
BEAUTY קורס
קורס ביוטי מעניק את הידע והכלים שיאפשרו לך לעסוק בתחום צבעוני, יצירתי ומהנה. 

הקורס מכשיר למגוון מיומנויות ומאפשר בסיומו עבודה במכוני יופי או השתלבות במקצוע באופן עצמאי.

נושאי הלימוד:
מבוא: היכרות עם מגוון מוצרי ואביזרי האיפור, היגיינה וטיפוח | מורפולוגיה של הפנים-איפור תיקוני

איפור העור, מייקאפ והצללות | איפור עיניים לסוגיהן | הדבקת ריסים | עיצוב שיער | עיצוב גבות | שעוות פנים
סידור ציפורניים | סטיילינג | שיווק לאינטרנט | יום צילומים

הטבות מיוחדות: 
לינק לתיק עבודות אינטרנטי.

כרטיס מאפר מקצועי המקנה הנחות והטבות בחברות מקצועיות.
הנחה מקצועית עד כ-35% הנחה קבועה.

בלעדי ! ספר לימוד מקצועי מקיף לכל לומד/ת
ערכת איפור מפוארת לתלמיד/ה בשווי 6,000 ₪

ערכת שיער בשווי 330 ₪
ערכת סידור ציפורניים בשווי 330 ₪

ערכת עיצוב גבות בשווי 330 ₪ 

סילבוס

משך הלימודים: 
104 שעות - 26 מפגשים

מסגרת לימודים:
3/4 פעמים בשבוע

9:00-13:00

למידע נוסף  053-4552171

תעודת התמחות במקצועות היופי 
PRO MASTER BEAUTY ART

בסיום הקורס 

נושאמפגש

1
מבוא ופתיחת הקורס :מוצרי האיפור,תנאי עבודה
קוסמטיקה ובסיס העור-איפור טבעי: החיבור בין 
קוסמטיקה לאיפור הנחת מייק אפ והסתרת פגמים 

2
מורפולוגיה בסיס-תורת האור והצל :הכרת מבנה הפנים 

ותיקונם, הצללות רטובות/יבשות-קונטורים
משחק במייק אפים וסומק קרם

3
מורפולוגיה בסיס איפור תיקוני עיניים:

תיקון מבנה העין קרוב רחוק ועוד
תיקון מבנה האף

4
גבות ושפתיים: הכרות עם סוגי גבות ושפתיים שונים-

עיצוב בהתאמה ללקוחה. שימוש בפרצופים שבלונות
איפור קלאסי בשיטת איפור 3 השלבים

מורפולוגית העין איפור עין:שיטת איפור גוון 1 ו-2 גוונים5

6

איפור-אור וצבע-איפור כהות עור:
צבע:גלגל הצבעים,התאמת צבעים

צבעים חמים, קרים, איפור הרמוני
תיקון פגמים בעור הכהה

טכניקות לאיפור העור הכהה, תת גוון בעור הכהה

7
איפור כלות-איפור עמיד:

איפור כלות מסורתי
תיחומים )עיניים,שפתיים, גבות( הברקות

8

איפור נשים מבוגרות
ואיפור מתקן-תיקוני שפתיים:

תיקון פגמים
הרמת עפעף והדגשת תווי פנים

תיקון השפתיים ופיסולן
הדבקת ריסים שלמות 

9

איפור ערב זוהר ומבריק:
שיטת איפור מעושן גדול+מעושן קטן

שיטת איפור חתולי,הדבקת ריסים בודדות
טכניקות לאיפור זוהר ומבריק

שימוש בשימרים ,צלליות קרם ונוצצים 

איפור טבעי לאודישן10

11
איפור ייעוץ אישי-משפיענית:

טכניקת עבודה להעברת סדנאות אישיות דיילות יופי
הקניית כלים בהוראה, שיווק ואסתטיקה, מכירות מוצרים, התנגדויות

12
איפור יופי-איפור פנטזיה-דראג קווין:

סידור תקופות- החל משנות ה -20
הדגמה שנות ה-60 סגנון מרלין מונרו

הדבקת ריסים: שיטה ייחודית להדבקת ריסים עד 3 שבועות13

14
הדבקת ריסים/שזירת ריסים: 

שלמות/חצי/משולבות/בודדות קבוצתי/בודד אחד

15
מבוא לעולם השיער: 

הכרות עם סוגי שיער שונים 

16
שיטות עבודה פן בייביליס:

סגנונות פן שונים-בייביליס הכרות ועבודה 

17
תסרוקות:

תסרוקות כלה וערב אופנתיות ועדכניות 

18
הכרות עם סוגי גבות שונים:

עיצוב ושיקום גבות 

19
שעוות פנים:

עבודה עם שעווה אופן שימוש ושיטות הסרה –שפם/פאות

20
צביעת גבות:

עבודה על יבש באמצעות צבע 

מניקור21

מניקור ומניקור ג’ל22

עיצוב לק ג’ל23

24
היכרות עם עולם האופנה והסטיילינג:

מיהן הדמויות המובילות ?
מהם הטרנדים לעונות הבאות ומי קובע אותם?

הכרות עם עולם האינטרנט הדיגיטלי 25
פייסבוק ,יו-טיוב ,אינסטגרם, טיק-טוק ומשפיעניות 

26
הכנה לצילומים-שיעור צילום

מבחן מסכם, יום צילומים לתיק עבודות :
עבודה על מודליסטית עם כל הטכניקות שנלמדו בקורס

https://www.facebook.com/GalCollege
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://galcollege.org.il/
https://api.whatsapp.com/send?phone=972534552171

