
איור דיגיטלי 
בפוטושופ

רישום  כמו  מסורתיות  מטכניקות  החל  רבות,  בטכניקות  עשיר  האיור  תחום 
בעפרונות, דיו וציפורן, צבעי מים, וכלה בטכניקות דיגיטליות מתקדמות של 

איור במגוון תוכנות. 

 — מקצועיים  כלים  ברכישת  צורך  יש  למקצוע,  התחביב  את  להפוך  כדי 
עבודה בטכניקה דיגיטלית. כאשר איור עובר לפורמט דיגיטלי, ישנם יתרונות 
תיקונים  ניסיונות,  לבצע  היכולת  ידנית:  בטכניקה  עבודה  על  משמעותיים 
וגם  פעולה,  חופש  יותר  יש  שלמאייר  היא  המשמעות  הגבלה.  ללא  ושינויים 
יכולת לתת מענה מקיף ללקוח. עוד יתרון הוא היכולת לעבור בקלות ממדיום 
לדוגמא,  האיור.  תוכנת  באמצעות  מוגדרים  העבודה  כלי  כאשר  לאחר,  אחד 
בו  ולאחר מכן אף לשלב  עיפרון, כתמיות של צבע מים  קו  בין  היכולת לשלב 

קולאז׳.

רקע  חומר  ייתן  הדיגיטליים הקיימים בתוכנות, הקורס  ללימוד הכלים  מעבר 
בסיסי בתחום האיור: בניית קומפוזיציה, בחירת קו וסגנון המותאמים לקונספט 

של האיור, בניית פאלטה צבעונית, יצירת טקסטורות וגיבוש סגנון אישי.

במגוון  ושימושית  נפוצה   - פוטושופ  בתוכנת  איור  בטכניקות  עוסק  הקורס 
המרצה  עם  ישירות  להתייעץ  יהיה  ניתן  הקורס  במהלך  העיצוב.  מקצועות 

ולשלוח עבודות באמצעות המייל להתייעצות וחוות דעת. 

 *הקורס ישלב שיעורים פרונטליים ושיעורי סטודיו — עבודה מונחית בכיתה.

מטרת הקורס

 מנחת התכנית:
רינת גלבוע

 פרטים נוספים: 
 ימי שלישי

10:00-14:00 
9 מפגשים, 4 שעות כל מפגש
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מטרת הקורס היא לתת כלים למעבר מאיור ידני מסורתי, לאיור באמצעות 
עט גרפי )wacom( ובאמצעות תוכנות גרפיות של adobe־פוטושופ 

)ובהמשך — אופציה ללימוד באילוסטרייטור(.
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איור דיגיטלי 
בפוטושופ

קהל יעד
ולרכוש  להתמקצע  ורצון  בפוטושופ  איתן  בסיס  לאיור,  אהבה  בו  שיש  מי  כל 

כלים דיגיטליים בתחום האיור:

ידנית- איור  מטכניקת  עבודתם  את  להפוך  שמעוניינים  וחובבים  מאיירים 
מסורתית לטכניקה דיגיטלית המאפשרת התמקצעות בתחום, גיוון בטכניקות 

ומתן מענה ללקוחות. 

מעצבים גרפיים המעוניינים להשתדרג ביכולות האיור ולקבל עצמאות בתחום 
ואייקונים  איורים  ברכישת  תלויים  להיות  ולא  המאויירים  הדימויים  יצירת 

מוכנים מאתרים. 

דרישות מוקדמות
וצורכי  בחירת  לפי  יירכש  המשטח  סוג   .wacom לציור,  גרפי  ומשטח  עט   >
התלמיד. ניתן לרכוש דרך : אמירים הפצה, arigent, רשת KSP. המלצות לסוג 

הלוח מצורפות בעמוד נפרד. 

< לפטופ ועליו מותקנות תוכנות גרפיות, פוטושופ גרסה CS6 ומעלה. גרסאת 
לצורכי  ללפטופ  בסיסי  מפרט  בקורס.  שיילמדו  פיצ׳רים  תומכות  לא  קודמות 

גרפיקה מצורף בעמוד נפרד. 

< אוריינטציה טובה בסביבת מחשב

< ניסיון באיור ידני / רישום

< שליטה בסיסית טובה בפוטושופ — פתיחת ושמירת קובץ/ רזולוציה/  חלון 
השכבות/ סרגל הכלים הבסיסי, כלים לסימון, הזזה, עריכה/ התפריט העליון
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