קורס פוטושופ אונליין
לומדים בקצב ובזמן שמתאים לכם

מדוע כדאי לכם לעבוד עם פוטושופ?
פוטושופ זה כלי העבודה החשוב ביותר עבור כל מי שעובד במקצועות העיצוב .על מנת שההדמיות ,הגיליונות ,הפוסטרים ,התוכניות ,החתכים ,הצילומים
ולמעשה כל אחד מהתוצרים שתפיקו אי-פעם כאדריכלים או מעצבים יראה הכי טוב שניתן וידגיש בצורה הטובה ביותר את היכולות העיצוביות שלכם – אתם
חייבים לשלוט בתוכנה ברמה הכי גבוהה שיש!

למי מיועד קורס פוטושופ אונליין של סטודיו עמרי רון?
הקורס מתאים גם למי שמעולם לא פתח או התקין את התוכנה  -ומעוניין ללמוד אותה מ-א' ועד ת' .וגם למי שכבר עבד עם פוטושופ בעבר ומעוניין להתמ־
קצע ,ללמוד שיטות עבודה נכונות ואיך לנצל את היכולות המדהימות של התוכנה עבור הצרכים שלנו כמעצבים.

מדוע כדאי לכם ללמוד אצלנו?
הקורס נבנה ומועבר על ידי אדריכל עמרי רון ,בעל ניסיון של יותר מ 10-שנים בעבודה במשרדי אדריכלים מובילים ,תכנון והגשת פרויקטים מורכבים.
לעמרי ניסיון רב בעבודה על מגוון רחב של פרויקטים  -החל מעיצוב פנים ועד פרויקטים בקנה מידה עירוני .זהו הקורס היחידי בישראל בו לומדים מאנשי
מקצועי אמיתיים שעובדים עם פוטושופ מדי יום .השיעורים כוללים הסברים מקיפים ומלווים בקבצים להדגמה ולתרגול של החומר הנלמד.

כיצד עובד קורס האונליין?
הקורס כולל  60שיעורים מוקלטים בוידאו
באיכות צפייה וסאונד  .HDהשיעורים
מחולקים ל 6-פרקים ולכל שיעור בקורס
יש קובץ תרגול שיש לפתוח ולעבוד עליו
במהלך השיעור.

כולל ליווי ותמיכה מקצועית
תלמידי הקורס מקבלים תמיכה מקצועית
ואישית דרך פורום התמיכה באתר או
באמצעות קבוצת הפייסבוק הסגורה.
תוכלו לפנות אלינו בכל שאלה ולקבל
תשובה מהירה ומקיפה מלווה בצילומי מסך
ברור ומקצועי.

צפו בסילבוס המלא
של הקורס בעמודים
הבאים!

1

הכרות עם ממשק התוכנה
פרק מבוא בו נכיר את ממשק סביבת
העבודה ונלמד כיצד לארגן את התפריטים,
קיצורי המקלדת ,יח' המידה ועוד.
פתיחה

קבצים וגיליונות עבודה
בפרק זה נלמד כיצד יוצרים גיליונות חדשים
ומהי הרזולוציה שמתאימה לכל פרויקט.
נמקם תמונות ,כותרות ,נתקין פונטים ועוד.

2

פתיחת קובץ חדש  -בשיעור זה נכיר את הפרמטרים השונים

( 1:10דקות)

מדוע אדריכלים חייבים לשלוט בפוטושופ  -הצגת מגוון דוגמאות
לשימוש יעיל בפוטושופ בפרויקטים של עיצוב ואדריכלות

( 3:43דקות)

הורדת חומרי הקורס  -הסבר מפורט על הורדת חומרי התרגול
וההדגמה  +הרשמה לפורום התמיכה של הקורס

( 17:16דקות)

התקנת פוטושופ ע"ג המחשב  -נתקין את Creative Cloud
ונראה כמה פשוט להתקין ולהתחיל לעבוד עם התוכנה

( 5:02דקות)

מרחב העבודה  -בשיעור זה נכיר את שורת התפריטים ,סרגלי
הפקודות ,סרגלי הצד ,כיצד לפצל את המסך ועוד...

