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בואי לגלות וללמוד את התוכנה 
הטובה בעולם ליצירת תמונות 

וגרפיקות אשר נמצאת בבסיס של 
כל הפרויקטים היצירתיים, החל 

מעריכת תמונות ויצירת קומפוזיציות 
וכלה בציור דיגיטלי ועיצוב גרפי. 

להלן הסילבוס של הקורס.

פוטושופפוטושופ



orenshimon.co.il C2 כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

סילבוס קורס פוטושופ

תודה שהורדת את הסילבוס של הקורס,  הסילבוס של הקורס נבנה 

רבים  אנשים  והביא  הזה  השנים  במהלך  שצברתי  רב  נסיון  מתוך 

להצלחה לעבוד עם התוכנה. 

הסילבוס מכיל רשימת נושאים מפורטת וממוקדת שהקורס מכיל.

אם חשוב לך להצליח ולקבל ידע אמיתי בפוטושופ ולא סתם לזרוק 

כסף על קורס ללא תכלית או תוצאות חשוב שתקראי את הסילבוס.

תלמידות.  הן  שלי  התלמידים  רוב  כי  נקבה  בלשון  כתוב   המדריך 

עם זאת, המדריך מופנה לנשים וגברים כאחד.

לחיי ההצלחה שלך בתחום הגרפיקה הדיגיטלית,

אורן שמעון
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לפני הכל, ממש בקצרה למה משמשות 
תוכנות פוטושופ?

תוכנת פוטושופ היא התוכנה הנפוצה ביותר בתעשיית הגרפיקה והצילום.

תחומי  לכל  מתקדמים  גרפיקה  כלי  של  רחב  מגוון  משלבת  התוכנה 
עיבוד ובניית תמונה. בשל כך פוטושופ הינה התוכנה הפופולרית ביותר 
בקרב אנשי מקצוע וחובבים. צלמים רבים משתמשים בפוטושופ כ"חדר 
חושך דיגיטלי" לצורך ליטושי תמונה שנעשים בחדרי חושך בזמן פיתוחי 
הפילמים. התוכנה מאפשרת לצלמים לבצע עיבודים שונים כמו הבהרה 
או הכהייה של תמונה, חידודים, טשטושים, חיתוכים, ותיקוני צבע שונים. 
גוונים שנוצרו בעת  וסטיות  טכניקות אלו מאפשרים לתקן בעיות שונות 

הצילום.

כיום השימוש בתוכנה גלש מתחום עיבוד התמונה השייך לצלמים ומפיקי 
היוצרים  והחובבנים  הביתיים  המשתמשים  לתחום  אף  ועבר  דפוס, 

אפקטים ויצירות רישום היכולות להגיע גם לרמה מקצועית.

כמו כן, מעצבים גרפיים משתמשים בתוכנה על מנת לעצב אתרי אינטרנט 
ואפליקציות, וליצור קולאז׳ של תמונות עבור הקמפיינים השונים.

בשנים האחרונות נוספו לפוטושופ יכולות גם בתחום התלת מימד וניתן 
לערוך ולהדפיס אובייקטים בתלת מימד.

כמו כן, ניתן למצוא גם כלים בסיסיים לעריכת וידאו ואנימציה.
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מה אני אלמד בקורס פוטושופ?

שיש  והמתקדמים  השונים  הכלים  את  תלמדי  פוטושופ  קורס  במהלך 
פוטושופ  עם  לעבוד  כיצד  להציע, את ההגיון הפנימי שבה,  לפוטושופ 
באופן נכון, יעיל ומקצועי בשיטת לימוד יחודית וידידותית אשר פיתחתי 
במהלך השנים הרבות שאני עוסק בתחום העיצוב ועיבוד התמונות. כל 

זאת על מנת להביא אותך להצלחה בעבודה עם פוטושופ.

קורס פוטושופ הדיגיטלי בהדרכתי כולל כ-14 פרקים המכילים כ-150 
סרטי וידאו מפורטים והוא בנוי באופן מובנה ומסודר, הכולל תרגילים 
מנת  על  כתבתי  אשר  לימוד  ספר  בשילוב  צעד,  אחר  צעד  בשיטת 
להעניק תמיכה מלאה במהלך הלימודים ואף מעבר לתקופת הלימודים. 

קורס פוטושופ דיגיטלי כולל:

14 מודולים המכילים כ-150 סרטוני הדרכה 	

ספר הדרכה המכיל כ-400 עמודים בצבע 	

קבוצת תמיכה בוואצפ כל הזמן 	
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מהן מטרות הקורס?

מהם תוצרי הקורס?

להכיר מושגים בעולם העיצוב הדיגיטלי ועיבוד התמונות 	

להכיר את המבנה של פוטושופ וההגיון הפנימי שבה 	

לדעת לעבוד נכון, יעיל ומקצועי בפוטושופ 	

 הכי חשוב, להביא תוצאות! 	

