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 בית ספר למקצועות האופנה -  GUAPOקורסים של 

 קורס תפירה בייסיק למתחילים

הכלים  להעניק לך את, מטרת הקורס הינה להכיר לך באופן מעשי את מכונת התפירה :תיאור

הקורס תתנסי במהלך . כמו גם בתהליך היצירה האישי ,הנכונים שילוו אותך בהמשך העבודה

 .ירת פרטי לבוש שוניםבתפ

 שעות כל אחד 4. מפגשים שבועיים 21: משך הקורס

 אין צורך :ידע קודם

  ₪ 2,,,1: מחיר

  fashion.com/#!sewing/syrjb-http://www.guapo: לינק

 לימודי תעודה –אופנה כמקצוע 

על מנת להפוך את אהבתך  הכלים הנכונים להעניק לך את הינהמטרת הקורס המקצועי  :תיאור

אנחנו מאמינים שהיצירתיות והכישרון כבר . יפוקלאופנה למקצוע שיתפתח לקריירה מלאת ס

זאת נעשה . ת אופנה/להיות מעצב -אנחנו כאן כדי לעזור לך להתפתח ולהגיע למטרה . קיימים בך

, יזמות עסקית, עיצוב, תפירה, המתמקדת בתדמיתנות, אינטנסיבית ומוכחת םדרך תכנית לימודי

כפי , בסופו של קורס תוכלו לצאת לדרך עצמאית ולבנות קריירה בעולם האופנה. שיווק ופרסום

שהפכו לשמות בולטים בעולם האופנה, שכבר עשו בהצלחה רבה הבוגרים שלנו  

  
 .שעות כל אחד 4.4. מפגשים שבועיים 86 :הקורס משך

 ידע ראשוני בתפירה :קודם ידע

 ₪ 26,422: מחיר

  design/auhb7-fashion.com/#!fashion-http://www.guapo :לינק

 קורס עיצוב ותפירת שמלת אירוע אישית

תוכלי ליצור בליווי מקצועי צמוד את השמלה המושלמת שלך  סדנה ייחודית זו במסגרת :תיאור

סדנה זו נועדה לבעלי ידע . במסיבת קוקטייל או מסיבת סיום י, בין אם מדובר בחתונה -לאירוע 

שיעורי תפירה  - ובעיצובך שמלה משלך -מעבר להשגת המטרה , בתפירה ומציעה ראשוני

לעבוד עם גזרות ותעשירי את עצמך בידע  תלמדי, במהלכם תשפרי את היכולות שלך, מתקדמים

. וכלים חשובים להמשך החיים   

 
.שעות כל אחד 4. מפגשים שבועיים 21 :הקורס משך  

 

http://www.guapo-fashion.com/#!sewing/syrjb
http://www.guapo-fashion.com/#!fashion-design/auhb7
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 ידע ראשוני בתפירה :קודם ידע

  ₪ 0,122 :מחיר

  om/#!mydress/byha8fashion.c-http://www.guapo :לינק

 תדמיתנות ותפירת חצאיות, עיצובקורס 

את מוכנה לשלב . למדת להשתלט עליה ולתפור, את כבר יודעת לעבוד עם מכונת תפירה :תיאור

ובמידות , בקורס עיצוב ותדמיתנות חצאיות תלמדי איך ליצור בעצמך. בגדים בעיצובך -הבא 

תשפרי , במקביל. חלקים ועוד 6חצאית , מעטפת, ווציםכי, עיפרון -מגוון גזרות של חצאיות , שלך

 את השליטה שלך במכונה ותרחיבי את הידע בטכניקות תפירה חדשות

 

 . שעות כל אחד 4. מפגשים שבועיים 21 :הקורס משך

 ידע ראשוני בתפירה :קודם ידע

  ₪ 0,122 :מחיר

  fashion.com/#!skirt/ie1yt-http://www.guapo :לינק

 ותפירת חולצות ושמלות תדמיתנות, עיצובקורס 

ללמוד איך לתפור  -כך גם התכנית של קורס עיצוב ותפירת שמלות וחולצות , כשמו הוא :תיאור 

