עם ישראל!

אתרים מצו ינים
לעוסקים בגרפיקה
1

להפיץ...

בס"ד
,

CS3.ספרות הדרכה בעברית לתוכנות החדשות של אדובי מסדרת ה
 הורדת קבצי ההדרכה והשימוש בהם אינו כרוך בתשלום.הספרות נכתבה ע"י אנשים מקצועיים בתחומם
http://www.quicksoft.co.il/webdownloads

, tutorials,  תמונות,אינים- פלאג, טקסטורות, מברשות, פונטים:אתר עם קישורים לכל המצטרך
..ואתרים להשראה גרפית
http://www.marcofolio.net/photoshop/ultimate_photoshop_design_resources.html

:להורדה חופשית של תמונות
/http://www.morguefile.com
http://www.dreamstime.com/free-photos

:עיטורי עץ
http://www.bostonornament.com/catalog/catalog.html
http://www.invitinghome.com/molding_crown_wood/wood_molding.htm

:פונטים ישראלים
/http://www.oketz.com/fonts
/http://hafontia.oketz.com
http://www.mendelsson.co.il/yakov/myfonts.htm
http://webjunkie.co.il/FontsIndex.asp
http://www.madd0g.co.il/fonts/myfonts.htm
/http://www.yaelok.com
http://www.sigall.co.il/fonts.asp
http://www.daniella.co.il/daniella/bloog/font/Hebrew-font-page1.htm
/http://www.danielevy.com
/http://www.hagilda.com
/http://www.otsela.co.il

:פונטים באנגלית
/http://www.dafont.com
http://www.fontfreak.com/fonts-a.htm
/http://www.1001freefonts.com
/http://www.urbanfonts.com
http://www.webpagepublicity.com/free-fonts-b.html
http://www.acidfonts.com/index.html
/http://www.myfont.de
/http://www.fontfiles.de
/http://www.fonts.com
/http://simplythebest.net/fonts
/http://www.abstractfonts.com
/http://www.1001fonts.com
/http://betterfonts.com

:מאגר עצום מהעולם הווקטורי
/http://www.vecteezy.com

: ' לשימוש בהדמיות וכו,מאגר גדול של עצים עם רקע לבן
http://www.howardmodels.com/0-tree/DecidiousTreesFull-112103/index.htm

:שליחת פקס דרך המחשב חינם בשפה העיברית
/http://www.freefax.co.il

:פוטושופ אונליין
https://www.photoshop.com/express

:אתרי תמונות חינמיים
. מומלץ- Stock Exchange
. מומלץ- Morguefile
Image After
Free Photos Bank
OpenPhoto
BigFoto
USDA
NASA
NOAA
NPS
Earth from Space

FWS1
FWS2
Picture Station
Geek Philosopher
Free Images
Pixel Perfect Digital
FreeFoto
Image Base
Cepolina
Amazing Textures
Texture Warehouse
PDPhoto
Image Blowout
Piotrpix
Mandragora
Fotogenica
Mayang
Free Photo Station
Cromavista
Afflict
Creativity 103
The Photo Repository
Aarin Free Photo
Stockvault
Designpacks
Unprofound
Four Bees
Insect Images
Free media Goo
Burning Well
A digital Dreamer
Freestockphotos.com
Freewebpics
Lightmatter
Majestic Imagery
Triparalbum
Demny Onink
Twice Pix
AboutPixel
Woophy
Pixelquelle
Litetek
PIX
tOfz
Fontplay
Orangetrash
ArtFavor
ImageTemple
LogoDesignweb
Fotodatebank
Bajstock
Pixelbag
NWYH Stock Images
PhotoCase
NPS Digital Image Index
Gimp-Savy
DeviantArt

:! בשפה העברית- !אתר חינמי נוסף לקבלת פקס חינם דרך המחשב
/https://myfax.co.il

:פותר בעיות בהעתקת טקסט
/http://www.pixiesoft.com/flip

:בחינם-pdf יצירה והמרה ל
http://www.bechinam.co.il/bnShowItem.asp?id=12
/http://www.primopdf.com

:הפיכת תמונה לוקטור
/http://vectormagic.com

:שילובי צבעים
http://wellstyled.com/tools/colorscheme/index-en.html
/http://www.colourlovers.com