להביא אותך להצליח ליישם את הרעיונות היצירתיים שלך

הקורס יקנה לך את הכלים והמיומנויות הבסיסיים  	

והמתקדמים בעבודה עם פוטושופ

תיק עבודות הבנוי מהתרגילים השונים במהלך הקורס 	

תעודת סיום קורס פוטושופ 	
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להלן נושאי קורס פוטושופ - מודולים 1-2:

מודול 1 – הכרות כללית והכרות עם התוכנה

מושגים בעולם התמונות הדיגיטלי 	

התקנת פוטושופ 	

הכרת סביבת העבודה 	

סקירת התפריטים 	

ארגז הכלים וחלונות התוכנה 	

והבאה  	 מסכים  גבי  על  תצוגה  עבור  נכונה  ושמירה  הקבצים  סוגי 
לדפוס ועוד.

מודול 2 - עבודה עם כלי בחירה

על מנת לטפל באיזור מסויים בתמונה, יש צורך לבחור את האזור הרצוי 
ולאחר מכן לבצע את פעולת השינוי הרצויה. לכן תוכנת פוטושופ מעמידה 
לרשותנו מגוון אפשרויות וכלים נרחב על מנת לבצע אזור בחירה בצורה 

מדויקת ויעילה. את הכלים והאפשרויות השונות נסקור במפגש זה:

עבודה עם כלי בחירה: כלי המלבן והאליפסה, כלי הבחירה המהירה,  	
כלי מטה הקסם וקבוצת כלי הלאסו

	 Select פקודות בחירה בתפריט

סקירת התפריטים 	
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להלן נושאי קורס פוטושופ - מודולים 3-4:

מודול 3 - שינוי גודל תמונה, רזולוציה ומשטח עבודה

במפגש זה נבין כיצד לעבוד עם תמונות, לדעת האם התמונה איכותית 
לשילוב  או  לדפוס  התמונה  הכנת  לדוגמה,  הפרויקט.  לסוג  ומתאימה 

באתרי אינטרנט. במודול זה נלמד את הנושאים הבאים:

	 Image תפריט

עריכת נתוני התמונה 	

עריכת נתוני משטח העבודה 	

מודול 4 - עבודה עם שכבות

בעבודה  רבה  גמישות  מקנה  בפוטושופ  השכבות  חלון  עם  עבודה 
ומאפשרת עריכה בצורה יעילה ופשוטה במהלך העבודה. במפגש נסקור 
את מגוון סוגי השכבות שיש לפוטושופ להציע וכיצד לעבוד עם שכבות 

בצורה יעילה. 

להלן הנושאים הנלמדים:

סוגי שכבות  ⋅  יצירת שכבה חדשה  ⋅  שכפול שכבות ⋅ בחירת שכבות 
בחלון השכבות  ⋅  שינוי סדר השכבות  ⋅  בניית קולאז׳ תמונות  ⋅ אפקטים 
של שכבה  ⋅  קשירת שכבות  ⋅  חיפוש וסינון רשימת השכבות  ⋅  יישור 
שכבות  ⋅  נעילת שכבות  ⋅  הפרדה/איחוד שכבות  ⋅ תפריט חלון השכבות
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להלן נושאי קורס פוטושופ - מודולים 5-6:

מודול 5 - עבודה עם מברשות, כלי ציור וסוגי מילוי

נעשה שימוש בכלי  לעבוד עם מברשות בפוטושופ,  כיצד  נלמד  זה  במודול 
ציור כגון: כלי המכחול, כלי העפרון וכלי מילוי שונים.

עבודה עם חלונות המברשות  	

יצירת מברשת חדשה  	

עריכת מברשת 	

כלי צביעה וציור 	

	 Pattern -סוגי מילוי בפוטושופ: צבע רגיל, מעבר צבעים ו

מודול 6 - ריטוש תמונות

הכלים אשר בזכותן יצא שמה של פוטושופ למרחקים... בעזרתם ניתן לטפל 
באזורים בעייתיים בתמונה כגון: הסרת קמטים, כתמים לא רצויים ועוד. בכלים 

אלו נעשה שימוש נרחב בעולם הפרסום והיופי.

במודול זה נלמד את הכלים הבאים: 

כלי ריטוש כגון: חותמת, כלי הפלסטר, כלי הטלאי 	

כלים לשיפור ניגודיות, הבהרה ורווית צבעוניות 	

כלים לחידוד וטשטוש אזורים בתמונה 	

טכנולוגיית Content Aware - המאפשרת ריטוש מתקדם ויעיל בתמונות 	
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להלן נושאי קורס פוטושופ - מודול 7:

מודול 7 - עבודה עם טקסט

במפגש זה נלמד כיצד לשלב טקסט, לשלב צורות ואייקונים וקטורים, 
ולעבוד בצורה יעילה עם שכבה חכמה.

במודול זה נלמד את הנושאים הבאים: 

כיצד מתחילים לשלב טקסט? 	

	 Character - חלון עריכת האותיות

חלון עריכת פסקאות 	

המרת טקסט לצורה גרפית 	

המרת טקסט לשכבת תמונה 	

הצמדת מלל למסלול וקטורי 	

שילוב אייקונים מתוך פונט 	

	 Type תפריט
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להלן נושאי קורס פוטושופ - מודולים 8-9:

מודול 8 - עבודה עם מסכות

מחיקת  ממצב  להימנע  לנו  מאפשרת  בפוטושופ  מסכות  עם  בעבודה 
חלקים  של  חשיפה  או  הסתרה  לבצע  זאת  ובמקום  בשכבה  פיקסלים 

מהתמונה.