( 9:59דקות)

שיש להגדיר בפתיחת מסמך חדש .נלמד על ההבדלים בין
" "Printל ,"Web"-נלמד מהי רזולוציה ואיזה ערכים מתאים
לכל שימוש

ועוד 9:52( ...דקות)

כתיבה מימין לשמאל בפוטושופ  -בשיעור זה נכיר את
ההתאמות שיש לבצע בתוכנה ע"מ שנוכל לרשום בעברית
בצורה תקינה ונוחה

( 3:22דקות)

עבודה עם קווי עזר  -נלמד להוסיף קווי עזר ( )guidesוליצור
גריד יעיל לעבודה מסודרת

ומדויקת ( 9:54דקות)

סידור ועריכה  -נלמד כיצד בוחרים ומכוונים את סביבת העבודה
המתאימה ביותר לצרכינו ,מוסיפים סרגלים וחלונות ועוד

( 4:38דקות)

קיצורי מקלדת  -בשיעור זה נכיר את קיצורי הדרך היעילים ביותר,
כיצד מוסיפים קיצורים לפקודות נפוצות ועוד...

( 9:16דקות)

קביעת יחידות המידה  -נלמד על ההבדל בין פיקסלים לבין
מילימטרים וסנטימטרים ,נוסיף סרגלי צד שיעזרו לנו להבין מהו
קנה-המידה של הקובץ ועוד...

( 3:25דקות)

רקע וממשק  -נלמד לשלוט ולכוון את הצבעים והגופנים של התוכנה
בהתאם לצרכים ולפרויקטים

שלנו ( 4:35דקות)

עימוד תמונות בגיליון  -בשיעור זה נלמד לייבא תמונות ,סמלים
שרטוטים וצילומים שונים אל גיליון העבודה .נלמד לכוון את
קנה-המידה ,לקבוע שוליים להדפסה ,להציב לוגו ועוד

( 11:26דקות)

הוספת כותרות לגיליון  -בשיעור זה נלמד כיצד עובדים עם
טקסטים בפוטושופ ,נכיר את המשקלים השונים ,נבחר צבע
מתאים לכל כותרת ,נקפיד שהכל ישר ומדויק,

ועוד 11:23( ...דקות)

הורדה והתקנת גופנים חדשים  -בשיעור זה נכיר אתרים מומלצים
להורדת גופנים ,ונלמד להתקין גופנים חדשים ולהעשיר את
הפוסטרים והתוצרים שלנו

( 3:00דקות)

3

כלי עריכה והתאמות
בפרק זה נלמד לערוך תמונות ,לבצע
תיקונים והשלמות אוטומטיות ,לסובב ,ליישר,
לתקן עיוותים שונים ועוד.

כלי הבחירה המלבני  -בחירה ותוספות להדמיות וצילומים
כלי הבחירה האליפטי  -הוספת אפקטים מיוחדים להדמיה
כלי הלאסו הפוליגוני  -שדרוג הדמייה של כיכר עירונית

( 8:05דקות)
( 4:11דקות)

( 5:20דקות)

שינוי גודל הקנבס  -שיפור קומפוזיציה של צילום או הדמיה ע"י
שינוי יחס "רוחב:גובה" והמנעות מחיתוכים מיותרים

( 3:21דקות)

השלמה מודעת  -שימוש בתכונת " "Content Awareהמאפשרת
להשלים אזורים חסרים ולהסתיר אלמנטים מיותרים

( 4:16דקות)

החלפת תמונת הרקע  -שימוש בערוצים ( )Channelsלבחירה
מהירה של אלמנטים והסתרה באמצעות מסכות ()Masks

( 7:36דקות)

שינוי גודל תמונה  -הגדלת והקטנת צילומים או הדמיות ללא
פגיעה באיכות התמונה

( 6:36דקות)

סיבוב ויישור צילומים  -טיפול בתמונות שאינן ישרות  +השלמה
מודעת לתוספת באזורים החסרים

( 6:26דקות)

