מידעון
תשפ"ב – 2022

קורסי גרפיקה
ממוחשבת
ועריכת וידיאו
נערות

למידע ורישום:

02-3132060
מרכז דיגיטלי:
רבי נחמן מברסלב 4

מרכז דיגיטלי :רבי נחמן מברסלב ) 4בניין האודיטוריום ,כניסה אחורית מצד שמאל(,

שמאל)02-5889928
מצדבטלפון:
9:00-13:00
(בנייןמענה טלפוני
השעותאחורית
האודיטוריום,ביןכניסה

למידע ורישום:

02-3132060
רק אצלינו:
מחיר מסובסד
קורס פעם נוספת למתקשות*
עד  15תלמידות בכל קבוצה.
*ע"ב מקום פנוי

עימוד:

2

הקורסים יתקיימו בשעות אחר הצהרים
כל קורס 15 :מפגשים  -שעתיים וחצי בכל מפגש

כאן תצליחי בטוח
בעזרת ה׳

הקורסים מתאימים לנערות בגילאי  14-18עם
חוש עיצוב וחדוות יצירה ,שרוצות להכיר את עולם
הגרפיקה ולחוש אותו

נשמח להעניק לך ייעוץ והכוונה
בטלפון02-5889928 :
בין השעות 9.00-14.00
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כמה מילים...
1

2

3

4

ברוכה הבאה,
את מוזמנת לחוש את עולם העיצוב,
להנות מחדוות היצירה
ולהכיר את עולם הגרפיקה ועריכת הווידאו מקרוב.
"דיגיטלי" שם לו למטרה להנגיש קורסי גרפיקה ברמה גבוהה ובאווירה נעימה.
צוות המרכז עומד לצידך החל משלב התאמת הקורס ,דרך מפגשי הלימוד ועד לסיום
הלימודים בהצלחה.
לרשותך עומד "מידעון" המרכז הדיגיטלי ,באמצעותו תוכלי להכיר מקרוב את
הקורסים המקצועיים המוצעים במרכז ומסובסדים על ידו.
עם סיום הקורס ,נוכל להתאים עבורך קורסי המשך שונים באמצעותם תוכלי
להתמקצע עוד בתחום בו בחרת.
אנו מאחלים לך הצלחה מרובה ועומדים לרשותך בכל עניין!
בברכה,
ד .קרויזר
מנהלת המרכז הקהילתי ,ביתר עילית
נ .וולך
מנהלת מרכז "דיגיטלי"
ש .רוזן
רכזת רישום והכוון
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אילוסטרייטור
קורס מקצועי ללימוד תוכנת אילוסטרייטור .מאפשרת ליצור בקלות ובמהירות
לוגואים ,איורים במגוון סגנונות ,שרטוטים למגוון תחומים ,אייקונים ועוד ועוד.

הנושאים המועברים בקורס:
»מבוא ומושגי יסוד בגרפיקה ממוחשבת
»צורה וצבע
»הוספה ועריכה של מלל
»טכניקות מתקדמות
»שימוש במברשות
»הוספת אפקטים מיוחדים
»הבאה לדפוס

דרישות הקורס
»שליטה בסיסית בתפעול המחשב
»שליטה בסיסית בשפה האנגלית

קורסי המשך
» קורס פוטושופ
»קורס אינדיזיין והבאה לדפוס
»קורס After Effects
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פוטושופ
קורס מקצועי ללימוד תוכנת פוטושופ  -תוכנה הגרפית מהחשובות

הנושאים המועברים בקורס
»מושגי יסוד וצעדים ראשונים
»שימוש בכלים מבוססי מברשת
»תיקון ,ריטוש ושחזור תמונות
» שליטה בבהירות ,כהות וניגודיות בתמונה
» עריכת צבע  -כל השיטות
»הוספה ועריכה של מלל
»שימוש בשכבות ,מסיכות ,משטחי עבודה וכדומה
»קיצורים ,טיפים ושיטות עבודה יעילות

דרישות הקורס
»שליטה בסיסית בתפעול המחשב.
»שליטה בסיסית בשפה האנגלית.

קורסי המשך
»קורס יסודות הצילום
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אינדיזיין
בואי ללמוד את הדרך המקצועית ביותר לעיצוב ,עימוד והפקה של פרוספקטים
יוקרתיים ,ניירת ,מודעות ,מגזינים ,חוברות ,ספרים וכל מה שמודפס.

