
 

 ) שעות אקדמיות 60(  תוכנת פוטושופ

 
להכיר  יעניק לכם את כל המיומנויות והכלים מקצועיים שקיימים בתוכנה ויאפשר לכם קורס פוטושופ
הפוטושופ נחשבת  תוכנת באנרים ועוד, פליירים, וללמוד לעצב תמונות" נפלאות הפוטושופ"מקרוב את כל 

במסגרת קורס פוטושופ תלמדו כיצד לשלב מספר רב של כלים גרפיים  .לתוכנה המובילה בעולם העיצוב
התוכנה מיועדת לצרכי בניית תמונות ושילוב בין מספר , כמו כן. עיבוד ועריכת תמונות, לצרכי עיצוב

 ).’פוטומונטאז(תמונות 
פונקציות העבודה הרבות הטמונות בסרגלי הכלים השונים בקורס תרכשו מיומנויות וידע מקצועי של כל 

, הקורס במהלך. של התוכנה ולבצע כמעט כל שינוי בתמונה קיימת או בתמונה אותה אתם יוצרים מחדש

 ..המקצועיות אנו מעמידים לרשותכם ימי תרגול מעשיים בליווי מדריך מקצועי לפיתוח המיומנויות
 

 :סילבוס

 1שיעור 
פתיחה , סביבות עבודה: ניהול מסמך...).מודלי צבע, רזולוציה(: עקרונות הגרפיקה הרסטרית ומונחי יסוד

 אפשרויות זום,חלון ההיסטוריה, קישורים, קבוצה, ון העבודה עם שכבותקרע: ניהול שכבות .ושמירת מסמך
שכפולים והעברת מידע סוגי , מטה הקסם ובחירה מהירה, כלי בחירה גיאומטריים: חלק א -כלי בחירה 

 .ממסך למסמך

 2שיעור 
 .SELECTסקירת התפריט . מסיכה מהירה, COLOR RANGE, משפחת הלאסואים: חלק ב -כלי בחירה 

 .צבעים מדורגים, FILLפקודת , דלי צבע :פקודות מילוי צבע
 .שינוי גודל וסיבוב: חלק א -טרנספורמציה 

 3שיעור 
 .PUPPET WARP עבודה עם, FREE TRANSFORM  אפשרויות: חלק ב -טרנספורמציה 

 .STYLESהכרת החלון  :שמירת האפקטים

 .תבליט והשאר, הילה, צל: אפקטים על שכבה
 .STYLESהכרת החלון  :שמירת האפקטים

 
 4שיעור 

שינוי גודל תמונה , שינוי מודל צבע :שינוי הגדרות מסמך .PATHחלון , צורות, כלי העט :עבודה עם וקטורים
  BRIGHTNESS&CONTRAST ,COLOR BALANCE, BLACK&WHITE :פקודות שונות.עבודה עם כלי החיתוך, וקנבס

 .ועוד
 

 5שיעור 
CLIPPING  MASK: הסתרת שכבה:  מסכת שכבה, שכבה בתוך שכבה. 

 .עקרונות העבודה עם טקסט
 

 
 



 
 
 

 6שיעור 
SELECT&MASK  : קצוות של אובייקטעיבוד. 

 .מחק הרקע, מחק הקסם, מחק קלאסי :כלי מחיקה
 .תרגיל כיתה מורכב לחיזוק נושאי השיעור

 7שיעור 
 .BLENDING OPTIONS ,פקודות שילוב: שיטות שילוב

 .הסקירת שכבות התאמ, עקרון העבודה עם שכבות התאמה :שכבות התאמה

 8שיעור 
 פקודות טשטוש וחידוד, מריחה ושינוי רוויה, הכהיה, הבהרה, חידוד, טשטוש: חלק א –תיקון כלי 

 .הגדרות המברשת, יצירת מברשת חדשה: עבודה מתקדמת עם מברשות
 

  9שיעור 
תרגיל כיתה מורכב לחיזוק .מילוי מודע לתוכן, כלי הטלאי, מברשות ריפוי, כלי החותמת :חלק ב -כלי תיקון 

 .נושאי השיעור

  10שיעור 
 .FILTERS סקירת התפריט :פילטרים

 .ALIGN ,רשת, קווי עזר, סרגלים: אפשרויות יישור

  11שיעור 
 .אינטראקציה בין פוטושופ לאילוסטרייטור .יתרונות ושיטות עבודה: SMART OBJECTSאוביקטים חכמים 

 .טיפים לעבודה יעילה בפוטושופ

  12שיעור 
 .יהפרויקט הסופהסבר על  .תרגיל כיתה מסכם