: אוסף גדול של תמונות ואיורים לשימוש חופשי- האתר של אופיס
http://office.microsoft.com/he-il/clipart/default.aspx

:חיפוש תמונות ללא בעיות צניעות
http://www.gettyimages.com/Search/Search.aspx?contractUrl=2&language=enUS&family=creative&assetType=image&p=boot%20no%20people&src=standard
. ואז מקבלים תמונות ללא אנשיםno people, (לרשום לאחר מילת החיפוש
אפשר גם לאחר החיפוש להגדיר את זה בלשונית מצד שמאל
no Femalesאפשר גם להגדיר חיפוש ללא נקבותpeople>Number of people<>
) בשדה החיפושno people עובד גם בעוד הרבה אתרים אחרים פשוט להוסיף

: גרפיקות וקטוריות חינמיות לעיצובים

http://vectortuts.com/articles/web-r...ital-art-pros/

: טקסטורות להורדה

http://www.alteredadvice.com/30-hott...aphics-design/

:טקסטורות נוספות

http://www.bittbox.com/freebies/24-f...-res-textures/

: מברשות ואובייקטים ויקטוריים בחינם

http://createforfree.blogspot.com/20...ee-vector.html

הורדת פונטים ,מברשות וכדו' חינם.

http://99fonts.com

אתר חמוד (וחינמי) שגיליתי ,ובו השראות לגוונים מענ ינים ,שילובי גוונים (כולל השוואה כמותית) ופטרנים יפים.
ניתן להוריד פלטות לפוטושופ אילוס 'ועוד.
ההורדה דורשת הרשמה בחינם.
/http://www.colourlovers.com

אתר מדהים שעוזר לי המון.
אפשר להוריד משם מברשות איורים ועוד המון דברים לפוטו שופ.
http://www.obsidiandawn.com/brushes-categories

טיפים להרבה תוכנות ,ועוד ועוד
/http://www.tutorialized.com

אפטר אפקט
/http://aetuts.com

התוכנות האלה הן מסוגportable
והן ניתנות להתקנה על דיסק חיצון ,כך שאם "נתקעים" ליד מחשב ללא פוטושופ,
זה יכול להוות תחליף לא רע.
ד"א ,אלה תוכנות שעברו גם שדרוג עם תמיכה לשפה העברית.
קרדיט לאלישע בביוף מנהל הפורום הגדול למורים ותקשוב דרום.
פוטופילטר photofiltre_portable627.exe
גימפgimpportable.exe

פוטושופ על האינטרנט
http://www.pixlr.com/editor/
מדריכי וידאו בשלל נושאים ובעיקר בתוכנות  ADOBEדברים פשוטים אבל נחמדים
http://www.2create.co.il/forum/index.asp

באתר זה ניתן להרשם בתור משתמש חינם ולהוריד חלק מהדברים

http://www.dreamstime.com/

אתר עם פריסות למעטפות/דיסקים/תיקיות וכו
http://www.designerstoolbox.com/designresources/cd/

ימ"ש! אבל יש להם מה להציע

http://design-c.blogspot.com/

בצד יש כל מיני קטגוריות ממוספרות בסוגרים ללחוץ שם ויפתחו עוד דפים בהצלחה!!!!
http://www.fordesigner.com/maps//6834-0.htm

באתר  cdi :תבניות גרפיקה לדיסקים
http://www.cdi.co.il/%D7%AA%D7%91%D7...%95%D7%AA.html

מיזם פיקיוויקי -

www.pikiwiki.org.il

ציטוט מדף הבית:
"פיקיווקי הנו מאגר של תצלומים איכותיים בנושאים הקשורים בישראל ובחברה הישראלית בעבר
ובהווה".
המון תוכנות (יש חינמיות ויש רק נסיון) מקוטלגות לנושאים ותתי נושאים

http://www.freebyte.com

בניהם יש גם קטגוריית גרפיקה

http://www.freebyte.com/graphicprograms

הכל באנגלית .
התאמות צבעים:
http://www.colorjack.com/studio/
http://www.colorschemedesigner.com/#4N51WrGtZ0000

