
 לפרטים נוספים בצלאל - לימודי חוץ והמשך   
INFO.BE@BEZALEL.AC.IL / *8559 be.bezalel.ac.il

קורס איור דיגיטלי 
בפוטושופ

שם המרצה
מורן ברק                

תיאור הקורס 
האוהבים  ולמתקדמים  למתחילים  המיועד  דיגיטלי,  באיור  מקצועי  קורס 

לצייר ולאייר, ומעוניינים לקבל כלים מקצועיים לאיור במחשב.
לנו אינסוף אפשרויות   דיגיטלי מציע  איור  גם  איור בעולם ה"אמיתי",  כמו 

החל מאיור בעל מראה דיגיטלי ועד חיקוי אמין של טכניקות מסורתיות.
בקורס נלמד את יסודות האיור הדיגיטלי על גווניו השונים, וניישם טכניקות 

ממגוון גדול של גישות ונקודות מבט. 

ייחודית  שפה  בניית  בתהליך  תלמיד/ה  כל  של  אישי  ליווי  על  דגש  יושם 
ואישית, ובניית ארגז הכלים המתאים לו/ה.

כל שיעור יכלול הרצאה, לימוד והדגמה טכנית ויישום בכיתה.
במהלך הקורס יהיה ניתן להתייעץ ישירות עם המרצה דרך המייל.

מטרת הקורס
שיאפשר  מגוון,  כלים  ארגז  והקניית  הדיגיטלי  האיור  לעולם  צוהר  פתיחת 

בסיס איתן לעבודה מקצועית ולהמשך מחקר יצירתי עצמאי.
 

נושאים הנלמדים בקורס
— עיצוב דמות ושפה חזותית שמתאימה לה

— שלבי עבודה נכונים באיור דיגיטלי

— קונספט ועבודה מרפרנס

— קומפוזיציה באיור

— טכניקות בעלות מראה דיגיטלי וטכניקות דיגיטליות שמחקות טכניקות 

מסורתיות
— קו וכתם בשחור-לבן

— טכניקות לעבודה שטוחה וטכניקות ליצירת נפח ואשליית תלת-מימד

טכניקות  וניהולה,  מתאימה  צבעים  פאלטת  קביעת  בצבע:  עבודה   —

צבעוניות מגוונות
— יצירת טקסטורות, פאטרנז ומברשות אישיות ייחודיות

— ניתוח, פירוק והבנה של שיטות עבודה של מאיירים שונים
— סריקה נכונה ועבודה עם קו סרוק
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דרישות במהלך הקורס
—  הגעה עם לפטופ מתאים לצרכים גרפיים עם תוכנת פוטושופ מותקנת             

wacom ולוח גראפי, רצוי של
—  ביצוע תרגילי כיתה ותרגילי בית

תנאי קבלה וידע קודם נדרש
— ידע בתוכנת פוטושופ

 
קהל יעד

כל מי שאוהב לצייר ולאייר ורוצה לקבל כלים מקצועיים באיור דיגיטלי.
את  לחזק  שמבקשים  מקצועיים  למעצבים  וגם  לחובבים  מתאים  הקורס 

יכולות האיור הדיגיטלי שלהם.

על המרצה 
במוסדות  איור  ומלמד  שנה,   15 של  ותק  בעל  מאייר  הוא  ברק  מורן 
אקדמיים שונים. מורן אייר ספרי ילדים בארץ ובחו"ל, איורי עיתונות לכל 
העיתונים הגדולים בארץ ועשרות עטיפות ספרים. בנוסף הוא מאייר ואמן 

קונספט לאנימציה.

נושאתאריך#

116/2

wacomהיכרות עם איור דיגיטלי ב־
wacom-היכרות עם ה •

• תהליך עבודה באיור - חיפוש רעיון, רפרנס,       
סגנון, קומפוזיציה

• יצירת קולאז' דיגיטלי
• מבוא למברשות בפוטושופ

223/2

שחור־לבן: חלק א'
• כללים וטיפים לעיצוב דמות- איפיון, סגנון 

וטיפול איורי, עבודה מרפרנס
• מעבר בין סקיצה ידנית לאיור דיגיטלי

• מברשות - המשך

קורס איור דיגיטלי 
בפוטושופ
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32/3

שחור־לבן: חלק ב'
• יצירת מברשות אישיות וחותמות

• שלבי עבודה בשכבות באיור דיגיטלי משלב 
הסקיצה לאיור הסופי

• סקרץ' בורד וחיקוי הדפס

49/3

צבע: חלק א'
•  מבוא לצבע בפוטושופ

•  יצירת פאלטות צבעוניות ובניית ספריות צבע
•  מעברי צבע

•  תיקוני צבע )אובייקטים(

516/3

צבע: חלק ב'
•  קומפוזיציה

•  טכניקות צביעה מתקדמות
•  שיטות שילוב

•  צבעי מים
•  תיקוני צבע )חלל(

623/3

טקסטורות
•  סריקה נכונה ועבודה עם קו סרוק

•  ראסטרים, פאטרנז
•  טקסטורות סרוקות

•  יצירת טקסטורות עם מברשות
•  מיסוך טקסטורות וחשיפה סלקטיבית

Offset  •

76/4
כיתת אמן

הצגת שיטות עבודה מכלל הקורס ותרגיל מסכם 
מונחה בכיתה

קורס איור דיגיטלי 
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