מסלול לימודים עיצוב אופנה
מעצב האופנה הישראלי מטביע את חותמו הייחודי והשונה בשני העשורים האחרונים בארץ ובעולם .מסלול
הלימודים היוקרתי במכללה לעיצוב הגשים וממשיך להגשים את חלומם של בוגרינו משנת .1987

המכללה לעיצוב  fa29הגשימה וממשיכה להגשים חלום לאלפי סטודנטים ובוגרים משנת  1987בתחום האופנה.
לימודי עיצוב אופנה במכללה לעיצוב מעניקים כלים מקצועיים ויכולות להשתלב בעולם האופנה בארץ ובחו"ל ,תוך
שימת דגש על פרקטיקה  ,סיוע וליווי הסטודנט במהלך לימודיו ולא פחות חשוב – לאחר סיום הלימודים.
מעבר לניסיון והמקצועיות ,אנו באקדמיה לעיצוב מלווים כל סטודנט ומסייעים בפיתוח כישרונו הייחודי בתחום.
המרצים הטובים ביותר ,המבנה החדיש והכלים המתקדמים ביותר העומדים לרשות הסטודנטים – מעניקים את
פריצת הדרך אל ההשתלבות בעולם האופנה .מספקים נקודת פתיחה גבוהה יותר להשתלבות בעולם האופנה.
במכללה שלנו מועברים השיעורים ע"י מיטב המרצים  ,במקצועות – עיצוב וציור אופנה ,תדמיתנות
ידנית+ממוחשבת ,תפירה  ,טכסטיל,סטיילינג קניינות ועוד...
מגוון מקצועות כגון תפירה ,סטיילינג ,תדמיתנות ,עיצוב ,מספקים לכם מגוון אפשרויות לבחירת
התמחות בהמשך.
אז אם אתם חולמים אופנה ,נושמים עיצוב ומעוניינים להשתלב בתחום ,בין אם כעצמאים ובין אם
כשכירים – נשמח לייעץ ,להדריך וללוות אתכם בדרך להגשמת החלום.

מסלול עיצוב אופנה–
עולם האופנה הוא עולם דינאמי מאוד וכיום ,לא מספיק רק ללמוד עיצוב אופנה ,אלא יש צורך להבין כיצד לפתח
את העיצוב למקומות וכיוונים חדשים .לכאן בדיוק אנו מכוונים את מסלול לימודי עיצוב האופנה הרב תחומי
באקדמיה לעיצוב .fa29
המסלול מעניק לסטודנט את כל הידע המקצועי ומעבר לכך ,מאפשר לו לפתח את החשיבה העיצובית והיצירתית
שלו,כדי שבסופו של התהליך יוכל לממש את מגוון יכולותיו לעיצוב בגדים ייחודיים ,לבישים ומכירים.
הקורס מיועד לך ,שהחלום העיקרי הוא לעסוק ולהתפרנס בתחום האופנה עם אין סוף של אפשרויות
תעסוקה :
סטודיו אופנה אישי והקמת המותג החלומי.
עבודה כשכירים בתעשייה.
הפקות אופנה ,סטיילנג ללקוחות פרטיים .
עיצוב קולקציה אישית.
עיצוב שמלות כלה וערב (בתוספת קורס התמחות בנושא שמלות ערב וכלה) .
למי מיועד הקורס?
המסלול הרב תחומי ללימודי עיצוב אופנה מיועד לכל מי שמעוניין ללמוד עיצוב אופנה ולהבין את התחום ,מתוך
שאיפה לעסוק במקצוע ולהשתייך לעולם האופנה ,אם כשכיר ואם כעצמאי.
מסלול לימודי עיצוב אופנה מוכר לפיקדון ע"פ חוק קליטת חיילים משוחררים.