זהירות -נשים
אתר של קישורים לאתרים לשמוש גרפיקאים לכל התחומים :
פונטים,תמונות ,ויקטורי,צבעים ,פטארנים,סאונד ,תלת מימד וכו'
חינמי ולא.
http://www.bluevertigo.com.ar/

אתר לחיפוש במאגרי תמונות רבים
/http://everystockphoto.com

שלושה אתרים נוספים ,להורדה חופשית של תמונות:
http://www.morguefile.com
http://www.unprofound.com
http://freerangestock.com

כמעט הכל לגרפיקאים.

http://www.mivrashot.com/

מדריכים שונים (בעיקר לפוטושופ):
habalabostitps.blogspot.com

קבצים וקטוריים:
http://fordesigner.com/

שליחת קבצים עד  2ג'יגה חינם  -בג'מבו מ יל ,עוד יש מישהו שלא משתמש?
http://www.jumbomail.co.il/
הופך כל תמונה לוקטור
חינם בהרשמת חינם
vectormagic.com

חיפוש תמונות הפוך

tineye.com

המרה אונליין  -כמעט של כל קובץ

zamzar.com

שילובי צבעים:

http://wellstyled.com/tools/colorscheme
http://www.colourlovers.com

תמונות וקבצים וקטוריים:

http://vector4free.com
http://www.bazaardesigns.com
http://www.henderson-art.co.uk/royalty-free-art.php
http://fordesigner.com
http://bluevertigo.com.ar

יש אתר קוראים לו( BOX
האתר נותן לכם אחסון קבצים של GB!!! 5בחינם.

מסמכיםhttp://www.box.net/

)

אז ככה אפשר להעלות אליו כל סוג של קובץ כולל .האודיו וידאו וקבצי טקסט (כגון)PDF
את רוב הקבצים הוא פשוט נותן לינק להורדה שאפשר לשלוח ללקוח או לכל אחד,
אבל קבצי  PDFוהאודיו הוא נותן קוד  HTMLשאפשר להכניס לאתר הפרטי ושם הוא מוצג
בצורה נוחה ,לדוגמה :אודיו יש אפשרות של הורדה ואפשרות להאזנה ישר באתר,
PDFאפשר כמובן ללחוץ על הורדה אבל אפשר גם להציג את זה פתוח באתר ויש שמה זכוכית
מגדלת וכל האופציות.
האתר באנגלית אבל מאוד קל להבנה,
עשרות אלפי ריהוט וחפצים:

http://www.archibase.net/gdl

מאות תמונות  ,רקעים ,טקסטורות ועוד(...הרוב חינמי ),

http://www.plaintextures.com/carpetstextures.php

ועוד אחד-

http://www.yunphoto.net/he
אתר עם מאגר א-ד-י-ר של מברשות מדהימות בכל הנושאים שתרצו (כמעט,)...תהנו.
http://browse.deviantart.com/resourc...r=9&offset=384

רקעים ומרקמים בחינם!

http://www.backgroundlabs.com

אתר גרפי נחמד

http://www.israelgrafix.com/archives...%D7%AA/page/11

תמונות חינמיות

http://www.digitalimagemagazine.com/...k-photo-sites/

אני רואה שעדיין לא מוכר כאן המאגר התלת מיימדי של פורמט DS 3ו MAX,וחלקם גם חינמי.
אז למי שלא הכיר עד היום ,הנה הקישור לדף ההורדות החינמי
http://www.mr-cad.com/Free-3D-Models-search-1.html

פשוט מאוד ,נפתח [קבצי הDS 3בלבד] גם ב PSDמגירסה  CS3ומעלה ,ע"י פתיחה מתוך
ה PSD,ואז הקבצים הם בD 3מלא!!.
לתשומת לב ,יש שם גם קבצי  MAXוכדומה שלא נפתחים ב PSDאלא בתוכנה שלו ואז יש
אפשרות לייצא אותו כDS 3ואז לפתוח אותו בתלת מיימד מלא ב PSD,
או לחילופין עם תוכנת המרה כמו  POLY TRANSאפשר להוריד מכאן
http://www.okino.com/conv/demos.htmולהמיר את הסיומת של  MAXלDS3
לוגואים:
http://www.seeklogo.com/category.html?q=A&Page=1&Sort=Name-Asc

