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קורס  אילוסטרייטור

שם המרצה
גיא הירשהורן

תיאור הקורס
אילוסטרייטור )ADOBE ILLUSTRATOR( היא אחת מהתוכנות המובילות 
והפרינט  הדיגיטל  לעולם  מקצועי  לעיצוב  ומשמשת  גרפי,  לאיור  בעולם 

)הדפסה(.

הייחודיות של תכנת אילוסטרייטור היא בעבודה בשיטה וקטורית )קווית(, 
להבדיל ממרבית התוכנות לעריכה גרפית העובדות בשיטה פיקסלית )כתמי 
של  ועריכה  ליצירה  המשמשים  כלים  של  רחב  מגוון  שמאפשר  מה  צבע( 
לוגואים, סמלים, אינפוגרפיקה, טיפוגרפיה וכד'. אילוסטרייטור מאפשרת 
עבודה על מיתוג של חברות, דרך למידה של איורים וקטורים וע"י שימוש 

בכלים מתקדמים ואפקטים רבים. 
היתרון המשמעותי של עבודה בתוכנה וקטורית הינו שינוי קנה מידה ללא 

חשש פגיעה באיכות התמונות והגרפיקה.

מחלקות  מול  שוטפת  בעבודה  עובדים  אשר  עיצוב  אנשי  ואתם  במידה 
גרפיקה, או אם אתם מעוניינים לייצר עיצוב משלכם לכל מטרה, תכנה זו 

הינה חלק מסט הכלים החיוני בעולם העיצוב והגרפיקה.

סביבת  עם  היכרות  מתוך  מתאפשרות  בתוכנה  והשליטה  ההתמקצעות 
העבודה ותרגול דרכי פעולה. בקורס נכיר את התוכנה מהכלים הבסיסיים 
ביותר שלה, נבין ונפתח הרגלי עבודה נכונים מן ההתחלה, ונלמד איך להגיע 

לתוצאה הרצויה לנו בצורה יעילה.

מטרת הקורס 
 ADOBE( אילוסטרייטור  בתוכנת  העבודה  סביבת  עם  ראשונית  היכרות 
יתרגלו  הסטודנטים  לעבודה.  הבסיסיים  הכלים  ומתן   ,)ILLUSTRATOR
ומיתוג משלב הרעיון  גרפי  נגיעה ביסודות של עיצוב  הבנה עיצובית, תוך 

ועד הכנה לדפוס/דיגיטל.

נושאים הנלמדים בקורס
ואופן  הבסיסיים  הכלים  עם  היכרות   התוכנה,  ממשק  את  נלמד  בקורס 
לבנות  לדפוס,  קבצים  להכין  כיצד  נלמד  אדובי.  תוכנות  בסביבת  העבודה 
מיתוג ולוגו וכן כלים מתקדמים להכנת גרפיקה לעולם ההדפסה והדיגיטל. 
בנוסף נלמד כיצד לבנות קבצי בסיס שישמשו אותנו לצורך הכנת כרטיסי 

ביקור, ניירת ייחודית ולהגיע לתוצאה רצויה באופן יעיל, קל ומהיר.
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דרישות במהלך הקורס
ע"פ  מסמכים  ויצירת  הקורס  במהלך  והמטלות  כיתה  תרגילי  ביצוע   —

ההנחיות של המנחה. 
— יצירת עבודה מסכמת בסוף הקורס. )מומלץ(

תנאי קבלה וידע קודם נדרש
ואוריינטציה  האנגלית  בשפה  בסיסי  ידע  מצריך  בתוכנה  השימוש   —
מוקדמת בסביבת יישומי מחשב. השלמת קורס חייבת להיעשות במועד 

אשר נקבע על־ידי מנחי הקורס.
 ADOBE( איילוסטרייטור  אדובי  תוכנת  מותקנת  ועליו  לפטופ   —
החדשה  בגרסה  הקורס  את  ללמוד  הסטודנט  על   ,)ILLUSTRATOR

ביותר או מגרסת CS4  ומעלה.
— יתרון לבעלי ידע בתוכנות מבית אדובי- אינו חובה.

קהל יעד
הקורס מיועד למתחילים המעוניינים ללמוד את התוכנה מהבסיס. הקורס 
המיתוג,  בעולם  ראשוניים  צעדיהם  את  לצעוד  קודם  ניסיון  חסרי  מזמין 
ללמוד  ורוצים  ומיתוג  גרפיקה  לייצר  שרוצים  מעצבים  והדיגיטל.  הדפוס 
הדפוס  בתחום  העובדים  אנשים  עצמם.  את  לשווק  שיעזרו  נוספים  כלים 
והדיגיטל. אנשים שמחפשים להרחיב את היריעה העיצובית שלהם לעולם 

התוכן הייחודי שלהם.

על המרצה
אדר' גיא הירשהורן - אדריכל ומעצב של פרויקטים למגורים, מסחר ומשרדים.
בוגר תואר ראשון  B. Arch המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל- האקדמיה 

לאמנות ועיצוב, ירושלים.
מרצה בבצלאל משנת 2017, ביחידה ללימודי חוץ והמשך, החוג לעיצוב פנים.
מדריך קבוצות ומשרדים בתכנון, ביצוע ויישום ובתוכנות העיצוב השונות.

אדריכלים משרד  בעל   ,2015 מהדורת   "SKETCHUP" ספר   מחבר 
"גמא אדריכלים", שותף ב"אלמה אדריכלים".

הקורס יתקיים בימי ד׳ | 17:00-20:30 | 9 מפגשים | 3.5 שעות כל מפגש

קורס  אילוסטרייטור
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נושאתאריך#
מבוא + כלים בסיסיים129/9

כלי הבחירה ושכבות26/10

 כלי הציור החופשיים + עבודה עם קבצים313/10
ותיקיות

ייבוא וייצוא קבצים + יצירה ועריכת מלל420/10

עבודה עם צבעים והגדרות מתקדמות527/10

מסכות + סימבולים63/11

עולם הדיגיטל והדפוס + אפקטים שונים710/11

סימבולים ושפה עיצובית817/11

יצירת צורות בתלת מימד924/11

קורס  אילוסטרייטור
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