חולצה מכופתרת , פרינסס ביניהן שמלת, להכיר צלליות וגזרות שונות, איך להכין חולצה, שמלה

תלמדו ליצור , כמו כן. סימטרית ועוד-א שמלה, עם צווארון שיכולה בקלות להפוך לשמלה מגניבה

תשפרו את השליטה  ,בנוסף. יה אישית מגוונתמה שיעזור ביצירת קולקצ, ת שונותשרוולים בגזרו

.במכונה ותרחיבו את הידע בטכניקות תפירה חדשות  

 

 . שעות כל אחד 4. מפגשים שבועיים 24 :הקורס משך

 ידע ראשוני בתפירה :קודם ידע

  ₪ 22,,0 :מחיר

  course/ko2j3-fashion.com/#!dress-http://www.guapo :לינק

 תדמיתנות ותפירת מכנסיים, עיצובקורס 

מחמיאה של  כבר לא תצטרכו לאבד סבלנות בחיפוש אחר גזרה הכיבעוד זמן קצר  :תיאור

. תוכלו ליצור לעצמכן מכנסיים בגזרות שונות, אחרי שתסיימו את הקורס, בעוד זמן קצר. מכנסיים

 ,בנוסף. מכנסיים בגזרה ישרה ועוד, גזרה רחבה, פדלפון, מכנסי סקיני נלמד איך לעצב, בין היתר

.תשפרו את השליטה במכונה ותרחיבו את הידע בטכניקות תפירה חדשות  

 

http://www.guapo-fashion.com/#!mydress/byha8
http://www.guapo-fashion.com/#!skirt/ie1yt
http://www.guapo-fashion.com/#!dress-course/ko2j3
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 .שעות כל אחד 4. מפגשים שבועיים 21 :הקורס משך

 ידע ראשוני בתפירה :קודם ידע

  ₪ 0,422 :מחיר

  pants/n625z-fashion.com/#!course-http://www.guapo :לינק

 בגדי ילדיםתדמיתנות עיצוב קורס 

מתכננת להפוך למעצבת ? את חולמת להלביש את הילדים שלך בבגדים הכי שווים בעולם :תיאור

ומכנסיים  קטים'ז, בגדי ילדים וילדות ולכבוש את השוק עם שמלות לילדות שירגשו אימהות רבות

חולצות שיסובבו ראשים וחצאיות לילדות , לבנים שיגרמו להם להרגיש מצוין כבר בגיל צעיר

לרשותכם תעמוד תכנית לימודים . כי זו בדיוק מטרת הקורס! את במקום הנכון? פאשניסטות

במהלך הקורס נפתח . עיצוב, תדמיתנות, תפירה -אינטנסיבית ועשירה בכל הנושאים הדרושים 

נלמד להתאים אותן למידות הילדים וניצור , את כל הגזרות הדרושות לעבודה עצמאית בהמשך

. קולקציה אישית בעיצובכם  

 

 .שעות כל אחד 4. מפגשים שבועיים 26 :הקורס משך

 ידע ראשוני בתפירה :קודם ידע

  ₪ 4,622 :מחיר

  fashion.com/#!kids/igfi4-http://www.guapo :לינק

 

  (20:22-12:22)ערב באו ( 24:22 – 22:22)בוקר בכל הקורסים מתקיימים. 

  וזאת במטרה להעניק יחס , תלמידים 4כל הקורסים מתקיימים בקבוצות קטנות של עד

 .אישי לכל תלמיד ותמורה מלאה לכספו

 0ר .ס.ל מגדל במו. רמת גן-בני ברק, 8כינרת : כתובת 

 כתובת אינטרנט : fashion.com-www.guapo 

 פייסבוק: https://www.facebook.com/guapofashionschool  

 242-14142,2/  242-1414222/  20-44,4001: טלפון ליצירת קשר 

 אימייל :fashion.com-info@guapo  

 

http://www.guapo-fashion.com/#!course-pants/n625z
http://www.guapo-fashion.com/#!kids/igfi4
http://www.guapo-fashion.com/
http://www.guapo-fashion.com/
https://www.facebook.com/guapofashionschool
mailto:info@guapo-fashion.com

