
 דיגום ופיתוח דוגמאות בגדי נשים -תדמיתנות

 שעות אקדמיות 168: היקף שעות

 11מס' קורס  -התמחות

 שעות אקדמיות שבועיות 6 –שעות אקדמיות שבועיות, טרימסטר ב'  6 -טרימסטר א'  פריסת הקורס:

 רציונל:
 

 ת שונות בתחום הלבשת נשיםמקנה ידע בדיגום ופיתוח דוגמאו
 מקנה ידע בעקרונות וטכניקות של תדמיתנות ידנית

 מקנה ידע בשיטות עבודה שונות בהתאם לחומרים למוצר הנדרש בתחום הביגוד וההלבשה
 מקנה ידע במבנה ופרופורציות של הגוף

 מקנה ידע בשינויי גזרות יסוד
 

 לבנות לפתח ולהכין את הגזרות לתפירה ולדרוג  לצד רכישת בסיס ידע טכני ותיאורטי ידרש הסטודנט 
 

 :יוצר בסיס וידע הקורס 
 פיתוח דוגמאות שונות

 הבנת פרופורציית הדגם
 ראייה מרחבית
 הבנת ציור טכני

 
 בסיס הידע הינו תיאורטי ומעשי והקורס מהווה חלק ממקצועות ההתמחות

 
 :מטרת הקורס

 
 ופיתוח דוגמאות בגדי נשים להקנות ידע ומיומנות בתחום תדמיתנות דיגום

 
 היכרות ועבודה עם כלי שרטוט שונים .1
 סרגלים: סרגלי זוית, פורמסטר, אריסטו, עקומות שונות .2
 דיגום ופיתוח של חצאית, מכנס, חולצה, אוברול/ סרבל, שמלה, מקטורן, מעיל ושכמיה .3
 דיגום ופיתוח של פריטי לבוש שונים .4
 בניית דוגמאות במידות תעשייתיות שונות .5
 שיטות עבודה קלות ומהירות .6

 
 

  



  תכנים:  דיגום ופיתוח דוגמאות בגדי נשים

 פיתוחי בסיס
 חצאית

 דוגמאות נוספות לפי בחירה שכוללות
 גינס מעטפת אסימטרי קפלים 

 ירכית ומותנית
יצירת תדמיות עם תוספות תפרים עיבודים וכל החלקים הנלווים כהכנה 

 לדרוג ולתפירה
 

 

6 

 פיתוחי בסיס 
 מכנסיים

 דוגמאות נוספות לפי בחירה שכוללות
 'ינס אלגנטי ספורטיבי וכו'ג

יצירת תדמיות עם תוספות תפרים עיבודים וכל החלקים הנלווים כהכנה 
 לדרוג ולתפירה

 פיתוחי בסיס
 

 

6 

 סריג
 דוגמאות נוספות לפי בחירה

יצירת תדמיות עם תוספות תפרים עיבודים וכל החלקים הנלווים כהכנה 
 וג ולתפירהלדר

 
 

6 

 
 פיתוחי בסיס 

 על בסיס חולצה גברית
 הכנה לווסט

 הכנה לקימונו
 הכנה לרגלן

 דוגמאות נוספות לפי בחירה
יצירת תדמיות עם תוספות תפרים עיבודים וכל החלקים הנלווים כהכנה 

 לדרוג ולתפירה
 

6 

 
 פיתוחי בסיס

 שמלות פרינסס
 פרינסס כתף

 פרינסס זרוע/ בית שחי
 רפרינסס צווא
 פרינסס עגול

 פרינסס שטוח
 פרינסס צד )גב+ קדמי(

יצירת תדמיות עם תוספות תפרים עיבודים וכל החלקים הנלווים כהכנה 
 לדרוג ולתפירה

 

18 

 
 

 
 



 דוגמאות של צווארונים שונים
 הכנה של תדמית עם תוספת תפרים לדרוג לפי בחירה

 

6 

 
 דוגמאות של שרוולים שונים

 ם לדרוג לפי בחירההכנה של תדמית עם תוספת תפרי
 

6 

 
 דוגמאות של כיסים שונים

 הכנה של תדמית עם תוספת תפרים לדרוג לפי בחירה 
 

6 

 
 מעיל

 בטנה סגורה battle dressמעיל קצר בסגנון 
 בטנה פתוחה

 מעיל רגלן ארוך
יצירת תדמיות עם תוספות תפרים עיבודים וכל החלקים הנלווים כהכנה 

 לדרוג ולתפירה
  

12 

 
 מקטורן

 מקטורן קלאסי עם צווארון חליפה
 מקטורן עם צווארון של

 מקטורן עם בטנה
 שרוול מקטורן שני חלקים

יצירת תדמיות עם תוספות תפרים עיבודים וכל החלקים הנלווים כהכנה 
 לדרוג ולתפירה

  

18 

 
 שכמיות

 שכמיה קלאסית
 או שכמיה בגזרת עטלף

 כולל קפושון )ברדס(
פרים עיבודים וכל החלקים הנלווים כהכנה יצירת תדמיות עם תוספות ת

 לדרוג ולתפירה
  

6 

 
 התאמת תדמית למידה אישית

 חוקיות לשינוי הגזרה
 התאמת תדמית למידה אישית של:

 חצאית
 מכנס

 שמלה
 חולצה

 
 עבודה בזוגות

 

6 

 
 
 

 
 
 



 
 שמלות

 מחוך
 ערב

 דגמים מורכבים עם דגש על בגדי ערב
וכל החלקים הנלווים כהכנה יצירת תדמיות עם תוספות תפרים עיבודים 

 לדרוג ולתפירה
 

 

24 

 