מסלולי הלימודים:
מסלול בוקר:כ 12-חודשי לימוד ,פעמיים בשבוע ,בין השעות 09:30-13:30
מסלול ערב :כ 12-חודשי לימוד ,פעמיים בשבוע ,בין השעות17:00-21:00 :
מסלול בימי שישי:כ 24 -חודשי לימוד ,אחת לשבוע בין השעות 09:00-13:00
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זהו המסלול המקצועי ,המקיף ביותר עבור כל מי שמעוניין להפוך את החלום למקצוע ,ללמוד לעצב קולקציות
אופנה עדכניות ע"פ מקורות השראה שונים .לייצר גזרות ולתפור ,על פי מקור השראה אישי ,תוך מתן הכלים
והטכניקות המקצועיות ביותר המקובלות בענף האופנה .התמקצעות בשיטות עבודה מתקדמות המקובלות
בענף האופנה.

למה לבחור במכללה לעיצוב ? fa29
.המכללה לעיצוב  fa29מכללה ללימודים מקצועיים ,היא בית  .הלימודים באקדמיה מתקיימים בקבוצות קטנות,
בדגש על יחס אישי ולצורך מיצוי מגוון היכולות של כל אחד ואחת .מרצי האקדמיה נמנים על המרצים הטובים
בענף האופנה ,בעלי תארים וניסיון רב שנים בתעשיית האופנה בארץ
• מתמחים בעיצוב אופנה וסטיילינג – עובדה המאפשרת השקעה רבה בבניית תהליך העיצוב ,העבודה
בגזרות ובתפירה ועד למימוש הרעיון בפרויקט גמר מעשי בעיצוב אופנה
• מלבד שעות החובה ,עומדות לרשות הסטודנטים באקדמיה לעיצוב שעות תגבור במהלך תקופת הלימודים
וללא תוספת תשלום.
• במהלך הקורס מתקיימות הרצאות של אנשי מקצוע מובילים בתחום האופנה ,תערוכות וסיורים מקצועיים
בבתי אופנה .
• האקדמיה לעיצוב  fa29ממוקמת בבניין חדש ומעוצב המאובזר במכונות תפירה תעשייתיות וציוד מתקדם,
באזור בעל גישה נוחה (על כביש איילון דרום לכיוון מערב ראשון לציון ובסמוך לתחנת הרכבת משה דיין)
• לרשות הסטודנטים –חנייה חופשית בסמוך לאקדמיה

תנאי קבלה:
ראיון אישי
תוכנית הלימודים
מבוא  :הסבר לקראת הקורס  4שעות אקדמאיות
לימודי ציור אופנה:
• מושגים בציור אופנה
• לימודי ציור אופנה במגוון טכניקות בציור מודל על פי מודל מצולם ,בניית הדמות וציור דמויות בתנועה
• ציור תווי פנים ,שיער ,סגנון אופי של הדמות ,ציור אביזרי אופנה שונים
• לימודי ציור אופנה בטכניקות בציור בדים וטקסטורות שונות תוך שילוב טכניקות צביעה למיניהן
• איור מערכות לבוש שונות לנשים כגון -חולצות ,מכנסיים ,חצאיות ושמלות
• ציור טכני –המפתח לשפת התדמיתנות של פריטי לבוש שונים
לימודי עיצוב אופנה:
• התפתחות הלבוש לאורך השנים
• סגנונות אופנה
• בתי אופנה בארץ ובעולם
• מעצבים והשקפותיהם בעיצוב אופנה
• מעצבי אופנה מובילים וחקר טרנדים ותחזיות אופנה
• לימודי עיצוב אופנה עם דגש על עבודת המעצב בחברה מסחרית ובסטודיו
• בניית קולקציה -תמהיל ותכנון

עיצוב קולקציה:
• מהו דף השראה?
• כיצד מגבשים רעיון מופשט לעיצוב בגד תלת מימדי?
• מעבר מרעיון עיצובי בדו מימד לבגד ,לקולקציה ולמערכות לבוש
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•
•

תהליך מחקר ,בניית דף השראה ,בניית לוח צבעים ,בחירה והתאמת בדים לקולקציה
אורך הקורס  75שעות אקדמאיות

