
 יה של תפירה וגזירהטכנולוג

 שעות אקדמיות 164: היקף שעות

 10קורס מס'  -התמחות

 שעות  אקדמיות שבועיות   5 –טרימסטר א'  פריסת הקורס:

 שעות  אקדמיות שבועיות   5 –טרימסטר ב'                           

 שעות  אקדמיות שבועיות 4 –טרימסטר ג'                           

 

 ונל:רצי
 תפירה בסוגי מכונות שונות

 הקנית ידע בגזירה ובגזירה תעשייתית
 הקניית ידע ויכולת בתפירת מוצרי לבוש בתפירה תעשייתית

 הקניית ידע ויכולת בתפירת מודלים דגם ראשון
 הקניית ידע בתפירת אביזרים שונים

 הקניית ידע ויכולת בתפירת בגדי ערב
 נותהקניית ידע בטכנולוגיות תפירה שו

לצד רכישת ידע טכני ותיאורטי ידרש הסטודנט לעבודה מעשית בסדנאות לבד ובצוות שיפתחו את 
 המקצועיות והיצירתיות

 
 : יוצר בסיס וידע הקורס 

 בעבודה בסדנת גזרנות
 בביצוע פעולות הכנה מוקדמות למטרת התפירה

 בהכנות לתהליכי תפירה
 בפריסות שונות

 בהפעלת ציוד ומכשור מקצועי
 הכרת טכנולוגיות תפירה שונות  ב

 בשיטות עבודה תעשייתיות )קונפקציה(
 בשיטות עבודה של דגם ראשון

 בשיטות עבודה המתאימות לתפירת בגדי ערב
 באיכות ביצוע ובשיטות העבודה 

 בסיס הידע הינו תיאורטי ומעשי ומהווה חלק ממקצועות ההתמחות
 
 

 מטרת הקורס: 
 זירה והתפירהלהקנות ידע והשכלה בתחום הג

 להכיר מונחים מקצועיים שונים בתחום הגזירה והתפירה .1
 כשור מקצועי למוד לתפעל מכונות תפירה ציוד ומל .2
 לבצע דגם מהתחלה ועד הסיום מציור טכני עד הדגם התפור .3
 ליישם שיטות עבודה בהתאם לחומרי גלם שונים המותאמים למוצר הנדרש .4
 שתלאמץ טכניקות תפירה שונות באיכות הנדר .5
 סוגים שונים -סריגים .6

 

 

 



  תכנים -טכנולוגיה של תפירה וגזירה

 בסדנא גהות
 כללי בטיחות בהפעלת מכונות תפירה

 כללי בטיחות בהפעלת פרס ומגהצי אדים
 כללי בטיחות בהפעלת מכונות גזירה

 הובדיקת הדרוש להשלממגמת עיצוב אופנה בתיכון חזרה על החומר שנלמד ב
 

5 

 גילי תפירה נבחרים והשלמת תיק תרגיליםחזרה על תר
 רוכסנים

 5 מכנס חצאית ונסתר

 המשך השלמת תיק תרגילים
 5 חגורות בשתי שיטות תפירה

 המשך השלמת תיק תרגילים
 צווארונים

 צווארון שאל
 צווארון ספורטיבי

 צווארון בייבי
 צווארון מקטורן/חליפה

 צווארון גברי

 לפי בחירה 
 

10 

 
 רגיליםהמשך השלמת תיק ת

 סוגי כיסים: 
 כיס רגיל עליון

 כיס איבקה שפה אחת ושתיים
 כיס דגמ"ח 

 כיס עגול
 כיס נסתר
 כיס ג'ינס

 

10 

 
 שיטות תפירה בסרט נע

 קונפקציה
 תפירת תרגיל כתתי

 עבודה בזוגות/ קבוצות
 

10 

 
 כתיבת תהליכי עבודה
 כתיבת תהליכי תפירה

10 



 
 טכנולוגית חדר הגזירה

 מכונות הגזירה
 י שולחנות הגזירהסוג

 טכניקות גזירה ותפירה תעשייתית
 שיטות פריסת הבד

 פריסה שטוחה פריסה מדורגת
 תהליכי תכנון הגזירה

 טכנולוגית הגזירה
 עבודה בזוגות/ קבוצות

 

15 

 
 תפירת מודלים מציור טכני ועד דגם מוגמר

 חליפה ספורטיבית
 אימונית

10 

 
 תפירת מודלים מציור טכני ועד דגם מוגמר

 מלת סריגש
 חולצת סריג
 חצאית סריג

 בגד גוף
 עליונית

 לפי בחירה 
 

10 

 
 תפירת מודלים מציור טכני ועד דגם מוגמר

 שמלה
 שמלת ערב

25 

 
 תפירת מודלים מציור טכני ועד דגם מוגמר

 וסט
 שכמיה

 עם בטנה בעקרונות של תפירת פריט דו צדדי

10 

 
 תפירת מודלים מציור טכני ועד דגם מוגמר

 מעיל
 טורןמק

20 

 השלמה לתפירת פרויקט גמר
 

 


