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קורס



סטנדרט חדש של התמחות 

איור הוא אחד מתחומי היצירה הוותיקים ביותר - אם 
לא הוותיק שבהם. האיור מצריך כישורים אמנותיים 

אמיתיים, ראייה מרחבית ושימת לב  לניואנסים דקים. 
בשנים האחרונות, עם הקידמה הטכנולוגית, הולך האיור  

הממוחשב והופך לחלק בלתי נפרד ממקצועות העיצוב 
וגם המאיירים הבכירים בארץ ובעולם עושים שימוש 

בכלים ממוחשבים.

מסלול האיור בפרוג משלב הבנה מעמיקה של יסודות 
האיור ותהליכי הרישום, עבודה עם מגוון חומרים 

וטכניקות - ותיקות וחדשניות, ושימוש מקצועי בתוכנות 
האיור המובילות בעולם. הקורס כולל לימוד ותרגול של 

רישום דמויות, אנטומיה, נפחים, פרספקטיבה, אור וצל, 
עצמים, קריקטורות, קומיקס ועוד.

בוגרי הקורס משתלבים כמאיירים לעיתונות, בהוצאות 
לאור, בתעשיית הפרסום ועוד.

סטנדרט חדש של איכות המרצים 

סגל ההוראה של מסלול איור וציור ממוחשב מורכב 
מקבוצה של אמני איור, מומחי ציור דיגיטלי ומרצים 
מן השורה הראשונה, המעניקים ללומדים הזדמנות 

לחשיפה והתוודעות אישית אל המקצוענים בתחום. 

בין המרצים במסלול ישנם מאיירים ידועי שם ברמה 
הארצית, מומחים לאמנות דיגיטלית ולתוכנות 

המקצועיות, קריקטוריסטים ואמני קומיקס מן המובילים 
בתחומם.

סטנדרט חדש של תוצאות אפקטיביות 

מסיימי המסלול בהצלחה יקבלו תעודה מקצועית מבית 
פרוג שתבטא את הישגיהם לאורך הלימודים, ויחזיקו גם 

תיק עבודות מגובש, עשיר ומקצועני. אלה יסייעו להם 
בהשתלבות מיטבית בשוק האיור והציור הממוחשב.

בנוסף, בית פרוג מלווה את בוגריו גם לאחר סיום הלימודים, 
באמצעות מחלקת השמה הפועלת סביב השעון ומעניקה 

סיוע וכלים מעשיים למציאת עבודה, כמו גם אפשרויות 
מגוונות לפרסום וליצירת שיתופי פעולה עסקיים בתחומים 

שונים.



א'
יחידה 

תפיסה אמנותית 

מבוא לאיור וציור
סקירת התחום והכרת תהליכי העבודה.

קורס יסודות האיור והציור
קורס המקנה מיומנות מעשית ומקצועית 

בעקרונות הרישום, תוך פיתוח יכולת 
ההבעה האישית והתפיסה האמנותית. 
במסגרת הקורס נלמדים מגוון נושאים, 

ביניהם: יסודות האור והצל, פרספקטיבה 
ותלת מימד, איזומטריה, עצמים ונפחים, 

רישום דמויות ובעלי חיים, ועוד, תוך 
התנסות ותרגול שיטתי של רישום בעיפרון.

בסיום הסמסטר מגישים התלמידים את 
הפרויקט הראשון.



יחידה ב'

העט הדיגיטלית 

קורס איור דיגיטלי בפוטושופ
קורס פוטושופ למאיירים, במסגרתו 

נמשכת ההיכרות וההעמקה עם סודות 
ויסודות האיור בכלל והציור הממוחשב 

בפרט תוך שימוש במגוון כלים טכנולוגיים. 
את העיפרון והמכחול של הקורס הבסיסי 

מחליפה כאן העט הדיגיטלית, ובאמצעותה 
נרכשות שיטות האיור והצביעה בעזרת 

מחשב כמו גם טיפים וטריקים מתקדמים. 
באופן מעשי מעניק הקורס כלים לאיור 
וציור ספרי ילדים ומבוגרים, קומיקסים 

וקריקטורות.

קורס איור דיגיטלי 
באילוסטרייטור

ביחידה זו יכירו התלמידים את התוכנה 
המובילה מבית אדובי ליצירת אלמנטים 

גרפיים ברמות מורכבות שונות.



