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קורס פוטושופ

שם המרצה
יניב טורם 

 

תיאור הקורס 
פוטושופ היא תוכנת עיבוד התמונה המוכרת והנפוצה ביותר בעולם. 

הסיבה לכך היא היחודיות המובהקת שלה על-פני תוכנות אחרות - נגישות. 
היא  ולצורך השימוש של המשתמש.  לרמה  פוטושופ מתאימה את עצמה 
ידידודית למתחילים, מוצלחת למתקדמים ומושלמת למומחים. היא עובדת 
לאט-לאט  לטפס  אפשר  אותם,  וכשמבינים  פשוטים,  עקרונות  כמה  על 
ולרכוש מיומנות גבוהה יותר בשימוש בה. בקורס נתחיל מהבסיס, נכיר את 
החלונות השונים, נתרגל איך להגיע לתוצאה שאנחנו רוצים גם אם אנחנו לא 

מכירים את הפונקציות ונזכיר איך להמנע מטעויות מנפוצות. 
נלמד לחשוב פוטושופ. 

התוכנה  עם  נתיידד  מתמשך,  ופרויקט  שבועיים  תרגילים  באמצעות   —

ונצבור ארגז כלים שימשיך ללוות אותנו גם לאחר סיום הקורס.

מטרת הקורס 
הקורס ייצר מרחב היכרות נעים וגלישה תומכת אל תוך תוכנת פוטושופ. 
בכלי  הקורס  בוגר  את  שיציידו  חשיבה,  ודרכי  תיאוריה  טכניקות,  נלמד 
עבודה ליום שאחריו. בוגרי הקורס ידעו לפתוח קובץ ולעבוד בתוכו בצורה 
מסודרת, ידעו לתכנן את עבודתם כך שהתוצאה תתאים לרעיון אותו הם 

רוצים להביע וישכללו את יכולתם העיצובית, הטכנית והקונספטואלית.

נושאים הנלמדים בקורס 
בקורס נלמד שימוש בסיסי בפוטושופ והכרה של הכלים העומדים לרשותנו. 
נתחיל בבסיס, איך פותחים מסמך ולמה כל-כך חשוב לשים לב להכל. נלמד 
איך עובדים מסודר ויוצאים קובץ נעים ונוח לעבודה. נכיר את סרגלי הכלים 
נוסיף  שלנו.  התמונות  על  שונים  אפקטים  ליישם  ניתן  רבה  בקלות  ואיך 
טקסט, נשלב בין צילומים, נתקן, נרטש ונעבד את התמונות שלנו כך שיהיו 

יפות ומעניינות.

דרישות במהלך הקורס
— תרגול בית של הנושאים שנלמדו בשיעור.

תנאי קבלה וידע קודם נדרש
— ידע בסיסי במחשבים )שליטה בשימוש בעכבר, פתיחת תיקיות ושמירת 

תמונות מהאינטרנט(.
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קהל יעד
כל מי שרוצה ללמוד פוטושופ.

על המרצה 
יניב טורם הוא בוגר תואר ראשון ושני במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל. 
הצגה  למגזינים,  איורים  ילדים,  ספרי  מספר  שמאחוריו  עצמאי  מאייר 
פסטיבל  מקימי  עם  נמנה  גם  יניב  בינלאומיים.  בפרסים  וזכייה  בתערוכות 
הירושלמי״  העיצוב  ״קואופרטיב  בירושלים״,  ומילים  איור   - ״אאוטליין 

ולקח חלק במספר יוזמות בתחום התרבות והעיצוב בארץ.

נושאתאריך#
מבוא לפוטושופ117/11

שכבות ומסכות224/11

ריטוש ותיקוני תמונה31/12

טקסט וסטייל שכבה48/12

פילטרים ואפקטים515/12

קולאז׳622/12

כלים בסיסיים בעיצוב והכנה  לפרויקט סיום729/12

פרויקט סיום - א׳85/1

פרויקט סיום - ב׳912/1

קורס פוטושופ
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