רואים את העולם קצת אחרתø
בוחרים בדרך המקצועית
תפנית נוסדה בשנת ∂∏ Æ±πהמכללה מציעה קורסים בעיצוב וביצוע
גרפי ממוחשב¨ בניית אתרי אינטרנט ומצגות מולטימדיה¨ הדמיה תלת
מימדית¨ אנימציה ועריכת וידיאו Æכיתות לימוד משוכללות עומדות
לרשות הלומדים בקורסים השוניםÆ
תכני הקורסים השונים מעודכנים בתדירות גבוהה לצורך התאמה
להתפתחויות הטכנולוגיות Æדגש רב מושם על התאמה לצורכי השוק
כך שבוגרי הקורסים יהיו מסוגלים להשתלב במקומות עבודה מיד עם
סיום הקורסÆ

מכללת
תפנית
מקבוצת מכללות פאר
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בואו לעצב עולם חדש º

ברוכים הבאים לעולם מעוצב יותרÆ
מהו עיצוב גרפיø
עיצוב גרפי¨ המכונה גם תקשורת חזותית¨ הינו שפה חזותית להעברת מסרים מסחריים Æייחודו בכך
שהוא מעביר מסרים פונקציונלים ומסרים תחושתיים בו זמנית¨ אשר יחדיו ”מוכרים“ נושא¨ רעיון¨
או מוצר Æהעיצוב הגרפי מהווה אמצעי תקשורת יעיל ביותר הפונה לקהל רחב ומגוון כמעט ללא
הגבלות של שפה או השכלהÆ

מקצוע העיצוב הגרפי כולל כיום שלושה תחומים עיקריים∫
תחום העיצוב לדפוס∫ תחום זה כולל יצירת תדמית לחברות¨ עיצוב סמלים מסחריים¨ מודעות¨ כרזות¨
כריכות של ספרים¨ פרוספקטים ועלונים¨ עיצובי דיסקים¨ אריזות וכו‘Æ
תחום האינטרנט∫ תחום זה כולל עיצוב ובניית אתרי אינטרנט וכן עיצוב באנרים ופרסומים אנימטיביים
ואינטראקטיבייםÆ
תחום המולטימדיה∫ תחום זה כולל שילוב מדיות של גרפיקה¨ צילום¨ וידאו¨ סאונד ותלת מימד ליצירת
סרטי פרסום¨ וקליפים לטלויזיה וקולנועÆ

כל סטודנט שנכח ב≠• ∏μמהקורס והגיש תיק עבודות זכאי לתעודת השתלמות מטעם
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ©עבור מסלול א‘®Æ
מסלולי לימוד∫
בוקר∫ פעמיים בשבוע ˇ בוקר∫ יום שישי ˇ ערב∫ פעמיים בשבוע
בנוסף לימי הלימוד מתקימים ימי תירגול נוספים בהדרכה מלאה¨ המאפשרים לתלמידים להגיע
באופן חופשי לבית הספר ולהעזר במורה מקצועי לצורך הכנת הפרוייקטים Æבנוסף לכך ניתן גם לקבל
תמיכה טלפונית לכל שאלה מקצועיתÆ
לסיכום∫ הקורס הינו ייחודי ומקיף מהטובים בארץ¨ הקורס מחולק לשלושה מסלולים עיקריים∫
עיצוב גרפי ממוחשב¨ עיצוב אתרי אינטרנט ומולטימדיהÆ

לקביעת פגישת יעוץ ללא התחיבות חייגו∫
חולון∫ ∏∂∏∂≥∞∞≥ μ
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מה עושים עם זה∫
ניתן לפתח קריירה הן כעצמאי בפתיחת סטודיו לעיצוב גרפי והן כשכיר בחברות שונות בעולם
המדיה כגון∫ משרדי פרסום¨ משרדי גרפיקה¨ הוצאות ספרים¨ מערכות עיתון¨ בתי דפוס¨ חברות
מולטימדיה¨ חברות לבניית אתרים ועודÆ

מה קורה בשטח∫
עיצוב גרפי הינו מקצוע נדרש בעל תתי תחומים רבים¨ המאפשר לכל אחד להתמחות בתחום האהוב
עליו ולהשתלב בעבודה באופן המתאים לו ביותרÆ
המעצבים הגרפים אשר סיימו את לימודיהם משתלבים במירב המקרים¨ תחילה כביצועיסטים ולאחר
שצברו מעט ניסיון בשטח¨ יכולים להשתלב כמעצביםÆ
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