יחידה ג'
עריכה במחשב 

קורס תוכנת מנגה סטודיו 
מנגה סטודיו היא תוכנה מקצועית חדשנית 

ומובילה מסוגה בתחום האיור הממוחשב, 
המיועדת למאיירים ברמה מתקדמת. התוכנה 

מכילה אפשרויות כמעט אין-סופיות של 
מברשות, דגמי סקיצות, תבניות מותאמות 
לקומיקס ועוד, ושליטה בה מעניקה כלים 

ייחודיים, רבי עוצמה וחסרי תחרות.

סטודיו מעשי
פרוייקט גמר

ביחידת לימוד זאת נתמקד באיור מתקדם 
יותר, ובשיפור הציורים והאיורים, נתמקד 
בעיקר באיורי דמויות החוזרות על עצמן 
במהלך ספר ובקומיקס, נלמד להכיר את 

הדמות שלנו לעומק ולבנות את האיורים נכון 
לאופי הדמות. בשיעורים אלו נתכונן להגשת 

הפרוייקט הסופי והמסכם של הקורס.



ציורי בוגרים



ציורי בוגרים
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פרנסה טובה מהבית
מתחילה בלמידה 

מהבית! 
כיום כולנו מבינים את החשיבות והנוחות של 
אפשרות לעבודה עצמאית מהבית. לכן, בכדי 

שתוכלו להתקדם למקצוע עצמאי ומניב, יצרנו 
עבורכם מערכת ללימודים מרחוק, הכוללת קורסים 

 ZOOM שלמים המועברים בלייב בתוכנת
ומאפשרים שיח עם המרצים והתלמידים,  סדנאות 

מצולמות באיכות גבוהה לצפייה בזמן הנוח 
עבורכם, שאלונים ומבחנים לחידוד, מערכת למעקב 

הלמידה והכל במחירים מוזלים במיוחד!

השיטה <
שומרת על רמת מצוינות גבוהה של התלמידים בעזרת 

שילוב לימודים מרחוק עם עבודות ותרגולים מהבית לכל 
אורך הקורס, הגשת חומרים מעשיים ופרויקט גמר מושקע, 

אשר יחד יוציאו אתכם עם תיק עבודות מרשים וניסיון 
מעשי ואפקטיבי!

הממשק <
משלב חוויית למידה אותנטית של כיתה, שיח בין חברי 

השיעור, הגשת פרויקטים וקבלת משוב ומענה מידי 
לשאלות מאת המרצים, יחד עם הנוחות של למידה מהבית 

או מכל מקום אחר, ללא תלות בנסיעות והגעה פיזית!

המחיר <
בשל הפחתת העלויות, אתם נהנים מקורסים מקצועיים 

במיוחד, עם אותם התכנים המתקדמים, המרצים 
המנוסים ותעודת גמר היוקרתית שפותחת דלתות אצל 
מעסיקים רבים, במחיר נמוך בעשרות אחוזים מהעלות 

המקורית!

התכנים <
הם ממש אותם התכנים אשר נלמדים בכיתות מכללת 

פרוג. כולם נכתבים על ידי אנשי המקצוע הטובים בארץ 
ומתעדכנים מדי רבעון )!(, על מנת להעניק לכם רמת 

חדשנות גבוהה והתאמה מלאה לשוק תעסוקה המקצועי.

המרצים <
אנשי מקצוע מובילים וזוכי פרסים בארץ ובעולם, העוסקים 

ביצירה בפועל באופן שוטף ומעודכנים בכל הגורמים 
המשתנים בשוק המקצועי והתעסוקתי. המרצים שלנו 

זמינים עבורכם לשאלות וסיוע גם מחוץ לזמני השיעורים!

ההשמה <
מחלקת ההשמה שלנו מקושרת ופעילה במיוחד, ומעבירה 

לתלמידים ולבוגרים עשרות הצעות עבודה חדשות מידי 
חודש )!( מאת מעסיקים ולקוחות פרטיים. מאות בוגרינו 

פותחים עסקים מצליחים, מבוקשים במקומות עבודה 
הנחשבים ביותר ומאיישים את המשרות הנחשקות ביותר 

בתחום!

כל הסיבות ללמוד

בפרוג אונליין