במפגש זה נלמד כיצד לשלב מסיכות בעבודה ובכך לייעל את העבודה 
בתוכנה. להלן הנושאים הנלמדים במודול זה:

עבודה עם מסיכות 	

	 Paste Into פקודת

	 Clipping Mask עבודה עם

מודול 9 - שכבה חכמה

במפגש זה נלמד מהן שכבות חכמות וכיצד לייעל את העבודה בעזרתן.
להלן הנושאים הנלמדים במודול זה:

יתרונות בעבודה עם שכבות חכמות 	

כיצד ליצור שכבה חכמה ולערוך אותה 	
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להלן נושאי קורס פוטושופ - מודולים 10-11:

מודול 10 - הכלים הוקטורים של פוטושופ

תיקוני  לבצע  מנת  על  התאמה  שכבות  לשלב  כיצד  נלמד  זה  במפגש 
בהירות, ניגודיות וצבעוניות בתמונה בצורה נכונה ומקצועית.

להלן הנושאים הנלמדים במודול זה:

יצירת שכבת צורה וקטורית 	

״צריבות״ בפוטושופ 	

	 PEN-עבודה עם כלי ה

	 Curvature-עבודה עם כלי ה

מודול 11 -  תיקוני בהירות, ניגודיות וצבעוניות מתקדמים

תיקוני  לבצע  מנת  על  התאמה  שכבות  לשלב  כיצד  נלמד  זה  במפגש 
בהירות, ניגודיות וצבעוניות בתמונה בצורה נכונה ומקצועית.

במפגש זה נלמד את הכלים הבאים:

	 Curves -ו Levels תיקוני בהירות וניגודיות באמצעות שכבות

	 Hue/Saturation-ו Vibrance תיקוני גוונים באמצעות שכבות

	 Color Balance איזון צבעים באמצעות שכבת

	 Black &White המרת תמונה צבעונית לשחור לבן באמצעות שכבת
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להלן נושאי קורס פוטושופ - מודולים 12-13:

מודול 12 -  יצירת אזורי בחירה בטכניקות מתקדמות

במפגש זה נלמד כיצד ליצור אזורי בחירה עבור אלמנטים מורכבים יותר 
בתמונה כגון: בחירת שיער. ושיטות נוספות ליצירת אזורי בחירה.

במודול זה נלמד את הפקודות הבאות:

	 Select and Mask :בחירת שיער באמצעות הפקודה

	 Focus Area :יצירת בחירה באמצעות הפקודה

	 Color Range :יצירת בחירה באמצעות הפקודה

מפגש 13 -  עבודה עם פילטרים

פילטרים הם החלק הכיפי של פוטושופ, בעזרתם ניתן להעניק לתמונה 
אפקטים על מנת לשפר את מראה התמונה או לחלופין ליצור מהתמונה 

טכניקות ציור שונות המשנות באופן דרמטי את התמונה.

במפגש זה נלמד את הפילטרים השימושיים הבאים:

עבודה עם פילטרים אומנותיים - המדמים טכניקות שונות של ציור/ 	

Filter Gallry איור בעזרת חלון

עבודה עם פילטר Luquify - עיוות תמונה 	

עבודה עם פילטרים לטשטוש  	

עבודה עם פילטרים לחידוד 	

עבודה עם פילטרים לשינוי תאורה 	

עבודה עם פילטרים לבניית הצללות ועוד. 	
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להלן נושאי קורס פוטושופ - מודול 14:

Actions מודול 14 -  עבודה עם

Actions מאפשרים לנו להקליט סדרת פעולות קבועה ולהחיל אותה על 
תמונות אחרות על מנת לחסוך בזמן עבודה.

במודול זה נלמד:

	 Action מבוא לעבודה עם

יצירת Action והחלה על תמונה 	

	 Batch :על תיקיית תמונות באמצעות הפקודה Actions החלת
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כל  על  תשובה  ותקבלי  באי-מייל  ישירות  קשר  עימי  ליצור  מוזמנת  את 
היכן  נבונה  החלטה  לקחת  תוכלי  ללמוד  שהחלטת  שברגע  שאלה.כך 

ללמוד ולהשיג את המטרות שלך.

באמצעות  שלי!  הוואטסאפ  לקבוצת  והצטרפי  הכפתור  על  לחצי 

כן,  וכמו  אחרים  של  שאלות  לראות  שאלות,  לשאול  תוכלי  הקבוצה 

לקבל מידע חשוב לפני שאת נרשמת לקורס.

מחכה לך בקבוצה לעזור לך בכל דבר שאת צריכה

אורן שמעון

Whatsapp צרף אותי לקבוצת צרף אותי לקבוצת
הוואטסאפ בבקשההוואטסאפ בבקשה

יש לך עדיין שאלה שלא קיבלת עליה תשובה?