חיתוך באמצעות " + "Cropכלל השלישים  -חיתוך תמונות או
צילומים ובחירת קומפוזיציה על פי כלל השלישים

( 9:49דקות)

כלי הלאסו המגנטי  -חיתוך דמויות בצורה מהירה
כלי הבחירה המהירה

( 10:00דקות)

( 7:46דקות)

בחירה באמצעות שרביט הקסמים  -והטמעת טקסטורות
על גבי קירות קיימים בהדמיה או צילום

( 13:47דקות)

תיקון עיוותי פרספקטיבה  -יישור צילומים או הדמיות שיש בהן
עיוותים פרספקטיבים והבניין אינו ניצב לקרקע

( 4:23דקות)

הסתרת שמיים באמצעות שרביט הקסמים

כלי עבודה גרפיים
בפרק זה נתמקד בליטוש ועיבוד הדמיות
אדריכליות ,נלמד לעבוד עם פילטרים ,לבצע
תיקוני והתאמות צבע ,להוסיף אפקטים ועוד.

4

( 7:53דקות)

החלפת שמיים מהירה Sky Replacement -
הבלטת קווי מתאר בהדמיה

( 9:53דקות)

( 8:12דקות)

שתילת דשא בהדמיה או צילום

( 11:04דקות)

שתילת דמויות מצולמות בהדמיה  +עבודה עם Bridge
יצירת אפקט סינוור באמצעות מברשת כוכבים

( 12:50דקות)

( 5:01דקות)

איזון צבע לבן  -הכרות עם כלי " "Camera Rawלתיקונים ואיזון
צבעים בהדמיות וצילומים

( 7:31דקות)

תיקוני צבע נוספים  -הכרות עם פילטרים נוספים  -רוויה ,ניגודיות,
ערבול צבעים סלקטיבית ומגוון התאמות צבע נוספות

( 7:36דקות)

 - Color Lookupיצירת מראה חדש להדמיה\צילום
הרחבת תיקיית האפקטים

( 7:25דקות)

( 4:25דקות)

5

פרק הפרזנטציה
בפרק זה נשדרג תוכניות אדריכליות ,נכין
דוגמאות-חומר ( ,)Patternsנלמד לעבוד
עם אפקטים שונים של שכבות ,צורות ועוד.

ייבוא תוכנית  CADלפוטושופ  -ייבוא וסנכרון קבצים בקנ"מ
 - Patternsיצירת דוגמאות חומר לשימוש יעיל ומדויק

הפקת אנימציית  - GIFבשיעור זה נחבר מקבצי תמונות
לאנימציות שמסבירות את הפרויקט בצורה יעילה ומרשימה

( 8:46דקות)

( 5:13דקות)

( 9:27דקות)

( 15:13דקות)

( Masksמסכות)  -הסתרת\החלשת קווים ואלמנטים שונים
שתילת עצים בתוכניות -פיזור צמחייה בהתאם לתוכנית

תוכנית פרזנטציה מרשימה

( 23:36דקות)

( 16:53דקות)

צביעת קירות  -שימוש בתכונת  Color OverLayהיעילה
צביעת ריצופים  -ריצופים ,מדרכות ,פרקטים ,דקים ועוד

צביעה ואבזור של תוכנית להגשה  -שיעור מסכם ובו ניצור

( 3:36דקות)

( 6:18דקות)

הכנת קבצים לשימושי  - Webבשיעור זה נלמד לעבור עם
פרופיל צבע  RGBשמתאים למצגות ,אתרי אינטרנט וכו'

( 7:15דקות)

הכנת קבצים להדפסה ( - )Printבשיעור זה נלמד לעבור עם
פרופיל צבע  CMYKהמיועד לדפוס

( 6:04דקות)

הפקת כרטיס ביקור שיעור  - 1הגדרת הגיליון במימדים המתאימים,
יצירת גריד לעבודה ,בחירת צבעים וגופנים מתאימים
אפקט-שכבה "הטל צל"  -אפקט מהיר שמוסיף צל לשכבה

( 3:59דקות)

אפקט-שכבה "קו מתאר"  -שרטוט פיתוחי שטח בפוטושופ

( 5:59דקות)

