
 םדרוג דוגמאות בגדי נשי

 שעות אקדמיות 70: היקף שעות

 13התמחות קורס מס' 

 שעות אקדמיות שבועיות 4–שעות אקדמיות שבועיות, טרימסטר ג' 3-טרימסטר ב'  פריסת הקורס:

 :רציונל
 

 מקנה ידע בדרוג דוגמאות שונות בתחום הלבשת נשים
 מקנה ידע בעקרונות וטכניקות של דרוג ידני

 ת מקנה ידע בשיטות עבודה שונו
 מקנה ידע במבנה ופרופורציות של הגוף

 מקנה ידע בקריאת טבלאות מידות שונות לקהל יעד שונה
 מקנה ידע בהבנת טבלת הקצאות דרוג
 מקנה ידע בבניית טבלת הקצאות דרוג

 
לצד רכישת בסיס ידע טכני ותיאורטי ידרש הסטודנט לדרג את הדוגמאות השונות במידות לפי טבלאות 

 מידה נתונות
  

 
 :יוצר בסיס וידע הקורס 

 דרוג דוגמאות שונות
 הבנת פרופורציית הדגם

 ראייה מרחבית
 הבנת ציור טכני

 מידה שונות טבלאות
 קות דרוג שמתאימות לדגמים שוניםטכני

 עבודה עם הקצאן דרוג
 התאמה למבנה גוף ופרופורציות

 לתדמיתנות ממוחשבת 
 

 ק ממקצועות ההתמחותבסיס הידע הינו תיאורטי ומעשי והקורס מהווה חל
 

 :מטרת הקורס
 

 להקנות ידע ומיומנות בתחום תדמיתנות הקטנת והגדלת מידות דוגמאות בגדי נשים
 

 היכרות ועבודה עם כלי שרטוט שונים .1
 דרוג של חצאית, מכנס, חולצה, אוברול/ סרבל, שמלה, מקטורן, מעיל ושכמיה .2
 דרוג של אביזרים ופריטי לבוש שונים .3
 במידות תעשייתיות שונותבניית דוגמאות  .4
 הבנת מונחים מקצועיים שונים שמהווים בסיס למקצוע הדרוג .5
 שיטות עבודה קלות ומהירות .6

 

 

 

 

 



  תכנים:  דרוג דוגמאות בגדי נשים

 
 (ירכית ומותנית,קפלים ,אסימטרי  ,מעטפת,גינס ) דרוג חצאיות שונות

 
ם ופיתוח בחירת הדוגמאות תהיה מהתרגילים שנעשו בקורס תדמיתנות דיגו

 בחמש מידות שונות לפי בחירה מטבלת מידות בגדי נשים
  

6 

 
 דרוג מכנסיים

 דוגמאות נוספות לפי בחירה שכוללות
 'גינס אלגנטי ספורטיבי וכו

 
בחירת הדוגמאות תהיה מהתרגילים שנעשו בקורס תדמיתנות דיגום ופיתוח 

 בחמש מידות שונות לפי בחירה מטבלת מידות בגדי נשים
  

6 

 
 דרוג שמלה או חולצת  סריג
 דוגמאות נוספות לפי בחירה

 
בחירת הדוגמאות תהיה מהתרגילים שנעשו בקורס תדמיתנות דיגום ופיתוח 

 בחמש מידות שונות לפי בחירה מטבלת מידות בגדי נשים
 

6 

 
 דרוג דגמים על בסיס חולצה גברית

 כולל שרוול
 ווסט/ אפודה כולל כל העיבודים

 וחולצת קימונ
 עליונית/חולצת רגלן

 דוגמאות נוספות לפי בחירה
בחירת הדוגמאות תהיה מהתרגילים שנעשו בקורס תדמיתנות דיגום ופיתוח 

 בחמש מידות שונות לפי בחירה מטבלת מידות בגדי נשים
 

 

9 

 
 דרוג שמלות פרינסס

 פרינסס כתף
 פרינסס זרוע/ בית שחי

 פרינסס צוואר
 פרינסס עגול

 פרינסס שטוח
 ינסס צד )גב+ קדמי(פר

 
בחירת הדוגמאות תהיה מהתרגילים שנעשו בקורס תדמיתנות דיגום ופיתוח 

 מידות בחמש מידות שונות לפי בחירה מטבלת בגדי נשים
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 דוגמאות של צווארונים שונים
 צווארון שאל

 צווארון ספורטיבי
 צווארון בייבי

 צווארון מקטורן/חליפה
 צווארון מלח

3 



 צווארון גברי
 צווארון סיני

 צווארון אסימטרי
 

בחירת הדוגמאות תהיה מהתרגילים שנעשו בקורס תדמיתנות דיגום ופיתוח 
 בחמש מידות שונות לפי בחירה מטבלת מידות בגדי נשים

  
 
 

 דוגמאות של שרוולים שונים
 כולל דוגמאות מיוחדות לפי הבסיסים השונים

 
ילים שנעשו בקורס תדמיתנות דיגום ופיתוח בחירת הדוגמאות תהיה מהתרג

 בחמש מידות שונות לפי בחירה מטבלת מידות בגדי נשים
 

6 

 
 מעיל

 בטנה סגורה battle dressמעיל קצר בסגנון 
 בטנה פתוחה

 מעיל רגלן ארוך
 

בחירת הדוגמאות תהיה מהתרגילים שנעשו בקורס תדמיתנות דיגום ופיתוח 
  ות לפי בחירה מטבלת מידותבחמש מידות שונ בגדי נשים

 
 

12 

 
 מקטורן

 מקטורן קלאסי עם צווארון חליפה
 מקטורן עם צווארון של

 מקטורן עם בטנה
 שרוול מקטורן שני חלקים

 
בחירת הדוגמאות תהיה מהתרגילים שנעשו בקורס תדמיתנות דיגום ופיתוח 

 בחמש מידות שונות לפי בחירה מטבלת מידות בגדי נשים
 

12 

 
 שכמיות

 שכמיה קלאסית
 או שכמיה בגזרת עטלף

 כולל קפושון )ברדס(
 

בחירת הדוגמאות תהיה מהתרגילים שנעשו בקורס תדמיתנות דיגום ופיתוח 
  בחמש מידות שונות לפי בחירה מטבלת מידות בגדי נשים

 

4 

 דרוג והתאמת תדמית למידה אישית
 חוקיות לשינוי הגזרה

 התאמת תדמית למידה אישית של:
 חצאית

 מכנס
 שמלה
 חולצה

 
בחירת הדוגמאות תהיה מהתרגילים שנעשו בקורס תדמיתנות דיגום ופיתוח 

4 



 בגדי נשים
 

 עבודה בזוגות
 

 
 

 שמלות 
 מחוך: מחוכים שונים על בסיס קווי חיתוך שונים מרופד ושקוף

 שמלות ערב
 דגמים מורכבים עם דגש על בגדי ערב

 
ורס תדמיתנות דיגום ופיתוח בחירת הדוגמאות תהיה מהתרגילים שנעשו בק

 בחמש מידות שונות לפי בחירה מטבלת מידות  בגדי נשים
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