
  

  
                                                                                                תכנית   הסבה   מקצועית   למלבישת   בתים   

       

                הסבה  מקצועית  זו  החלטה  מאתגרת  המשלבת  תשוקה,  תזמון  נכון,  הבנה  של  הארגז  הכלים  העומד  לרשותך  במרוצת  

 השנים   ולאור   ניסיון   חיים   שצברת,   לצד   הידע   שתרכשי   בתכנית.  

  מטאפורית   זו   הזדמנות   ליצור   מלימונים   שבידייך   לימונדה.   

  התכנית   משלבת   את   הידע   והכלים   שבידנו   הן   ברמה   המקצועית   והן   ברמה   של   הליווי   העסקי   עם   האיכויות   והניסיון   שלך.   

 אנו   מזמינות   אותך   לתהליך   יצירת   לימונדה   מהתנא   שבידייך.  

 * הפנייה   בנקבה   אך   מופנית   לנקבה   וזכר   גם   יחד.  

  

 מי   אנחנו?  

                 הסטודיו  הוקם  בשנת   2013 על  ידי  אדריכלית  ג'ול  שגב  גורביץ'  ואדריכלית  נטע  גולשטיין  לוי  כסטודיו  הנותן  מענה  

               ללקוחות  בתחום  של  אדריכלות,  עיצוב  פנים  והום  סטיילינג.  כבר  בשנים  הראשונות  לצד  הפעילות  התכנונית  של  

               הסטודיו  הוקם  מרכז  הכשרה  והעשרה  אשר  מטרתו  לבנות  קהילה  של   KNOWLEDGE  SHARING  בין  מעצבי  פנים  

 ואדריכלים   בתחילת   דרכם,   הכשרת   הום   סטייליסטיות   וחיבור   לאוהבי   תחום   העיצוב.  

  

               סדנאות  וקורסים  במסגרת  העשייה  של  הסטודיו  מתקיימים  משנת   2014.  מאז  פתיחת  דלתות  מרכז  ההכשרה  וההעשרה  

 נבנתה   קהילה   של   מעל    400  בוגרות,   מתוכן   רבות   מועסקות   בתחום   עיצוב   הפנים   וההום   סטיילינג.  

  

               הייחודיות  של  הסטודיו  כמרכז  ההכשרה  וההעשרה  הינו  בגישה  אישית  לכל  המשתתפים  שלנו,  נגישות  בלתי  אמצעית  

                  שיש  למשתתפים  למאגר  הידע  ובנק  החומרים  העדכני  של  סטודיו  חי,  ובועט  לצד  אני  מאמין  שעל  דגלו  חרוט  איכות  

 ללא   פשרות:   באמצעות   תוכן,   יצירתיות   וחשיבה   מחוץ   לקופסא.  

  

                 סגל  המרצים  שלנו  אדריכלים  ומעצבי  פנים  העוסקים  בתחום  שנים  רבות  ומביאים  איתם  את  הניסיון,  הידע  וכלים  של  

 הנחייה   מקצועית.  

  

                הסטודיו  חושף  את  המשתתפים  למאגר  של  אנשי  מקצוע,  ספקים  ואושיות  בתחום  העיצוב  וההום  סטיילינג,  לצד  מנחים  

 בתחום   ניהול   עסק,   מיתוג   ושיווק.  

 מרצים   קבועים:   אדריכלית   נטע   גולשטיין-   לוי,   אדריכלית   ג'ול   שגב-   גורביץ'.  

 מרצים   אורחים   -   משתנה.   (נציגים   מטמבור,   נגרים,   אומנים,   מעצבי   טקסטיל,   אנשי   שיווק,   מכירה   ועוד).  

  

  



 סילבוס:  

  

        -מפגש   1 -  הבנת  הצרכים  בחלל  ומציאת  הקול  

 העיצובי   האישי.  

        כל  תהליך  תכנון  נכון  מתחיל  בבניית  פרוגרמה  חכמה.  

         נלמד  לעבוד  עם  שאילת  שאלות,  זיהוי  ההבדל  בין  צורך  

       להרגל.  התנעת  תהליך  חשיבה:  אוריינטציה  ללקוח  -  

 תרגול.  

 -מפגש    3  |    הרמוניה   וקומפוזיציה  

        מה  בין  מוזיקה  -  מתמטיקה  ועיצוב?  נחשף  לארגז  

        הכלים  ונבין  את  העבודה  עם  חוק  השלישים  ומשולש 

        הזהב.  נשוחח  גם  על  סוגי  הקומפוזיציה  השונים,  חוק  

        השלישים  ואיך  ניתן  ליצור  חוויה  של  סדר  בחללים  

 עמוסים.    תרגול.  

