
 

 אורנה טלומק  -למתחילים   קורס שזירת פרחים  

 

 רקע כללי: 

 הקורס  .מרתק צבעוני וססגוני הלימודים פותחים חלון לעולם .קורס שזירת פרחים הינו קורס בסיסי בתחום

 .פי והרוגעוהי ,לחוות את אומנות השזירה המעונייןבעל חדוות יצירה ו מיועד לכל מי שאוהב פרחים

 .להיכנס ליופי של הטבעמיום ויי היולהתנתק מח

 ,עבודה ושימור הפרחים דרכים לטיפול, ,טכניקות מגוונות  של שזירת פרחים במהלך הקורס המשתתפים ילמדו

 .+ טיפים שונים עומק הסידורים גובה, סוג, שימוש  נכון בצבע,

 .וכ"ו   ,נטוסא, ליזי, ורדיםחרציות :כגון מגוונים עם פרחים יתבצעהלימוד 

בתום ( בידיים עבודה) ( חלק מעשיעיוני )הסברחלק : חלק לשניים עד שלושה חלקיםור יתהשיע 

  .מסכם של השיעור הנלמד השיעור יחולק דף

 .האישית איתם זכאים התלמידים לקחת את עבודתם בסוף כל שיעור

  מטרה :

בבית או  ופן עצמאיאב , מתן יכולת לשזורת השזירהמגוון אפשרויו לימוד ,לימוד יסודות השזירה מהבסיס

 והצבע (  השלווה לתת לנפש להיכנס לעולם ..כמובן לא לשכוחובמקום עבודה )

 

 הנושאים שילמדו בקורס :

 והתאמת צבעים  אורך חיים, גיזום ,, עמידות, טיפול בפרחוהירק הנלווה הכרת הפרחים: שעור ראשון

 .הזר אריזתוות סגנונ ,לפי התאמת צבעים ,עלפי קבוצות צב פרחיםוקט ב שזירת

 ,סידור מעוין , , סידור פינתי, הכרת הסידור המאורךהכרת הסידור העגול :סידורי פרחים: שעור שני

 .בניית סידור עגול

, סידור טיפה בניית סידור מאורך, סידור , האפשריותהבנייה על הסגנונותהסבר  ידורים לחופהס: שלישישעור 

 ורךבניית סידור מאלשולחן  פינתי לקבלה ו/או ארוך

,  , זר כלה ליד, זר כפרי, זר אלגנטי, זר נשפך, זר כלה ארוךכלה עגולבוקט  :הכרת סגנונות זרי כלה שעור רביעי:

 .בניית זר כלה

 .שושבינה, יום הולדת ,: לכלהזר לראש בניית: שעור חמישי

, ום כל השעורים שנלמדו בקורססיכ .גומי גם, בוקט שוקולד, שזירת פרלינים שיפודי :זר מתוק :שעור שישי

 .עבודה מעשית מסכמת

 

 .בשבוע פעם אקדמיות שעות 3 ,מפגשים 6קורס של  :תדירות

 .בהצלחה קורס שזירה בסיסי ודה כי סייםבסיום הקורס יקבל כל משתתף תע :תעודה

 19.30-17בשעות  שניבימי  2019יוני  :מועד פתיחת הקורס הראשון

, בעלת , שוזרת מקצועית ובעלת ניסיון רב בתחומי השזירה השוניםקלומנה ט: אורומדריכת הקורס אחראית

  .בעלת ניסיון בהדרכה של עשרות שנים ,בעלת ידע והדרכה נרחבים ,חנות הפרחים א. רות ופרח במעלות

  .עורי** יש לציין כי בתום כל שעור כל תלמיד יצא  עם העבודה אותה ייצר בש

 .איכות העבודה משפיעה על אורך חיי הפרחכי  ויש לזכורואיכותיים  ים, ססגוניהנם טריים **הפרחים 

 

 ,   אשמח לראותכםעבודה מהנה

 טלומק  אורנה

 א. רות ופרח  