הצבת חצים וסמלים שונים ע"ג תוכניות וסכמות

( 6:27דקות)

סימון צל בתוכניות  - CADסימון צל בפירים וקומות נמוכות

( 4:50דקות)

שתילת כלי רכב  -שימוש בספרייה הגדולה שמקבלים בקורס

( 5:48דקות)

ריהוט וסטיילינג לתוכניות  - CADריהוט ,דמויות ,אביזרים ועוד

( 6:27דקות)
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חממה
טכנולוגית
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כניסה
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3

פאב-לאב

1

בפרק זה נלמד לסגור קבצים לדפוס ,להכין
מוקאפים ,כרטיסי ביקור וכרזות ,אנימציות
לפרויקטים ועוד.
 ,Gifסכמות ודיאגרמות
קומת החממה הטכנולוגית מפלס +5
3

ב

2

2

א

מפלס +9

א

12

3

9

10
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סכמה לפרויקט  - 1בניית סכמת שימושים לפרויקט
9

7
8

1

1

1

( 22:35דקות)

11

7

סכמה לפרויקט  - 2בניית סכמת איזורי שהייה לפרויקט
12

5

10
1

13

ב
2

המציגה את אזורי המפגש ומסלולי
2

8

ב

7

5
6
3

ב

3
8

מפלס +17

7

3

נות

9

הקמפוס
ורטיקלית
פריסה
של דקות)
(24:56
התנועה

רעיון הקמפוס הורטיקלי בא לידי ביטוי באופן פריסת
הפרוגרמה במבנה

11

הקמפוס

הכניסה ממוקם גרם מדרגות רחב
13
וכולל את
כנולוגית שבקומה הראשונה
6
סדנה וחללי העבודה ("הקופסאות").
בין השימושים ומשמשת כמבואת
התנועה הראשית.
בת במערכת
5
מרוכזות פונקציות הפסג"ה
נאות תוך חיבורן בקשרי מבט ותנועה
חי החוץ הצמודים.
משרדי הנהלת הקמפוס ומשרדי אגף

חממה +5
תכנית קומת החממה
טכנולוגית
 .1סלון להתכנסות
 .2חללי עבודה

קומת
 .3קופסא WE WORK
 .4ספריה כניסה

ב

 .5אודיטוריום

פאב-לאב
 .6חדרי הלבשה ומחסן
 .7מעבדה טכנולוגית
 .8מזכירות
 .9חדר מנהל
 .10מטבחון
 .11מחסן
 .12חדר ישיבות/
מרחב מוגן
 .13חדר טכני
 .14מרפסת

תכנית קומת פסג"ה +9
 .1כיתות הוראה גמישות
 .2מבואה קומתית
 .3מרפסת
 .4חדר ישיבות/מרחב מוגן
 .5חדר טכני
תכנית קומת פסג"ה +13
 .1כיתות הוראה גמישות
 .2מבואה קומתית
 .3אולם רב תכליתי
 .4מרפסת
 .5חדר מחשבים
 .6חדר שירות מחשבים
 .7חדר עזר
 .8מחסן

תכנית קומת הנהלה +17
 .1אזורי ישיבה
 .2מרפסת אירועים
מנהלת הקמפוס
 .3מזכירות
 .4חדר מנכ"ל
 .5חדר חשב
 .6מטבחון

חיתוך באמצעות בליד (שוליים)  -הכרת המושג והכנת סימנים
( 9:43דקות)

( 9:43דקות)

שימוש במוקאפים  -הפקת כרזות ופרסומות בצורה מרשימה

קנ"מ 1:200
 .9סדנה לעיצוב מרחבי
למידה
 .10מרפסת סדנה
 .11סדנה לגיל הרך
 .12חדר ישיבות/
מרחב מוגן
 .13חדר טכני
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השונים וייצוא קבצים המתאימים להדפסה במכון

א

12

COURSES. FORUM. BLOG. TRAINING BOOKS.

