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 במגמה לעיצוב אופנה ותלבושות ספרי לימוד

 . מטה היא רשימה חלקית ובגדר המלצההרשימה המופיעה ל

המורים מוזמנים לחקור ולמצוא ברשת מקורות מידע נוספים אותם יוכלו לשלב בהוראת 

 הנושאים הנלמדים .

שם  שם הספר 
 המחבר

 הערת הפיקוח  הפצה הוצאה

ספר סדנה רב  1
 תחומית באופנה

 מגמה עותק לכל   אורט 

מילון  -מושגי אופנה 2
 לשוני -מצויר רב

ע. רייך, א. 
 מאירסון

-052טיטי  -לוני כהן 
6977312 

 מגמהעותק לכל 

3 Fashion Master 
Book-speak 

fashion language 
- Women 

לאון 
ואולגה 
 גולבטי

SKETCHBE
RRY 

Jan 2015 

Gulbetty.group@g
mail.com 

 חדש!
מומלץ לכל מורה וכמות 

העתקים מספקת לעבודה 
 בכיתה

פרקים בחומרי  4
 טקסטיל

אינג' מרי 
 פבזנר 

 

 מגמהעותק לכל   1992אורט 

 -טקסטילים 5
טכנולוגיה 
 1טקסטילית

-052טיטי  -לוני כהן 1993 לאון ש.   
6977312 

 מגמהעותק לכל 

-052טיטי  -לוני כהן  זיו מימי  עיצוב אופנה 6
6977312 

מגמה ולעיון עותק לכל 
 התלמידים 

חוברת תדמיות, יש להפיק בביה"ס מ"תדמיתנות  8
לצלם בהקטנה ולכרוך בסיוע מחשב אישי " 

  העבור כל תלמיד

 חובה לכל תלמידה 

מילון  -מושגי אופנה 9
 לשוני -מצויר רב

ע. רייך, א. 
 מאירסון

-052טיטי  -לוני כהן 
6977312 

. ישנה חובה לכל תלמידה
חוברת מתאמת למגזר 

 החרדי

מסקיאפרילי עד  10
שישה  –גוטייה 

מעצבי אופנה במאה 
 העשרים

-052טיטי  -לוני כהן  מ. כרמון
6977312 

 

סגנונות באמנות  11
ובלבוש, המאה 

 העשרים

-052טיטי  -לוני כהן  נ. ברק
6977312 

 מגמהעותק לכל 

קווים באמנות  12
ובלבוש המאה 

  + העשרים
 - תולדות הלבוש

 שקופיות

-052טיטי  -לוני כהן  נ. ברק
6977312 

מגמה, עדיין עותק לכל 
נשארו העתקים של 

שקופיות , אפשר לקבל 
 בפיקוח על המגמה

 
 
 
 

מפעל הלבשה ניהול  13
 ותפעול

ג'רי קוקלין 
משרד 
 החינוך 

-052טיטי  -כהןלוני  
6977312 

 מגמהעותק לכל 



 ישראל מדינת
 התמחות עיצוב אופנה ותלבושות -מגמת אומנויות העיצוב
 טכנולוגי לחינוך אגף

 

 הפיקוח על עיצוב אופנה ותלבושות
 6706054ת"א  2רח' השלושה 

 

סרטונים חדשים להנחיה וצפייה בכיתה, מתוך  

של  HOW DOES IT MADEמאגר הסרטים 

 : Victoria  &Albertמוזיאון 

 תהליך העיבוד של סיב הפשתן. 1

  גידול כותנה. 2

 שזירת חוטים ואריגה ידנית בנול מסורתי .3

  המעצב היפני יוז'י יממוטו -טכניקה של שיבורי . 4

  
 

  

 

 

 

 

 

   . חובה לכל תלמידהלשוני,  -מילון מצויר רב -מונחי אופנההערה: 

רסה לבדוק את הג מומלץ אינה מתאימה לבתי"ס חרדיים.משרד החינוך  המוצעת ע"י  הגרסה

 חב"ד, מרכז חינוך לבנות בזכרון יעקב או בסמינר וולך בבני ברק בכפר  שפותחה

     מפיצים:  ושא עיצוב אופנה יש לפנות ללקבלת רשימות של ספרים ועזרי לימוד נוספים בנ

 03-9518418, 223לחברת לוני כהן : שלוחה 

 בברכה

         

 

 

 

 פ"ב, תש 8.8.2021תאריך עדכון 

 

https://www.youtube.com/channel/UCmaflrfppKNfq8uuZVZZxQg
https://www.youtube.com/watch?v=LNDbINF6Vew
https://www.youtube.com/watch?v=LNDbINF6Vew
https://www.youtube.com/watch?v=2ozF0pqLI1U&list=PLe2ihXndm5js7ANCTaZ26aocPKe74M8XJ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2ozF0pqLI1U&list=PLe2ihXndm5js7ANCTaZ26aocPKe74M8XJ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=9OHbJQ90hfY&index=15&list=PLe2ihXndm5js7ANCTaZ26aocPKe74M8XJ
https://www.youtube.com/watch?v=JBkM1cQe_ug

