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סילבוס הקורס

יסודות העיצוב הגרפי......................................................................... 20 שעות

יסודות העיצוב. 
־בשלב היסודות תקבלו בסיס עיצובי ומקצועי לפרינט ולדיגיטל, שיאפשר לכם לפתח ראייה עיצובית וחשיבה קונספ

.Photoshop-ו Illustrator-טואלית. היסודות יתורגלו בתוכנת ה
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על יסודות הטובים נבנים אנשי מקצוע מעולים! בשלב הזה נלמד מושגי יסוד בעיצוב גרפי, עיצוב וקומפוזיציה. נתייחס ליחסים בין 
האובייקטים ובין מסגרת היצירה. נבחן כיצד קווים, צורות, דימויים וצבע משפיעים על הקומפוזיציה ובכך על המסר של היצירה.

טיפוגרפיה ........................................................................................  28 שעות

תורת הצבעים ....................................................................................... 8 שעות

־נכיר מושגים בסיסים מעולם הטיפוגרפיה, סידור אותיות, מיקומן במרחב, בחירת גופנים, גודל אות, גודל השוליים, אורך שורה, ריווחים ופס
Illustrator קות - יצירת סטייל. השפעתם של סוגי הגופנים על היצירה והתחושה שהם מעבירים לנו. הטיפוגרפיה תתורגל ב

מדוע נבחר בצבע אחד ולא באחר או בשילוב צבעים ספציפי?
התייחסות לצבע בקומפוזיציה הוא עניין אסתטי וגם פסיכולוגי אשר משפיע על הצופה, משפיע על מצבי רוחו, יוצר אווירה ומתחרה על 

תשומת ליבנו. עלינו להתייחס לשלל גורמים הללו כאשר אנו בוחרים מגוון של צבעים בעיצוב.

..................................................................... Adobe Illustrator CC
מבנה התוכנה	 
חלונות וכלי עבודה	 
יצירת אובייקטים גרפיים מיוחדים	 
עריכה וסידור של מלל	 
הפיכת תמונות לאיור וקטורי	 
איור דיגיטלי	 
עבודה עם גריד ומידות מדויקות	 
הרמוניה ושימוש בצבעוניות משלימה	 

32 שעות

.......................................................  Adobe Photoshop CC
מבנה התוכנה	 
כלי בחירה	 
כלי ציור	 
עריכת צבע	 
עבודה עם שכבות	 
שימושים במסיכות	 
עריכת תמונות	 
טכניקות ועבודה עם מלל	 
שימושים ויצירת אפקטים	 
פילטרים למטרות מגוונות	 

32 שעות לימוד



מיתוג ופרסום ................................................................................... 24 שעות

פרויקט גמר בעיצוב והבאה לדפוס................................................. 24 שעות

צילום דיגיטלי ...................................................................................... 8 שעות

איור ..................................................................................................... 5 שעות

בשלב המיתוג ופרסום תקבלו עבני ייסוד של עולם הזהות ויזואלית, איך עובדים מול בריף, איך עושים סקר שוק ומחקר ויזואלי. תצרו זהות 
ויזואלית וספר מותג ללקוח אמיתי. 

פרויקט במהלכו התלמידים יצרו מיתוג מלא  לחברה: לוגו, כרטיס ביקור, ניירת משרדית, פוסטרים לפרסום, מארזים, ועוד. הפרויקט הוא 
מבחן מסכם של כל מה שנלמד בקורס.

נכיר שיטות ודרכי שימוש שונות  באיור להעברת מסר. 

התפתחות המצלמות הדיגיטליות	 
כיצד פועלת מצלמה	 
תיקוני צילום	 
היכן נמצא תמונות לעבודה	 
זכויות יוצרים	 

מיתוג ופרסום. 
בשלב זה תתמקצעו בתחום המיתוג והפרסום, נכיר מגוון אמצעי פרסום דיגיטליים, תוך מפגש עם סדנאות לנושאים 

.InDesign אלה כגון סדנת מיתוג וסדנת פרסום. בשלב זה תלמדו תוכנת
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.....................................................................  Adobe InDesign CC
מאפייני הדף	 
שילוב אובייקטים	 
עבודה עם מלל ועריכתו	 
דפי אב	 
מספור אוטומטי	 
 	PDF יצוא לפורמט
קיצורי דרך וטיפים	 

20 שעות

יסודות העימוד ..................................................................................... 8 שעות
סוגי הדפסה שונים	 
טכניקות בקומפוזיציה לעמודים מרובים	 
סגירת קבצים	 
סידור אלמנטים גרפים עוקבים	 
שגיאות נפוצות ופתרון בעיות בסגירה לדפוס	 
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