כל הקומות נהנות משטחי חוץ המחוברים זה לזה ומאפשרים טיול ביניהם וקיום
פעילויות מגוונות ,במקביל לפעילויות בתוך הבניין

5

הנהלת פסג"ה מפלס +13
קומת
פסג"ה
קומות עליונות
מקרא

והתאמתם לגרפיקה של הכרטיס\עסק

( 13:22דקות)

שמירה ושיטוח קבצים להדפסה  -הכרות עם פרופילי הצבע

4

10

הפקת כרטיס ביקור שיעור  - 3בחירת סמלים ייחודיים לכרטיס,

לחיתוך אחרי ההדפסה (נדרש בכל עבודת דפוס)

6

11

הביקור ,הורדת ועריכת סמלי סושיאל\יצירת קשר ועוד

ומהירה באמצעות דוגמאות מוכנות

איזורי שהייה
בסמוך למערכת
התנועה

( 19:46דקות)

מעליות

 .7חדר ניקיון
 .8ארכיון
 .9מחסן
 .10חדר טכני
 .11חדר ישיבות/
מרחב מוגן
מנהלת פסג"ה
 .12חדר מורים
 .13מזכירות
 .14חדר סגן מנהל
 .15חדר מנהל
 .16חדר מדריכים
 .17מטבחון
 .18חדר מפקחים
 .19חדר אב בית

מה הטכנולוגית מפלס +5

1

1

1

7

12
13

8

ב

7
5
6
3

-ב 1:200

פריסה ורטיקלית של הקמפוס

רעיון הקמפוס הורטיקלי בא לידי ביטוי באופן פריסת
הפרוגרמה במבנה

5

איזורי שהייה ומפגש

כל הקומות נהנות משטחי חוץ המחוברים זה לזה ומאפשרים טיול ביניהם וקיום
פעילויות מגוונות ,במקביל לפעילויות בתוך הבניין
הבניין מעודד מפגשים סינרגטיים בין המשתמשים .בנוסף
לפונקציות שבפרוגרמה ,יש לו שפע של מרחבים השלובים
במערכת התנועה ומשמשים למעברים ,שהייה ומפגשים לא
מתוכננים

סיכום הקורס  -סיכום וטיפים להמשך

( 10:00דקות)

כמבנה שישמש קהלים שונים בשעות רבות של היממה  ,הוא תוכנן באופן שיתקשר עם סביבתו
גם בשעות הערב-פיקסלים של אור יידעו לספק אינפורמציה וטקסטים על גבי הבניין

לסביבה ,קשרי חוץ ופנים
קימל אשכולות אדריכלים

חינוכית  -הקמפוס האורבני ראשון לציון

ה מפלס +13

Kimmel-Eshkolot Architects

איזורי שהייה

( 13:25דקות)

הנהלת
הקמפוס
פסג"ה

14

הפקת כרטיס ביקור שיעור  - 2תכנון הצד האחורי של כרטיס

9

8
7

( 15:14דקות)

הירשמו וקבלו חבילה משתלמת במיוחד
הקורס פתוח לצפייה למשך  15חודשים
 60+שיעורים מוקלטים באיכות שמע וסאונד  .HDהשיעורים כוללים הסברים מקיפים ומלווים בתרגילים
מעולים להדגמה ולתרגול בבית.

בונוס :חבילת חומרים איכותית
טקסטורות ,דמויות ,צמחיה ,רהיטים ,רקעים וכל מה
שצריך עבור הפרויקטים וההצלחה שלכם\ן!

טיפים וניסיון מהעולם האמיתי
בקורס מתרגלים ע"ג הדמיות של פרויקטים אמיתיים.

לצפייה בשיעורים המלאים

לפרטים נוספים באתר

לתשלום לחצו כאן

סטודיו עמרי רון רח' ריינס  6תל אביב

דוא"ל  studio@omriron.comמשרד  03-5555038ווטסאפ 052-3357399

צפו בקליפים מהירים מתוך שיעורי הקורס

לפרטים נוספים וצפייה בשיעורים לחצו כאן
סטודיו עמרי רון רח' ריינס  6תל אביב

דוא"ל  studio@omriron.comמשרד  03-5555038ווטסאפ 052-3357399