  

 -מפגש    5   |    היסטוריה   ותיאוריה   חלק   ב  

         נמשיך  לחקור  את  העבר  ואת  הקשר  שלו  להווה.  נבחן  

        את  הסוגייה  של  הבית  בראי  האמנות  והקולנוע.  נאפיין  

 את   העשורים   השונים.    תרגול.  

  

 -מפגש    7  |    תאורה  

        נלמד  על  חשיבות  האור  בחלל,  חשיבות  כיווני  האוויר  

         והאור  הטבעי.  נלמד  איך  לעבוד  נכון  עם  תאורה,  החל  

       מהבנת  הטכנולוגיות  השונות  הקיימות  להאיר  חלל,  דרך  

        הגדרת  סוגי  ההארה  לכל  חלל,  ועד  לבחירת  גופי  

       התאורה  על  סוגיהם  השונים.  נלמד  איך  להגדיר  

 פונקציות   שונות   בחלל   באמצעות   תאורה.    פרויקט   אישי.  

 -מפגש    9  |    נגרות  

         נבין  את  סוגי  העץ  וחומרי  הגמר  השונים.  נקבל  ארגז  

 כלים   בסיסי   לתכנון   נגרות.   הרצאת   אורח.  

 -מפגש    11  |    סיור   בשוק   הפשפשים  

        נצא  לסיור  לימודי  וחוויתי  בשוק  הפשפשים  בדגש  על  

      היכרות  עם  המגמות  העיצוביות  השונות  וההשראות  

 הקיימות   כיום   בשוק.   נכיר   ספקים   רלוונטיים.  

  

         -מפגש   2 -   הבנת  החלל  -   DNA של  המרחב  

 וקנה   מידה   אנושי.  

          נלמד  להכיר  את  החלל  שלנו  ולנתח  את  ה   DNA שלו.  

  מהו   חלל   מעוצב   ומה   מאפיין   אותו?.   

 נבין   מהו   קנה   מידה   אנושי   ותפקידו   בעיצוב.    תירגול.  

  

         -מפגש   4 |  היסטוריה  ותיאוריה  -  חלק  א  -  

 סיור   במוזיאון   ישראל   -   ירושלים  

        נצלול  להרצאה  מרתקת  על  תולדות  עיצוב  פנים.  נבקר  

       בחללים  משוחזרים  במוזיאון  ישראל  נלמד  לאפיין  את  

      המגמות  העיצוביות  הקלאסיות  ונכיר  את  השמות  

 הבולטים.    תרגול.  

  

 -מפגש    6  |    עיצוב   בצבע  

        נשמע  הרצאה  מרתקת  אודות  עיצוב  בצבע.  נלמד  על  

        הרכבת  פלטת  צבעים  לחלל  ואיך  ניתן  לעצב  חלל  

        באמצעות  כתמי  צבע.  נלמד  איך  להגדיר  חללים  בצבע  

 וליצור   אשליה   אופטית.    תרגול.  

 -מפגש    8  |    טקסטיל  

       עבודה  נכונה  עם  טקסטיל  למרכיביו  (וילונות,  כריות  

        שטיחים,  בדי  ריפוד)  ננתח  ונחקור  החוקיות  לכל  אחד  

        מסוגי  הטקסטיל  בחלל  ביתנו.  נכיר  את  הערך  שיש  

  לטקסטיל   בהגדרת   החלל   האווירה   והצבעוניות.   

 נצא   לסיור   קצר   להכיר   ספקי   טקסטיל.    פרויקט   אישי.  

  

          -מפגש   10 |  אצרות  והלבשת  קירות  -  חלק  א  -  

 תיאוריה  

         היכרות  עם  אלמנטים  של  אוצרות  -  כלים  והבנה  לבסיס  

     בהלבשת  קירות,  נחזור  לעקרונות  הקומפוזיצייה,  

 מציאת   זהות   אישית   וכלים   לביטוי   מקורי.  

  

  



  

 - מפגש    12  |    בניית   לוחות   השראה  

        היכרות  עם  כלי  בניית  לוחות  השראה,  החל  מבניית  

 קונספט   ועד   להנגשתו   ללקוח.  

  

 -מפגש    14  -    היכרות   עם   תוכנת   סקצ'אפ  

       תוכנת  סקצ'אפ  הינה  תוכנה  ידידותית  ומומלצת  לשימוש.  

 נכיר   את   ארגז   הכלים   הבסיסי   שלה.  

