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קורס גרפיקה ממוחשבת

Illustrator

* מה צריך לדעת ביצועיסט? יסודות העיצוב הגרפי
* הכרות בסיסית ומושגי יסוד בגרפיקה

* טיפוגרפיה והחברות בישראל השולטות בתחום
* קומפוזיציה ויסודות העיצוב

* תורת הצבעים
* יסודות והיסטוריית הדפוס

מקצועות הבסיס )עיוני ומעשי(1 

PhotoShopIndesignהמסלול כולל:

נושאי הקורס:

* יסודות העימוד
* תכונות הקו הצורה והצבע

* איור וצילום אנלוגי
* צילום

* עיצוב ממשק משתמש
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מטרת הקורס

היקף הקורס

מתכונת הלימודים

עם מה יוצאים?

דרישות קדם

פרוייקט גמר

 הקניית מיומנות בהפעלת תוכנת Illustrator ו- Photoshop + indesign ויישום התוכנות 
ברמה גבוהה. הקניית שליטה בתוכנה עבור יצירת עבודות גראפיות ברמת העיצוב והביצוע. 

300 שעות אקדמאיות

לימודי ערב, פעמיים בשבוע מהשעה 17:00 – 20:15

 לבוגרים תינתן תעודת גמר של משרד העבודה 
* ביצועיסט לתוכנות גרפיות מתקדמות

* מעצב גרפי לדפוס

יכולת הפעלת המחשב והכרתו, 12 שנות לימוד

הכנת פרוייקט גמר: 20 שעות

8,750 ₪ כולל 250 ₪ דמי הרשמהעלות הקורס



תוכנות גרפיות |   פוטושופ

 * מבוא לפוטושופ כולל דוגמאות לעבודות 
    שנעשו בתוכנה

* היכרות עם משק התוכנה ותיבת הכלים
* הגדרות קובץ חדש

* מברשות
* שמירת קובץ
* כלי הבחירה

* כלי ההיסטוריה
* עבודה עם שכבות

* שיטות שילוב

* היכרות עם ממשק התוכנה
* יצירת מסמך חדש והגדרותיו

* דפי אב, יצירתם ועריכתם
* מלל

* יבוא מלל מתוכנות חיצוניות
* סגנונות מלל ופיסקה
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* מסיכות
* אפקטים לשכבה

* כלי הציפורן ומסלולים
* סריקות, מודלים של צבע

* איזוני צבע, בהירות, קונטרסט
* כלי הרסטורציה

* פורמטים
* פילטרים

* תלת מימד

* טבלאות, יצירה ועריכה
* יבוא גרפיקה מתוכנות חיצוניות

* אפקטים
* בדיקת מסמך לפני סגירה לדפוס

pdf שמירת *
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קורס גרפיקה ממוחשבת

תוכנות גרפיות |  אינדיזיין

התוכנה המובילה לעימוד, סטנדרט עולמי בעיצוב עיתונים ומגזינים

* מבוא לתוכנה כולל דוגמאות לעבודות
* תיבת הכלים ותוכנה, ממשק התוכנה

 * שיכפול אוביקטים, יצירתם בצורה 
    מדוייקת, מיזוג וסידור

* כלי הקו ושינויי מאפייני קו
* סוגי מילוי שונים

* מברשות ויצירת מברשות
 * ספריות צבעים בתוכנה ומודלים של צבע

תוכנות גרפיות |  אילוסטרייטור2

* מלל ויבוא מלל מתוכנות חיצוניות
* מסיכות

* אפקטים ופילטרים
* כלי הרשת הפרספקטיבית

* תלת מימד
* סמלים, ספריות הסמלים ויצירת סמלים
PDF תבניות שמירה ויצוא וסגירת קבצי *

התוכנית נתונה לשינויים . ט.ל.ח
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