
מדריך הקורס:
מדריך הקורס הוא אדריכל עמרי רון. מדריך ויריי מוסמך של חברת כאוסגרופ העולמית ובעל ניסיון עשיר בעבודה עם ויריי ככלי תכנוני וכלי להפקת הדמיות 

מרהיבות לפרויקטים במסגרת עבודתו במשרד קימל אשכולות אדריכלים – מהמשרדים המובילים בישראל. המשרד זכה בשנים האחרונות בעשרות תחרויות 
יוקרתיות לתכנון מבני ציבור, מבנים חינוכיים, תכנון עירוני ועוד. כך שאתם יכולים להיות בטוחים שאתם בידיים הכי טובות שיש!    

היכן מתקיים הקורס?
 הקורס מתקיים בסטודיו שלנו ברחוב 

ריינס 6 בתל אביב )צמוד לכיכר דיזינגוף(. 

?V-Ray For SketchUp  מדוע כדאי לכם לעבוד עם
V-Ray הוא Plug-in )תוסף( מקצועי המותקן על גבי תוכנת הסקצ'אפ ומאפשר לשדרג את הדמיות הסקצ'אפ הבסיסיות ולהפוך אותן להרבה יותר 

סריאליסטיות, מרשימות ובעיקר- מוכרות. הקורס מתאים הן למשתמשים חדשים שמעולם לא עבדו עם התוכנה והן למשתמשים וותיקים אשר רוצים להשת
דרג ולעבוד בצורה נכונה, חכמה ומקצועית.

קורס הדמיות וסרטים 

תכנון והדמיה: ינון בן דוד | בוגר קורס ויריי

מתנה לכל נרשם | ספר ויריי 3 בשווי 299 ש"ח

למי מיועד הקורס?
הקורס מיועד לאדריכלים, מעצבי פנים, סטודנטים לאדריכלות ו/או עיצוב פנים, הנדסאי 

סאדריכלות, אדריכלי-נוף, מעצבי תאורה, אמני הדמיה ובעלי מקצוע שונים מתחום הב
ניה שמעוניינים לשדרג את הדמיות הסקצ'אפ הבסיסיות שלהם לתוצר פוטוריאליסטי 

מרשים.

כיצד עובד הקורס?
הקורס כולל 6 מפגשים – כל מפגש עוסק בתחום ספציפי ומשמעותי ללימוד הדמיה 

אדריכלית ובמהלכו נכיר ונלמד משיטות העבודה של אנשי המקצוע הטובים בתחום – 
כגון צלם האדריכלות המקצועי שי אפשטיין בשיעור השלישי העוסק בצילום, או מעצבת 

התאורה נועה לב בשיעור הרביעי העוסק בתאורה. את הספר מלווה ספר הלימוד ובנוסף 
בתום כל שיעור נשלח לתלמידים מייל סיכום שיעור ובו הנחיות ומטלות לעבודה בבית.

בסטודיו ספריית קטלוגים וחומרים עשירה, 
תוכניות עבודה מהפרויקטים שאנו מבצעים, 

פינת קפה מושקעת ונוף לכיכר דיזינגוף היפה. 
למגיעים ברכב מוצעת חנייה חינם )!( בחניון 

הכיכר, אשר ממוקם ברחוב לוריא 8 בתל אביב, 
בסמוך לסטודיו. 

למגיעים בתחבורה ציבורית מומלץ לקחת את קו 
61 מתחנת רכבת מרכז )סבידור( שעוצר בדיוק 
בסטודיו שלנו. אין צורך להביא שום דבר מיוחד, 
בסטודיו יש לנו כיתת מחשבים עם כל התוכנות 

מותקנות. אתם יכולים להביא לפטופ אך זה 
ממש לא הכרחי.

לפרטים נוספים על הסטודיו לחצו כאן

לחצו לתשלום מקדמהלחצו לשאלון התאמה

http://www.omriron.com/our-studio
http://omriron.com/forms/2
https://omriron.com/checkout/?add-to-cart=19741


מה אומרים בוגרי הקורס שלנו?
“ממליץ בחום על הקורס. החומר הועבר בצורה עניינית ומקצועית, בשלבים ובהדרגה משיעור לשיעור. כמו כן שיעורי הבית, סיכומי השיעורים והפורום של 
הקורס תרמו להבנה של החומר ולהתמודדות איתו גם לאחר השיעור. עמרי העביר את החומר במקצועיות רבה ובחן רב. אני ממליץ לכל אדריכל או מעצב 

פנים שמשתמש בתוכנות ככלי תכנוני לעבור את הקורס!"

"The K.o.t Project" - אדריכל כפיר גלאטיה אזולאי

לאלו תוצאות מגיעים הבוגרים שלנו?
התלמידים שלנו מגיעים מכל הארץ, מכל המשרדים ומכל מוסדות הלימוד, הביטו בהדמיות הבאות והתרשמו מהרמה הגבוהה שאליה ניתן להגיע באמצעות 

שיטות העבודה וחומרי הגלם המעולים שמקבלים בקורס שלנו  )לצפייה בהדמיות בוגרים נוספות לחצו כאן(.

