
 

 פוטושופ בסיסי 

 

 שעות לימוד 40 היקף הקורס:

 26.4.20 תאריך פתיחה:

 31.5.20 תאריך סיום:

 מפגשים  6, 15:15 -8:30 שעות לימוד:

 קהל הרחב קהל היעד:

      שנות לימוד 12*  דרישות קדם מהמשתלם:

 תמר לב און   שם המרצה:

 ₪  1100 עלות:

 דנית פרידמן  שם הרכז האקדמי:

   איריס אוחיון  האחראית המנהלית:שם 

 

 הקורס מיועד להעניק למשתתפים ידע בסיסי בתוכנת הפוטושופ. מטרת הקורס: 

 

 נושאי הקורס: 

 

במקביל נכיר  .השיעור יסקור את נושא הבחירה, הבסיס לעבודה בתוכנה !שוב בחירות: 1שיעור 

תיקון  ,רה בסיסיים ומתקדמיםאת ממשק התוכנה ונראה דוגמאות מהיכולות שלה. נלמד כלי בחי

נבין מה עושים עם איזור שבחרנו: מחיקה, הזזה, שכפול.  .אזורי בחירה, טשטוש קצוות ועוד

תפריט ההיסטוריה: צעדים  .חיתוך תמונה. ניווט בתוך מסמך .הפרדת דמות מרקע לשכבה חדשה

 .אחורה

 

לעבוד בשכבות: ליצור,  נלמד .מסיבת שכבה השיעור יתמקד בנושא העבודה בשכבות: 2שיעור 

 .טקסט, צורה ועוד ,לשכפל, לכבות, להזיז. נכיר את סוגי השכבות הקיימות: שכבת תמונה, צבע

 .הוספת אפקטים לשכבה: הטלת צל, ניפוח, קו מתאר וכדומה .ערבובים ושילובים של שכבות זו בזו

 .ת חופשי ועודנלמד שינוי גודל וצורה של אלמנט שבחרנו: הקטנה והגדלה, סיבוב, עיוו

 

ריטוש תמונות פגועות,  .תיקון חצות תיקון וריטוש תמונות: תיקוני תאורה, תיקוני צבע: 3שיעור 

 השלמה והסתרה של איזורים בתמונה וכדומה

 

כלי  .צייר לי כבשה צבעים בפוטושופ, מודלים של צבע לעבודה לדפוס ולמסך, בחירת צבע: 4שיעור 

ציור וצביעה: מברשות ויצירת מברשות מתקדמות. מילוי אזורים בצבע, גרדיאנט, פאטרן (דוגמת 

 )שכבות מילוי: מילוי אזורים בצבע עם שכבה מיוחדת ומסכה (מבוא למסכות .)מילוי
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מעבר  )הפילטר של המסכה התעמקות בנושא המסכה (הסתרה וגילוי של איזורי עבודה: 5שיעור 

 ,)ילטרים. פילטרים מורכבים (יישור עיוותי עדשה, ניפוח והצרה של דמויות ועודעל אפקטים ופ

פעולות אוטומציה: הקלטת רצפי  .גלריית הפילטרים: תאורה, טקסטורה, חידוד וטשטוש ועוד ועוד

 .מרובי תמונות PDF פעולות, חיבור תמונות לפנורמה, יצירת קבצי

 

עבר לשימוש הטכני בתוכנה, גם יסודות של עיצוב לעצב לעצב לעצב השיעור ירחיב מ: 6שיעור 

במסגרת זו נלמד: עזרי שרטוט  .שימוש נכון בטקסט) וכדומה(ועימוד נכון, קומפוזיציה, טיפוגרפיה 

צורות וקטוריות: צורות קיימות  .אובייקטים חכמים .כמו קווי עזר וגריד, הכנסת טקסט לפוטושופ

 .עבודה. רזולוציה והדפסת קובץגודל קובץ ומשטח  .ויצירת צורות חדשות

 

 בכיתה במהלך הקורס. 100%נוכחות התנאים לקבלת התעודה: 

ומלווה באישורים פורמליים  מוצדקתמהקורס. על ההיעדרות להיות  20%)היעדרות עד 

 בלבד(.

 

יותר  לא קיימתבהתאם להנחיות החדשות של משרד החינוך, האגף לחינוך מבוגרים, 

 אפשרות של השלמת שעות בתחום ידע מקביל.

לפיכך, על פי הנהלים החדשים, תלמיד אשר חרג ממכסת השעות המותרות להיעדרות 

 לא יקבל תעודה.  -)המחייבות אישורים מוצדקים(  

 

 