תדמיתנות(שרטוט גזרות):
• הכנת יסודות ופיתוחים של חצאיות ,חולצות ,סריגים ,שמלות ,מכנסיים ,ז'קט ,מחוך ועוד
• עבודה מעשית בשיטות עבודה ובכלי עבודה שונים לביצוע מגוון תדמיות
• הלימוד מתבצע לפי שיטת מילר הפופולארית בעולם ומתאימה לשוק הישראלי.
• אורך הקורס  175שעות אקדמאיות
תפירה מקצועית:
• תפירת סוגי חצאיות ,חולצות ,אריגים/סריגים ,שמלות ,מכנסיים ,ז'קטים ועוד בשיטות מתקדמות וברמה
מקצועית גבוהה.
• לימוד תפירת  --כיסים ,רוכסנים ,צווארונים ,שרוולים ,פריפות ,עיבודים ,קפלים ,מכפלות ,פינות ועוד.
• אורך הקורס  175שעות אקדמאיות

טקסטיל:
• הכרת סוגי בדים ותכונותיהם
• התאמת סוגים הבדים לעיצובים השונים
• סיור בנחלת בנימין

החיים
•

האמיתיים– הכנה לשוק העבודה:
השתלבות פרטנית בענף האופנה בארץבדגש על בחירת המסלול המתאים כשכירים או כעצמאים – מה
מתאים לי ובמה עלי לבחור?
איך פותחים עסק? תמחור מוצרים ,שיטת הקונסיגנציה/קנייה -מה זה אומר בפועל?
כישלון/הצלחה – מה זה אומר עליי?
מסחריות מול יצירתיות
בניית תיק מוצר בהתאם לכללים בינלאומייםלצורך פיתוח דגמים לייצור בחו"ל
בחינת האופציות העומדות בפני הבוגרים לפני היציאה לשוק העבודה והקניית ההכנה הטובה ביותר על
מנת לשפר את הסיכויים להתקבל לעבודה בשוק הישראלי

קניינות
•
•
•
•
•

אופנה:
הקמת עסק עצמאי–ניהול ותפעול העסק ,הבנת תהליכי עבודה ,בניית מותג אישי ,שיווק אופנה
שיווק מכירות ,מיתוג ,שיווק באינטרנט ,כרטיס ביקור ועוד
קניינות תמחור ומסחור.
בניית שיתופי פעולה.
שיווק ברשתות החברתיות –פייסבוק ואינסטגרם.

•
•
•
•
•

פרויקט גמר– עיצוב קולקציה -הגשת פרויקט
עיצוב קולקציה אישית לפי קונספט שיינתן מראש ,תוך יישום מגוון הפרקטיקות שנלמדו –בליווי והנחיית צוות
המרצים .הקולקציות יוצגו ע"י דוגמניות בתצוגת אופנה חגיגית עם ביקורת חיצונית מתחום עיצוב האופנה בארץ,
צוות המרצים ,הנהלת האקדמיה צלם אופנה (בסיום הסטודנטים מקבלים תמונות מקצועיות לתיק העבודות האישי
שלהם)ומוזמנים נוספים.
בסיום הקורס תתקיים תצוגת אופנה עם אורחים ומבקרי אופנה ,שיתבוננו בקולקציה שעיצבתם ובכל
תהליך העבודה שלכם במהלך הלימודים .הדגמים המעוצבים שלכם יוצגו על דוגמנית מקצועית ,וכל
תשומת הלב תוקדש לפרויקט שלכם ,עם ביקורת מקצועית **.בסיום יערך טקס חגיגי עם כל המרצים
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שלימדו את הקורס ומבקרת חיצונית ,בו יוצגו הפרויקטים על דוגמנית מקצועית ובצילום צלם אופנה וקבלת תעודות
גמר לעומדים בדרישות הקורס**
בסיום הקורס
• תעודת הסמכה של האקדמיה לעיצוב לעומדים בדרישות הקורס.
• סטודנטים מצטיינים יקבלו סיוע מהאקדמיה לעיצוב בסטאז'  /עבודה בסטודיו לעיצוב וחברות מסחריות
היקף הקורס  425שעות אקדמאיות .בנוסף לשעות אלו מתקיימים שיעורי תגבור  ,הרצאות  ,וסיורים .
הקורס נלמד פעמים בשבוע.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נוספת ו/או לקבוע פגישת ייעוץ בטל' 03-9618770

בברכה,
האקדמיה לעיצובfa29
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