 סטודיו אדריכל עמרי רון ™       רח' ריינס 6 תל אביב
info@omriron.com         www.omriron.com

סילבוס הקורס )6 מפגשים(:

שיעור ראשון – מבוא + הכרת ממשק התוכנה )3 שעות(:

שיעור מבוא בו נכיר את סרגל הכלים של V-Ray, נתרגל ייבוא חומרים מוכנים, נכיר את ממשק 
ההגדרות, נכוון את גודל הפלט ואיכות ההדמיה, נעבור על עקרונות עבודה נכונים בסקצ'אפ, 

תיקונים מקומיים וכל החידושים המלהיבים של גרסא V-Ray-Fur, Mesh-Light – 3 ועוד.

שיעור שני – הגדרות הסביבה בהדמיות פוטוריאליסטיות )3 שעות(:

סבשיעור זה נלמד על חשיבות בחירת הרקע להדמייה: הדמיית יום לעומת הדמיית לילה – הד
מיית זריחה או הדמיית שקיעה? האם זהו יום ערפילי או בהיר? כיצד משפיע הצל על ההדמייה? 
 V-Ray כל אלו משפיעים בצורה ישירה על אופי וצבעי ההדמייה שלנו. בנוסף נלמד לעבוד עם
Interactivee, להגדיר את קו האופק במודל, להכין הדמיות "חימר", להפעיל ולכוון אפקט "פרסס

.HDRI פקטיבה אטמוספרית", להשתמש ב"תאורה כיפתית" וכמובן במפות תמונה מסוג

שיעור שלישי – בחירת קומפוזיציה + מצלמה וצילום  )3 שעות(:

בשיעור זה נלמד מצלם האדר' המקצועי שי אפשטיין מהן הזוויות המומלצות להדמיות, ומהם 
השעה והתאריך האידאליים לצילום ויצירת הדמיות אדריכליות. נתרגל את קביעת זווית העדשה, 
סהצפנת המודל וכיצד בוחרים סצנות להדמיה. נלמד מהי קומפוזיציה מוצלחת, נכיר את חוק-הש
לישים וחוק האלכסונים, נשלב דמויות "בתנועה" בהדמיה, נלמד כיצד יש להגדיר את סוג סרט 

הצילום / מהירות התריס וגודל מפתח הצמצם, נלמד לבצע איזון צבע-לבן, לבצע תיקוני חשיפה 
וצבעוניות ולסיום נכין מספר הדמיות עם אפקט עומק שדה.

שיעור רביעי – תאורה מלאכותית  )3 שעות(:

בשיעור זה נלמד מהם הגופים המומלצים והמתאימים ביותר להארת הדמיות פנים והדמיות חוץ. נחשף לשיטות העבודה והטיפים של מעצבת-התאורה 
נועה לב, נלמד מהי טמפרטורת-אור ומהו גוון התאורה המומלץ לכל חלל. בנוסף, נבחן מספר מודלים מרשימים ונלמד לשלב גופי-תאורה בתוך קומפוננטים 
מוכנים של סקצ'אפ, נייצר ספוטים ותאורות דקורטיביות ונלמד להשתמש בחומרים פולטי אור – Emissivee. במהלך השיעור נשתמש בתאורה פוטו-מטרית 

ונראה כיצד ניתן להיכנס לאתרים של חברות גופי-תאורה ולהוריד משם את כל הנתונים הדרושים, החל מהמודל התלת המימדי ועד נתוני גוון ופיזור התאורה 
המדויקים. לסיום נלמד כיצד להוסיף אפקטים מיוחדים של עדשה – כגון סינוורים, הילות ואף פגמים שונים שיוצרים תחושה מיוחדת וראליסטית בהדמיה.

שיעור חמישי -הגדרת חומרים מתקדמים )3 שעות(:

בשיעור זה נלמד להכין ולהתאים חומרים ייחודיים לצרכינו ואף לערוך טקסטורות בפוטושופ, נייצר חומרים רפלקטיביים ראליסטים כגון בטון מוחלק, מתכות 
סמסוגים שונים, זכוכיות, ונוזלים שונים. כמו כן, נייצר חומרים שנותנים תחושה תלת מימדית )מפת שינוי צורה, ומפת "בליטות-ושקעים"( כגון שטיחים, ברי

קים, דק וריצופים שונים ונלמד לטפל בחומרים בעלי קונטור, חומרים עם מפת שבירה, חומרים אקראיים, חומרים דו-צדדיים, חומרים מרובי-היטלים ועוד…

שיעור שישי – סרטונים מרונדרים, חתכים, הפקה )3 שעות(:

בשיעור זה נעבור על הפרמטרים החשובים ביותר בקביעת איכות ההדמיה, נחזור על כל מה שלמדנו ונפיק את התוצר המרשים ביותר – סרטון מרונדר. 
נלמד כיצד להפיק ערוצים מיוחדים לשדרוג הדמיה בפוטושופ, ליצור חתכים מרונדרים ולהכין סט הדמיות לרינדור )Batch Render(. בנוסף נלמד כיצד 

ס"אורזים" מודל, מבצעים תיקון שגיאות, מבצעים רינדור "רשתי", משדרגים את איכות ההדמיה ונמנעים מרעש וגרעיניות. כבונוס מיוחד ובלעדי למרכז ההד
רכה שלנו – נכיר את תוסף הפיזור הפרמטרי "Skatter" ונלמד להשתמש בו על מנת ליצור הדמיות עשירות שאינן מכבידות על מודל הסקצ'אפ שלנו.

הדמיה באמצעות סקצ'אפ בלבד

הדמיה מרונדרת באמצעות ויריי

הדמיה: שבי בנימין | בוגר קורס ויריי הדמיה: ינון בן דוד | בוגר קורס ויריי

http://www.omriron.com/aboutus/graduates

