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 קורס עיצוב הום סטייג'ינג 

לעשות פרוייקטים בתחום  מסלול לימודים מרתק אשר יתן לך את ההבנה והכלים לעצב את ביתך בצורה מחודשת.

ולעצב מבנים פרטיים בקנה מידה משתנה של מחירים וסגנונות עיצוב.   Home staging  

בסדרת השיעורים בקורס הום סטייג'ינג נגע בחלקים השונים בבית על מנת לבצע בהם שינוי מחודש או מהפכה 

הכל בהתאם לצרכים שלך. קורס עיצוב  הום סטייג'ינג הינו קורס חווייתי לכל שוחרי העיצוב ומי  –של ממש 

ץ דרך אשר מעצבי הפנים המובילים שמעוניין להעמיק בתכנים עיצוביים. בקורס עצמו תקבלו מידע עיצובי פור

בפרוייקטים השונים שלהם.עושים בו שימוש   

 תכני לימוד

 שיעור סגנונות העיצוב

ולהתאים אותם לחלל הפרטי שלנו 20-21להכיר את הסגנונות הקיימים במאה ה  

 השילובים של פיוז'ן,היי טק,לואו טק ועוד שילובים מעניינים שנותנים לנו מראה ייחודי בחלל

הטרנדים של ימינו מביאים לנו שפע של סגנונות עיצוב ושילובי חומרים אשר לעיתים נראים לא  –ור בפינטרסט לג

 ממשיים. בשיעור הזה נלמד איך ניתן לגור בבית כאילו נלקח מפינטרסט 

ילובי תפקידו של הצבע בחלל הוא עצום, בשיעור הזה נלמד איך אנחנו יכולים ליצור חלוקות חלל וש–עיצוב בצבע 

 גוונים  יחודיים אשר יוצרים לנו חלל מעניין

שיעור בו נכיר את החומרים השונים ואת היכולת לשלב בינהם בחלל הפרטיץ החומרים  –עיצוב עם חומרים 

בעיצוב הבית הם אלו אשר גורמים לחלל הפרטי שלנו לראות לא פחות ממדהים בשיעור הזה נכיר את החומרים 

  נוכחית.השולטים בכיפת העיצוב ה

מה שרואים מכאן... –עיצוב עם תאורה   

שיעור בו נאיר את העיצוב מכיוונים שונים על מנת ליצור מתח עיצובי בחלל עם אלמנטים מתחום התאורה אשר 

 מייצרים דרמות,הרמוניה ושילובים מתחכמים של תאורה בחלל.

הלבשת הבית,שילובי וילונות בדים והנמכות תקרה מעניינות לטקסטיל. שיעור בו נחשוף את  –עיצוב עם טקסטיל 

 הפרטים המעניינים בעיצוב החלל

 חשיבה יצירתית בעיצוב הבית 

 עיצוב ריהוט 

למשתמש אשר תוכנת ההדמיה התלת מימדים אשר כבשה את העולם. תוכנה ידידותית וקלה  –שיעור סקצ'אפ 

 תיתן לך את האפשרות להראות ולראות את ביתך בצורה יוצאת דופן.

בסדרת השיעורים הזו תוכלי לעשות הדמיה לביתך הפרטי ולראות איך את מעוניינת שיראה לאחר העיצוב 

 המחודש שלך.
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 אופן התנהלות הקורס 

שיעורים דו שבועיים אשר מתקיימים  מול מרצה דרך תוכנת סקייפ. השיעורים עצמם מתנהלים בקבוצות 

במתכונת שיחת ועידה אינטרנטית,בה ניתן להשתתף ולשאול שאלות, להראות עבודות שעשיתן וכמובן 

. לפרוייקטים שלכןלשתף מסך   

Student office   השיעורים מתקיימים דרך סקייפ, כאשר לסטודנטים תינתן גישה אל   

MP3 בו הם יוכלו לצפות בתכני הקורס במצגת וידאו,מצגת כתובה ומצגת 

 משך הקורס

חודשי לימוד 1.5  

שעות 2משך כל שיעור:  

שע"ל  24 –שיעורים  12  

שים בשבוע מפג 2  

 בסיום הלימודים כל סטודנט יקבל תעודת השתתפות בקורס 

Home staging    

Cube –online design college מטעם 

 הטבות

סקצ'אפ ) רשיון שימוש ללא הגבלה ,עפ"י הסכם יצרן(-  

  ויריי )  רשיון שימוש לשנה ( -

  מתנה-תוכנת סקצ'אפ  ניתנת לכל סטודנט 

  חש"  950עלות

 בברכה

 

CEO 

  

קורס עיצוב הום סטיילינג ייחודי, מתקדם ומקצועי אשר נותן לך את כל הכלים הנדרשים על מנת לעצב 

קשר עכשיוו רצ  -גם את המחיר עיצבנו עבורכם  –את הבית הפרטי שלך כאילו יצא ממגזין נחשק   

 ותתחילו לחיות בבית שתמיד חלמתם עליו
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