 -מפגש    16  -     הגשת   ביניים   -   פרויקט   אישי  

       ההגשות  יתקיימו  בסטודיו  ויתנהלו  מול  צוות  המנחות  

 והמנטוריות   שיתלוו   לתהליך.  

  

  

 -מפגש    18  -    שיווק   ובידול   עסקי   חלק   א  

        מציאת  הקול  האישי  -  יצירת  בידול  בעסק.  חיבור  

 לתרגול   בשיעורים   הראשונים   של   הקורס.  

  

  -מפגש    20  -     שיווק   חלק   ג   

       עסק  טוב  חייב  להיות  נוכח  בפלטפורמות  דיגיטליות.  

 סדנת   אינסטגרם   למעצבים.   מרצה   אורח.  

  

       -מפגש   22 -  בניית  הצעת  מחיר  וחשיבה  על 

 תמחור   המוצר  

        נקבל  ארגז  כלים  לבניית  הצעות  מחיר  והגדרת  גבולות  

 ללקוח.   מרצה   אורח.  

        -מפגש   24 -  סיור  עיצוב  בדיזיין  סנטר  וספקים  

 מובילים   רחוב   הלחי  

       נסייר  בדיזיין  סנטר  ונכיר  את  השחקנים  המובילים  

        בתחום  הלבשת  בתים:  החל  מפלורליס,  עד  טולמנס  דוט  

 ועד   מקס   סטוק.    תרגול.  

 -מפגש    26  -    סטיילינג   לצילומים  

        נקבל  ארגז  כלים  לבצע  סטיילינג  לפני  צילומים  ובניית  

 פריימים   מוצלחים   כבסיס   לתיק   עבודות.   מרצה   אורח.  

  

  

 -מפגש    13    |    רישום   תלת   מימד  

        היכרות  עם  הכלי  הנגיש  והחשוב  ביותר  בהבהרת  והנגשת  

 החזון   העיצובי   לעצמך   וללקוח.  

  

 -מפגש    15  -    בניית   תקציב   ומצגת   ללקוח  

        נקבל  ארגז  כלים  לבנות  תקציב  לפרויקט  ולהנגיש  אותו  

 במצגת   ייעודית   ללקוח.  

 -מפגש    17  -    סיור   עיצוב   מודרך   באיקאה  

        איקאה  הינה  שחקן  מוביל  בתחום  הובלת  דעה  וטרנדים  

       והיא  ספקית  הריהוט  המובילה  בעולם.  הבנת  תהליך  

        העבודה  עם  איקאה  ומוצריה  הינו  ארגז  כלים  הכרחי  

 במקצוע   ההום   סטיילינג.  

 -מפגש    19  -    שיווק   ובידול   עסקי   חלק   ב  

        נבין  מתוך  צעדי  הבידול  מיהו  הלקוח  האידיאלי  ומה  

       שיטת  השיווק  הכי  מתאימה  ורלוונטית  בהתאם  לשיטת  

 אפיון    SWOT.    תרגול.  

 - מפגש    21  -    תכנון   שנתי   וניהול   זמן  

        נקבל  ארגז  כלים  להתנהלות  עצמאית,  ניהול  משאב  הזמן  

        ותעדוף  משימות.  נכין  בסיס  לתכנון  עסקי  שנתי.  מרצה  

 אורח.  

 -מפגש    23  -    הגשות   ביניים   -   פרויקטים   אישיים  

       ההגשות  יתקיימו  בסטודיו  ויתנהלו  מול  צוות  המנחות  

 והמנטוריות   שיתלוו   לתהליך.  

  

 -מפגש    25  -    אצרות   והלבשת   קירות   -   חלק   ב  

       נסייר  בגלריה   1OF135 ונשמע  הרצאה  מרתקת  על  

 אוצרות   ושילוב   אמנות   בעיצוב   פנים.    תרגול.  

  

  

    -מפגש    27  -    היסטוריה   ותיאוריה   חלק   ג  

 סיור   במוזיאון   העיצוב   בחולון  



  

 -מפגש    28  -    הגשת   פרויקטים   אישיים   וסיום   חגיגי   של   התכנית  

 -מפגש    29  -    מנטורינג   אישי   להתנעת   התהליך  

  גם   לאחר   סיום   התכנית   תוכלו   להשתתף   ולהעזר   בקבוצות   דיון,   וובינרים   והקהילה   שלנו   און   ואוף   ליין.   

 *השתתפות   בתכנית   מותנת   בבדיקת   התאמה   באמצעות   פגישת   ייעוץ   לימודים   והגשת   מסמך   שיעורי   בית  

  

  

  