הנושאים המועברים בקורס:
»מבוא ומושגי יסוד
»הוספה ועריכת מלל
»שילוב אלמנטים גרפים
»טכניקות מתקדמות
»עיצוב מגזין
»הפקה והבאה לדפוס

דרישות הקורס
»שליטה בסיסית בתוכנות אילוסטרייטור ופוטושופ
»שליטה בסיסית בשפה האנגלית

קורסי המשך
»קורס פוטושופ למתקדמים
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פרימייר
קורס מקצועי ומקיף ללימוד עריכת וידאו בתוכנת פרימייר .תוכנת עריכה הנפוצה
בארץ ובעולם ,הכוללת :מגוון אפשרויות עריכה ,בשילוב קבצי וידאו וקול ,עד לייצוא
הסרט המוגמר במגוון פורמטים.

הנושאים המועברים בקורס
»חוקי עריכה בסיסיים
»מושגי יסוד בצילום וידאו
»טיפול ב(Audio-קול)
»שימוש במעברים ואפקטים מתקדמים
»כתוביות ,ייצוא ופרויקט גמר

דרישות הקורס
»שליטה בסיסית בשפה האנגלית
»היכרות וניסיון בתוכנות גרפיות  -יתרון!

קורסי המשך
»קורס  Premiereמתקדמים
»קורס After Effects
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אפטר אפקטס
בואי להכיר מקרוב את  - After Effectsתוכנת הקומפוזיצייה והאפקטים
לוידאו הנפוצה והמתקדמת בעולם.
בואי ללמוד כיצד תוכלי לקחת את הסרטון שלך צעד אחד קדימה באמצעות
שילוב של אלמנטים גרפיים ,אנימציה ,צבע ,מלל ותלת מימד.

הנושאים המועברים בקורס
»מושגי יסוד וצעדים ראשונים
»שימוש נכון בקומפוזציות ושכבות
»מבוא לתכנות ואנימציה אוטומטית
»שקיפויות ,המסך הירוק ומסיכות
»כלים וטכניקות מתקדמות
»פרוייקט גמר

דרישות הקורס
»שליטה בסיסית בשפה האנגלית
»ידע בסיסי בפוטושופ
»ידע בתוכנות גרפיות נוספות  -יתרון!

קורסי המשך
»קורס  Effects Afterלמתקדמים
»קורס עריכת וידאו בפרימייר
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איור דיגיטלי  -פוטושופ
איור מעשי בתוכנת הפוטושופ :שילוב של לימודי איור ,אנטומיה ואפיון דמויות ,איור
בעזרת לוח דיגיטלי ועולם הקומיקס הם התמהיל ליצירת מאיירת דיגיטלית מקצועית!

הנושאים המועברים בקורס:
»יסודות הציור :אנטומיה ופרופורציות גוף ,חוקיות אור וצל .פרספקטיבה ,תנוחות
ותלת מימדיות של דמויות.
»האיור המעשי בתוכנה :שימוש חכם בכלים הבסיסיים ,שליטה ביציבות הקו ,סוגי
מברשות ,טכניקות שונות לצביעה ותאורה.
»תכנון נכון של הציור ,קיצורי תהליכים ,ופיתוח הסגנון אישי.
»חשיבה עיצובית ומספרת סיפור :הבעות פנים ושפת גוף ,איפיון דמויות ועיצוב סביבה.
קומפוזיציות ,אווירה וקונטרסט.

דרישות הקורס
»לוח גרפי
»שליטה בסיסית בשפה האנגלית
»היכרות וניסיון בתוכנות גרפיות  -יתרון!
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קורסי המשך
» קורס פוטושופ
»קורס אינדיזיין
»קורס אילוסטרייטר

קורסים נוספים בדיגיטלי

לילדות

קורסים בתוכנת פאוור-פוינט:
יצירת אלבום דיגיטלי
נלמד ליצור אלבום דיגטלי מהודר משלב התכנון
ועד ההגשה לדפוס
עיצוב אלבום תמונות יפיפה ומעוצב.

סקראץ'
יצירת משחקים וספורים ,אנימציות ,סימולציות ועוד
באמצעות תוכנה יחודית.

בניית חידון אינטראקטיבי
נלמד לבנות חידונים ומצגות אינטראקטיביים.

אקסל לנערות:
הכרות עם תוכנת האקסל :עריכת חישובים
באמצאות נוסחאות מתקדמות ,גרפים ועוד.

במעגל השנה
נלמד לעצב וליצור פריטים שונים סביב מעגל
השנה.

מידע והרשמה

02-3132060
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למידע ורישום:

02-3132060
מרכז דיגיטלי :רבי נחמן מברסלב ) 4בניין האודיטוריום ,כניסה אחורית מצד שמאל(,

מענה טלפוני בין השעות  9:00-13:00בטלפון02-5889928 :

מרכז דיגיטלי:
רבי נחמן מברסלב 4

(בניין האודיטוריום ,כניסה אחורית מצד שמאל)

