
 
 
 

 הסילבוס נתון לשינויים 

 זום -Photoshop –פוטושופ סילבוס קורס  
 לינוי קרמונה מרצה:

 אודות הקורס

הכולל לימודים  . הקורסכלים עיצוביים אונלייןו Adobeשל  הת הגרפיקה המובילתוכנקורס פוטושופ מקנה ידע מעשי ב

ממוחשב,  במהלך הקורס הסטודנטים ירכשו ידע בסיסי בעיבודתיאורטיים ועיוניים בעקרונות העיצוב לעולם הדיגיטלי. 

 .  Photoshop-בתיקוני צבע וריטוש תמונה 

 
 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.

 

 לינוי קרמונה: -אודות מורת הקורס

מאפיינת ומעצבת מוצרים דיגיטליים, בעלים וראש תחום העיצוב של חברת זפלה, העוסקת באיפיון ועיצוב מוצרים 
 .UX/UI Masterדיגיטליים ומרצה בכירה ב

 דרישות הקורס

 טובה ברמה אנגלית. 1
 מחשב בהפעלת ידע. 2
 והעיצובי הטכני בעולם ועניין זיקה. 3
 עליו מותקנת תוכנת פוטושופ . מחשב אישי4
 

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

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

 

 

 

 



 
 
 

 הסילבוס נתון לשינויים 

 :בזום+ למידה ממוחשבת מורכב משיעורים איטרקטיביים פירוט תכני הקורס )סילבוס(

 כרת התוכנה, חיתוך תמונות, פעולות בסיסיות וכלי הציורה - 1שיעור 

 הכרת הממשק וחלונות, פתיחת תמונות .1

 שינוי מרחקי תצוגה .2

 היפוך וסיבוב תמונות .3

 כיתה, חיתוך אוטומטי / תרגול Content Aware-כלי החיתוך, חיתוך לפי גדלים, יישור, הוספת פיקסלים ו .4

 יצירת מסמך חדש, הכרת מברשות ועפרונות, יצירת מברשות מותאמות אישית / תרגול כיתה .5

 יצירת ספרית צבעים ודגימה .6

 כלי מעברי צבע ושכבות מילוי .7

 בסיסי -שכבות  .8

 תרגול מברשות ויצירת ספריות צבע -ברמה בסיסית  -תרגיל בית: העתקה של ציור 

 

 צפייה בבית:

 הדיגיטלי )מושגי יסוד( הכולל:בקורס  2שיעור מספר 

 גדלי קבצים .1

 רזולוציה .2

 מודלים לתיאור צבע .3

 פורמטים לשמירה .4

 

 שיפוץ תמונות - 2שיעור 

 Spot healing brush-כלי ה .1

 / תרגול כיתה Healing Brush-כלי ה .2

 כלי החותמת .3

 / תרגול כיתה Clone Sourceחלון  .4

 כלי הטלאי .5

 כלי ההזזה .6

 / תרגול כיתה Content Awareמילוי עם  .7

 השונות Content Awareפעולות  .8



 
 
 

 הסילבוס נתון לשינויים 

 עבודה נכונה בשכבות .9

 תרגיל בית: שיפוץ תמונה לבחירת המרצה

 

 אזורי בחירה ומונטאז' בסיסי - 3שיעור 

 כלי הבחירה המלבני, כלי הבחירה האליפטי, כלי הלאסו / תרגול כיתה .1

 מטה קסם, בחירה מהירה, בחירת אובייקטים מהירה / תרגול כיתה .2

 כלי המסלולים .3

 מסכה מהירה .4

 העתקה בין תמונות ועריכת שכבות .5

 טרנספורמציה על שכבות, ארגון וניהול חלון השכבות .6

 דמויות 4-5תרגיל בית: מונטאז' בסיסי המכיל 

 

 צפייה בבית:

 בקורס הדיגיטלי )עבודה עם שכבות( הכולל: 7שיעור מספר 

 העתקה בין תמונות ועריכת שכבות )חזרה( .1

 בייקטים חכמיםעבודה עם או .2

 עבודה עם תיקיות .3

 

 צפייה בבית:

 בקורס הדיגיטלי )מסכות( הכולל: 8שיעור מספר 

 , עבודה עם מברשותPropertiesיצירת מסכה מבחירה, חלון  .1

 כלי המעברים .2

 Paste Into-שימוש ב .3

 מסכות ותיקיות .4

 ללא רקע PNGשמירת  .5

 , צריבת שיער באמצעות מסכהSelect and maskעבודה עם  .6

 

 מונטאז' למתקדמים - 4שיעור 



 
 
 

 הסילבוס נתון לשינויים 

 Blending Modesעבודה עם  .1

 רת הצללות לאובייקטים, כמה שיותר שיטות עבודהיצי -הצללות  .2

 כיצד ליצור השתקפות לאובייקט -השתקפויות  .3

 Adjustment Layers  &Propertiesעבודה עם  -תיקוני צבע  .4

 ות חכמותהבנת העיקרון של עבודה עם פילטרים ושכב -עבודה עם פילטרים  .5

 עבודה עם אפקטים .6

 אובייקטים שונים 4-תרגיל בית: יצירת הצללות ל

 

 צפייה בבית:

 בקורס הדיגיטלי )פילטרים ואפקטים( הכולל: 10שיעור מספר 

 איך עובדים עם פילטרים ופילטרים נבחרים .1

 גלריית הטשטוש .2

 Liquifyעיוות תמונות עם  .3

 Puppet Warpעבודה עם  .4

 Displaceעיוות עם  .5

 עובדים עם אפקטים ואפקטים נבחריםאיך  .6

 

 אנימציה - 5שיעור 

 Gif Animationמה זה  .1

 Timelinesחלון  .2

 מאפייני מיקום, תצוגה, וסגנונות .3

 ייצוא אנימציה .4

 Gif Animation-תרגיל בית: הכנת באנר ב

 

 

 צפייה בבית:

 בקורס הדיגיטלי )טקסטים( הכולל: 11שיעור מספר 

 סוגי משטחי טקסט .1



 
 
 

 הסילבוס נתון לשינויים 

 Characterחלון  .2

 Paragraphחלון  .3

 המרת טקסט לצורה .4

 תמונה בתוך טקסט .5

 

 צפייה בבית:

 בקורס הדיגיטלי )שמירה וייצוא( הכולל: 12שיעור מספר 

 SVGמול  PNG-ו JPGייצוא  .1

 וייצוא קבצים Artboardsעבודה עם  .2

 -לו"ז הקורס

 מבנה הקורס שעות יום תאריך פגשמ
 22:00 - 18:00  ד 17/11/2021 1

Photoshop 
 22:00 - 18:00  ד 24/11/2021 2
 22:00 - 18:00  ד 01/12/2021 3
 22:00 - 18:00  ד 08/12/2021 4
 22:00 - 18:00  ד 15/12/2021 5

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

 מחיר הקורס:

 ₪  1744 -אורח

 ₪  1594-סטודנט


