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 שעות אקדמיות שבועיות 3 –פריסת הקורס: טרימסטר ב' 

 :רציונל

 יב' -הנלמד בכיתות יהקורס מיועד להשלמת של החומר 

 יפתח את היכולת לתרגם מחשיבה לביטוי מעשי

 הקורס יעשיר את כישורי הלומד בתחום הציור הטכני דיגום פיתוח של האביזרים הנלווים לעיצוב אופנה 

 הקורס יעשיר את כישורי הלומד בהבנת הפרופורציות

 ל אביזרים נלוויםהקורס יעשיר את כישורי הלומד בהבנה טכנית של מפרט המוצר  כול

 הקורס יעשיר את כישורי הלומד בהבנת תהליכי דיגום

 הקורס יעשיר את כישורי הלומד בהבנת תהליכי תפירה

 הקורס יעשיר את כישורי הלומד עם חומרי גלם

לצד רכישת בסיס ידע טכני ותיאורטי  ידרש הסטודנט להתנסות מעשית בסדנאות בעזרת תרגול שיפתח 
 ת.את החשיבה היצירתי

 

 ידע בתחומים הבאים: מהווה המשך לקורסים הבאים ציור טכני שרטוט ודיגום ומוסיףהקורס 

 ציור מוצרי אופנה שונים תיקים, חגורות, כובעים, צעיפים

 דיגום ופיתוח מוצרי אופנה שונים תיקים, חגורות, כובעים, צעיפים

 תפירת המוצרים הנלמדים

 מהווה חלק ממקצועות ההתמחותבסיס הידע הינו תיאורטי ומעשי והקורס 

 

 :מטרת הקורס

 להקנות ידע ומיומנות בתחום אביזרי האופנה

 העשרה של מושגים בתחום אביזרי האופנה .1

 הקניית ידע בתחום הציור הטכני של אביזרי האופנה .2

 עיצוב דיגום ופיתוח אביזרים .3

 תפירה וביצוע של האביזרים .4

 דרש פיתוח שיטות עבודה בהתאם לחומרים ולמוצר הנ .5

 שיחזור מוצרים קיימים .6

 

  



 תכנים:  אביזרים דיגום פיתוח ותפירה

 
 טכניקה של סקיצות וציור טכני עבור האביזרים קדמי אחורי וצד

 הדגשה של חלק נבחר
 חגורות

 חגורה ישרה
 חגורה מעוגלת

 דיגום פיתוח ותפירה כתרגיל
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 וצד טכניקה של סקיצות וציור טכני עבור האביזרים קדמי אחורי

 הדגשה של חלק נבחר
 כובעים

 כובע מצחייה
 כובע עם שוליים

 כובע טמבל
 כובע אופנתי

 עיבודים פנימיים וחיצוניים
 דיגום פיתוח ותפירה כתרגיל

 

9 

 
 טכניקה של סקיצות וציור טכני של סוגי תיקים

 הדגשה של חלק נבחר
 גב יתיק

 תיקי יד
 פאוצ'ים
 תיקי צד

 

3 

 
 דיגום ופיתוח של

 גב יתיק
 יקי ידת

 פאוצ'ים
 תיקי צד

 עיבודים פנימיים וחיצוניים
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 תפירה של דגמים נבחרים כתרגיל לבחירה

 תיק גב
 תיק יד

 פאוץ'
 תיק צד

 עיבודים פנימיים וחיצוניים
 

6 

 עיצוב ציור דיגום פיתוח ותפירה של צעיפים ושאלים שונים
3 

  3 יצירת  קטלוג של דגמים נבחרים

  



 יה בסגנון נבחר שכוללת את כל הפריטים    קולקצהעיצוב וציור של 

 
 תיקים
 חגורות
 כובעים
 צעיפים

 
 דיגום ופיתוח של פריטים נבחרים מתוך הקולקציה

 עיבודים פנימיים וחיצוניים
 

 תפירה של פריטים נבחרים מתוך הקולקציה כפרויקט
 הגשה ופרזנטציה 
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