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מרכזת התכשיטנות :נטע ראובני ,צורפת ,מעצבת ויוצרת תכשיטים.
מהי תכשיטנות כמקצוע?
עיצוב תכשיט מתחיל ברעיון מופשט ,ובאמצעות טכניקות ,טעם אישי ותפיסת עולם עיצובית ,מסתיים התהליך בתכשיט שהוא
יצירה המשקפת את "כתב ידו" של הצורף המיומן .מגוון החומרים והטכניקות הקיימים כיום מאפשרים התייחסות פלורליסטית
לתחום ומנעד אפשרויות עצום  -כך שכל אחד יכול לממש את החלום האישי שלו ולתרגמו לסוגים שונים של אסתטיקה.
תכשיטנות כמקצוע היא האפשרות לעצב ,לתכנן וליצור תכשיטים וקולקציות של תכשיטים ואביזרים פיסוליים באופן מקצועי
וברמה מיטבית של שליטה בטכניקות ,חומרים וסגנונות עיצוב ,באופן שיאפשר לך להשתלב בתעשיית התכשיטים.
מה אלמד בתכשיטנות כמקצוע?
בקורס רוכשים ידע חיוני להפעלת סדנת תכשיטים עצמאית או להשתלבות בתעשיית התכשיטים ,לעצב ,לתכנן ולהוציא מן הכוח
אל הפועל קולקציית תכשיטים במתכות שונות  -בשילוב חומרים נוספים ושיבוץ אבנים ,יירכשו יכולות להעריך אבני חן ולהכיר
את כל סוגי המתכות הרלוונטיות לתעשיית התכשיטים.
מבין נושאי הלימוד:
שנה א' :טכניקות בסיסיות ומיומנויות יסוד :ניסור ,פיצור ,הלחמות ,טקסטורות ,תכשיטים תלת מימדיים ,שילוב מתכות,
חיבורים קרים וגימורים .טכניקות מתקדמות ופיתוח רעיוני :הטבעה ושילוב מתכות .תכשיטים תלת מימדיים ,חוליות,
מחברים ,חיבור והרכבה.
יסודות העיצוב והצורפות :הכרות עם מושגי היסוד ,חיבור חוליות ,ליטוש והרכבה.
שילוב טכניקות :טכניקות ריקוע ,דיאפורמינג ,זפת ,שיבוצים בסיסיים ,מבנים תלת ממדיים מורכבים.
תכשיטנות קלאסית :טבעות פריסה ושיבוצם ,עגילי מנגנון ופרויקט גמר.
שנה ב' :מודלים בשעווה ,גמולוגיה :תורת האבנים ,מטלורגיה :תורת המתכות ,תכשיטנות קלאסית :שיבוצים מורכבים ופיליגרן,
תולדות וסגנונות בעיצוב.
פרטי הקורס
מיקום הקורס :מגדל המגינים ,שדרות המגינים  28העיר התחתית חיפה
משך הקורס :שנתיים 560 ,שעות אקדמיות
יום הלימודים :שני8:30-15:30 ,
מועד פתיחה 31 :באוקטובר 2022
תעודה :תלמיד המסיים בהצלחה את הקורס על פי דרישות הלימודים ,יהיה זכאי לשתי תעודות:
דיפלומה כבוגר לימודי חוץ ,המרכז האקדמי ויצו ותעודה ממשלתית.
הקורס מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים.
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