורית, מודל צבע

 	PNG, JPEG, PDF, AI סוגי קבצים

כלי בחירה	 

יצירת אובייקטים פשוטים, מאפיינים	 

צורות, כלי עבודה עם הצורות	 

פעולות שינוי	 

 	PATHFINDER הרכבה ופירוק באמצעות

 	PEN TOOL ,כלי העט

 	GRADIENT  צבעים, מילויים, תבניות ומעברי צבע

שקיפות, מסיכת חיתוך	 

סמלים, כלי פיזור סמלים	 

כלי ציור, מברשות, עפרון, יצירת מברשת	 

שיטות איור	 

ריבוי הגדרות, אפקטים ופילטרים	 

עבודה עם מלל, פירוק מלל	 

תמונות, יבוא, חיתוך, מסיכות, ההמרה לוקטור	 

הכנה וסגירה קובץ לדפוס ולאינטרנט	 

תלת מימד	 

עבודה מסונכרנת עם פוטושופ/אינדיזיין	 

אינדיזיין | 30 ש''א | 8 שיעורים
מבוא לתוכנה, סביבת עבודה, הגדרות	 

יצירת מסמך מרובה עמודים	 

 	MASTER PAGE עימוד בסיסי, מתקדם, דפי אב

מספור עמודים, שיטות מספור שונות	 

כלי מסגרות, אובייקטים חצוניים ופנימיים	 

כלי צורות, כלי העט, עפרון	 

כלי טקסט, יבוא והזרמת טקסט למסמך	 

סגנונות פסקה, תו, אובייקט, טבלה	 

טבלאות	 

עבודה מסונכרנת עם פוטושופ ואילוסטרייטור	 

יצירת תוכן עניינים, מפתח דברים, כותרת רצה	 

ניהול עמודי המסמך	 

הערות שוליים, כתוביות לתמונות	 

אובייקטים מעוגנים	 

סגירת קובץ לאינטרנט ולדפוס	 

פוטושופ  | 30 ש''א | 8 שיעורים
 	RGB שיטה פקסלית, מודל צבע

איכות תמונה, צפיפות פקסלים	 

יצירה, פתיחה מסמך חדש, יבוא מסמך	 

כלי בחירה אליפטי ומלבני	 

 	 LAYERS שכבות,עבודה עם חלון

עבודה עם טקסטים	 

קוי עזר חכמים, סרגלים, בניית פריסה	 

שכבות מילוי, סוגי מילוי	 

קבוצת כלי לאסו	 

כלי ציור, מברשות, יצירה וייבוא מברשות	 

אפקטים ופילטרים	 

סוגי מסיכות, )שכבה ,מהירה ,חיתוך(	 

כלי ריטוש, שיפוץ ותיקוני תמונה	 

 	SMART OBJECT אוביקט חכם

משטחי עבודה לעיצוב אתרים ובאנרים	 

שכבות התאמה, בשילוב עם מסיכה	 

תיקוני צבע, בהירות ורווית התמונה	 

 	GIF ,יצירת אנימצייה פשוטה

 	ACTION תסריטים, שימוש ויצירה

חלק א':
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יסודות עיצוב  | 8 ש''א | 2 שיעורים
קומפוזיצייה, גשטלט, יחס זהב	 

טיפוגרפיקה, משפחות פונטים, שילובים, מצבי רוח	 

מיתוג ולוגו, ספר מיתוג, מה הוא הסמל, לוגו מנצח	 

צבע, התאמת צבע לעיצוב, בניית פלטת צבעים לפרויקט	 

עיצוב לדיגיטל  | 8 ש''א | 2 שיעורים
הבדל בין עיצוב דיגיטל לעיצוב לדפוס	 

יסודות עיצוב אתר, אפליקצייה	 

סגירת קובץ למסך	 

רזולוציית מסכים	 

הכנה לדפוס  | 8 ש''א | 2 שיעורים
סוגי דפוס	 

עימוד מסמך לדפוס	 

סגירת קובץ לדפוס	 

סימני קיפול, חיתוך	 

 	PANTONE צבע חמישי

תמיכה מעבר
לשעות השיעור

מתחילים לעבוד
במהלך הקורס

שיעורים
 מוקלטים

ביצוע שיעורי
בית ומטלות

נוכחות ב80%
של המפגשים

על הקורס:

חלק ב':

תעודת סיום
מטעם בה''ס

מבנה קורס:
היקף הקורס: 114 ש''א	 

30 שיעורים	 

3 שעות לשיעור	 

תנאי קבלה:
ידע בסיסי באנגלית	 

שליטה בסיסית במחשב	 

תוכנות 	  מותקנות  שעליו  תרגול  לצורך  מחשב 
והוא מתאים לעבודה עם גרפיקה

חשוב לדעת:
בהתאם 	  להשתנות  יכולים  וקצב  לימוד  נושאי 

לקצב לימוד בפועל של הקבוצה

או 	  )בהודעות/טלפון  מרצה  מול  תמיכה  שעות 
זום( הם: בין 09:00-21:00

מאחת 	  העדרות  בגלל  חילופי  שיעור  תיאום 
השיעורים מסיבה מוצדקת, על בסיס מקום פנוי, 

או עם קבוצה מקבילה אחרת

יש אפשרות לעשות הקפאה לקורס ולהמשיך	 

במועד אחר, בתיאום מול בה''ס	 

מחיר קורס:
ניתן לפרוס לתשלומים באשראי 	   | ₪6750)כולל מע''מ( 

או צ'קים

מקדמה ₪500 )חלק ממחיר הקורס(	 


