
 
 
 

 הסילבוס נתון לשינויים 

 זוםקורס  -Illustrator –אילוסטרייטור סילבוס קורס  
 

 אודות הקורס

. כלים עיצוביים אונלייןו Adobeשל  הת הגרפיקה המובילתוכנבמעשי  קורס אילוסטרייטור מקנה ידע

במהלך הקורס הסטודנטים ירכשו עקרונות העיצוב לעולם הדיגיטלי. של ם פרקטייהכולל לימודים הקורס 

 . -Illustratorב , צורות ואפקטים תלת מימדייםאייקונים, בעיצוב לוגואיםידע בסיסי 

 
 מטרות הקורס

  בעיצוב ממשק הכרת מושגי יסוד .1
 ובעלי התפקידים היכרות עם שוק העבודה .2
 לעיצוב ממשקהבנת משמעות סדר העבודה הנכון  .3
 כיצד לעצב ממשק וליצור לו הדמיות .4
 הכרת תוכנות הגרפיקה המובילות .5

 
 

 למי מיועד הקורס

 למי שמעוניין לרכוש ידע מקיף בגרפיקה ובעיצוב למטרות אישיות או מקצועיות.

 

 דרישות הקורס

 טובה ברמה אנגלית. 1
 מחשב בהפעלת ידע. 2
 והעיצובי הטכני בעולם ועניין זיקה. 3
 מותקנת תוכנת אילוסטרייטור. . מחשב אישי עליו4
 

 הלמידה מתבצעת בכיתת לימוד. יש להביא מחשב אישי עליו מותקנת תוכנת אילוסטרייטור. 

למשך זמן הקורס קוזז ממחיר הקורס רכישת התוכנה מתבצעת באופן עצמאי מול אדובי. עלות התוכנה 
 כסיוע ברכישה, על ידי אקסטרא.

 .מסכם פרויקט השלמתב אקסטרא מטעם תעודה תוענק הקורס לבוגרי

 

 

 

 



 
 
 

 הסילבוס נתון לשינויים 

 

 למידה ממוחשבת אונליין: + זום בלייבמורכב משיעורי  -פירוט תכני הקורס )סילבוס(

 הכרת התוכנה ויצירת אובייקטים בסיסיים - 1שיעור 

 הכרת הממשק וחלונות .1

 מסמך חדש והגדרות המסמךיצירת  .2

 בסיסי! -שמירה וייצוא  .3

 מלבנים, אליפסות / תרגול כיתה -יצירת אובייקטים גרפיים  .4

 מצולעים, כוכבים / תרגול כיתה -יצירת אובייקטים גרפיים  .5

 איחוד, סידור אובייקטים, שכפול, סיבוב, שינוי גודל -פעולות עריכה בסיסיות  .6

 Target, Captain America, NSS, Uber, Nationalפשוטים ) לוגואים 4-5תרגיל בית: העתקה של 

Geographic, Etc.ללא טקסט ) 

 

 צפייה בבית:

 בקורס הדיגיטלי )סידור אובייקטים( הכולל: 2שיעור מספר 

 חזרה והרחבה -סידור אובייקטים  .1

 חזרה והרחבה -קבוצות  .2

 שכבות .3

 יישור ופיזור אובייקטים .4

 עבודה עם גריד .5

 עזרסרגלים וקווי  .6

 

 מסלולים - 2שיעור 

 מה זה מסלול? .1

 קשתות, ספירלות וכלי הקווים / תרגול כיתה .2

 Join, Outline Stroke -פעולות בסיסיות לעריכת מסלולים  .3

 כלי העיפרון / תרגול כיתה .4

 חיתוך, מחיקה וגזירה / תרגול כיתה .5
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 מורחב, כולל העתקת איור בשכבות / תרגול כיתה -כלי העט  .6

תרגיל בית: העתקה של איור באמצעות כל הכלים שנלמדו, באמצעות חלון השכבות + בנייה של זוג 

 אוואטרים

 

 צפייה בבית:

 בקורס הדיגיטלי )טרנספורמציה( הכולל: 4שיעור מספר 

 שינוי מיקום אובייקטים במסמך .1

 סיבוב אובייקטים .2

 שינוי גודל .3

 הטייה .4

 השתקפות .5

 פרספקטיבה ועיוות .6

 

 צפייה בבית:

 בקורס הדיגיטלי )אובייקטים מורכבים( הכולל: 5שיעור מספר 

 Envelopes-שימוש ב .1

 Blendאפשרויות  .2

3. Compound paths 

4. Compound shapes  &Path Finder 

5. Clipping Mask 

6. Live Paint 

 Polygon Artיצירת  .7

 מסכות .8

 סימבולים .9

 

 Appearance - 3שיעור 

 Appearanceהכרת חלון  .1

 / תרגול כיתה  Tintsיצירה ושמירה של צבעים, יבוא ויצוא ספריות, עבודה עם  -צבע אחיד  .2
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 / תרגול כיתה  מעברי צבע, יצירת מעברים ושימוש בספריות .3

4. Patterns כולל חלון ,Patterns תרגול כיתה  ושילוב בין סוגי מילוי / 

 תרגול כיתה /  Stroke, Dashes, Align, Arrows, Cap, Joinחלון  -קווים  .5

 / תרגול כיתה  Blending Modes  &Opacity-ושימוש ב Transparencyעבודה עם חלון  .6

 היכרות בסיסית עם כמה מהאפקטים הבסיסיים ביותר )במידה ונשאר זמן( -אפקטים  .7

 אייקונים ובניית שפה גרפית עבורם 10תרגיל בית: העתקת 

 

 טקסטים וייבוא תמונות – 4שיעור 

 תמונות מול קישור לתמונותהטמעה של  .1

 Linksעבודה עם חלון  .2

 הפיכת תמונות לווקטורים .3

 סוגי משטחי טקסט .4

 Characterחלון  .5

 Paragraphחלון  .6

 טקסט סביב מסלול .7

 טקסט בתוך מסלול .8

 המרת טקסט לצורה .9

 דחיפת טקסט )רשות( .10

 

 צפייה בבית:

 הכולל: בקורס הדיגיטלי )יצוא קבצים( 10שיעור מספר 

 SVGמול  PNG-ו JPGייצוא  .1

 PDF-שמירה כ .2

 ייצוא אלמנטים בודדים .3
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 לו"ז הקורס

 מבנה הקורס שעות יום תאריך מפגש
 22:00 - 18:00  ד 22/12/2021 1

Illustrator 
 22:00 - 18:00  ד 29/12/2021 2
 22:00 - 18:00  ד 05/01/2022 3
 22:00 - 18:00  ד 12/01/2022 4

  

 אקסטרא תקנון -סגר של במקרה שינוי/ביטול לרבות אקסטרא בתקנון לעיון*

 -מחיר הקורס

  ₪ 1744אורח" 

  ₪ 1594 -סטונדט

 עיצוב ממשק וחווית משתמש, פרטים באתר. – UI**ניתן להמשיך למסלול 


