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מרכזת אופנה כמקצוע :ריבה ניצן ,מעצבת אופנה ומומחית בתחום התדמיתנות.

מהי אופנה כמקצוע?

קורס אופנה כמקצוע מבקש להעניק לך את היכולת לעסוק בעיצוב אופנה באופן מקצועי וברמה מיטבית
שתאפשר לך לסלול את דרכך אל עולם העשייה האופנתית .בקורס אנו מציעים לך אפשרות לפיתוח יכולת
עיצובית וטכנולוגית שתאפשר לך לתת דרור לרעיונותייך האישיים על מנת להביאם לידי מימוש .לימודי
אופנה כמקצוע הם הצעד הראשון שלך להגשמת חלום האופנה שלך.
תכנית הלימודים אופנה כמקצוע היא הדרך שלך לצעוד אל תוך עולם העשייה האופנתית עם היכולת
העיצובית והטכנולוגית מהרעיון ועד הביצוע.

מה אלמד באופנה כמקצוע?

בתוך מסגרת לימודים מגוונת וממוקדת יילמדו מושגים באופנה ,פיתוח שפה ורעיון עיצובי ,איור אופנה וציור
טכני ,בניית קולקציות ,פיתוח גזרות תדמיתנות וטכנולוגיה של התפירה .בנוסף ,יינתן דגש מיוחד לפיתוח
חומרים ובנית מרקמים ,דיגום חופשי ,דרוג ידני וסטיילינג לעולם האופנה .הכל תוך הכרת עולם האופנה
ורכישת ידע והתנסות יישומית.

כאן נלמד אותך לצייר ולעצב אופנה ,לבחור בדים וחומרים ,לבנות גזרות ,לתפור פרטי לבוש לעצמך ולאחרים,
ליצור פרטי לבוש בדיגום חופשי וכן לדרג תדמיות וגזרות לפי מידות וכן שמלות כלה ובגדי ערב.

נושאי הלימוד :
שנה א'

יסודות הגזרה; גזרות יסוד של חולצה ,מכנסיים ,חצאיות ,סריגים ובגדי גוף
טכנולוגיה בסיסית ומתקדמת; דיגום פיתוח/תפירה של פרטי לבוש שונים
תדמיתנות; גזרות יסוד של חולצה ,מכנסיים ,חצאיות ,צווארונים ,שרוולים ,שמלה ,מכנסיים
דיגום חופשי; יסודות הדיגום החופשי ,עבודה על בובות באריגים וסריגים כולל הוצאת גזרות
ציור ועיצוב אופנה; פרופורציות גוף ,ציור פרטי לבוש ,ציור טכני ,בניית קולקציה ,בחירת בדים וחומרים ,בנית
דפי השראה ,סקיצות ,טכניקות ציור וצביעה ,פרזנטציה
טכניקות תפירה; צווארון ,כיסים פנימיים וחיצוניים ,חפתים ,פריפות :תפירה בסיסית; עיבודים
מוצרי טכסטיל בית
תורת החומרים;טכסטיל
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שנה ב'

המעצב הצעיר; עיצוב ,תדמיתנות ותפירה של שמלות ומערכות לבוש
שרטוט ודירוג; עקרונות לדירוג תדמיות בהתאם ללוח מידות נתון .הדירוג יילמד בהתייחס לפרטי לבוש
מוגדרים
סטיילינג ואופנה; יסודות חשיבה עיצובית לסטיילינג בעולם האופנה ,פיתוח רעיון ,חיבור צבעוני ,שימוש
באביזרים ובחומרים שונים
סדנה מקצועית; תכנון ,עיצוב וביצוע פרויקט עם מניפולציות בחומר
ציור ועיצוב אופנה מתקדם; הכנת פרויקט סיום שנה
שמלות ערב וכלה; עיצוב ,גזרה ותפירה  +הכנה לפרויקט סיום של בגדי כלה וערב

פרטי הקורס

מיקום הקורס :משכננו החדש רח' המגינים  28חיפה
יום הלימודים :שלישי ,8:30-16:15 ,בנוסף יתקיימו כ 5 -ימי השלמה
מועד פתיחה 3 :במרץ 2020
תעודה תלמיד המסיים את הקורס בהצלחה זכאי לתעודה מטעם לימודי חוץ וכן תעודה מטעם משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
דמי הרשמה( ₪ 400 :כמפורט בתקנון לימודי חוץ ,דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה).
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