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 מעשית שימושית נגרות    קורס סילבוס  
 חי פלח מנחה: 

ומעלה ללא הגבלה של גיל, אין צורך בידע מוקדם. הקורס מיועד   18הקורס מיועד לגילאי  
 לכל מי שרוצה לעסוק ביצור רהיטים לעצמו, לבית, לילדים וכדומה. 

 ?מה לומדים 
 

בה מדברים על כל מה שקורה לעץ מרגע שהוא בתור שתיל ביער עד   הקורס מתחיל בהרצאה בת שלוש שעות, •
לרגע שהוא מגיע אלינו בתור חומר גלם לנגריה. כל מה שעובר עליו במהלך הגדילה שמשפיע עלינו בתור נגרים. 

 בנוסף, כל מה שמפיקים ממנו במסגרת הליך תעשייתי כמו סנדוויץ', סיבית, פורניר ועוד. 

 נון הרהיט , סקיצות בתלת ממד (זה פשוט, לא לפחד) מידות ופרטים טכניים שונים. דנים בתכ  בשיעור השני •

ושם באמצעות  –עד עכשיו היינו בכיתה ממוזגת   -  מהשיעור השלישי ועד האחרון, עוברים לאולם העבודה  •
מעבדים  אנו בונים שידה שבחלקה עשויה מעץ גושני שאותו אנו  ומכונות נגרות,כלים ידניים, כלים חשמליים 

ממש מחומר גלם, בחלקה עשויה מסנדוויץ' מצופה פורניר עם קנטים. יש בה שתי דלתות עם מילואה עם צירים  
משוכללים הניתנים לכיוון ומגירה עם מסילות, השתדלנו להכניס כמה שיותר פרטים מקצועיים כי המטרה היא  

 הלימוד עצמו ולא השידה. 

כולל ידיות ולוקחים אותה הביתה , מי שרוצה יקבל   די גמר מושלםעד גמר הקורס אנו מביאים את השידה לי  •
 הנחיות לצביעה הקורס אינו כולל צבע , יש קורס צבע בנפרד., 

   הדרך אותה עברנו היא הדרך שאותה עובר נגר מקצועי כשהוא מייצר כל רהיט, מסובך ככל שיהיה. •

ואכן, בוגרי הקורס  יכולים לבוא לנגריה   לעצמם רהיטיםבגמר הקורס לבוגרים יש את הידע הנדרש כדי לייצר  •
ש"ח לשעה, יכולים לעבוד בנגריה, לייצר לעצמם רהיטים ולקבל   50ארבע פעמים בשבוע ותמורת תשלום של 

 את כל השירותים שהנגרייה מציעה כולל הדרכה, ניתן להזמין חומרים פרזול וכו'. 
 
 

 קפה ועוגה  בכל שיעור. 

 

 ורס משתתפים בק   13עד  
 בליווי שלושה נגרים מוסמכים 

 שלוש שעות . משך מפגש:  מפגשים   12
 ש"ח   4950  מחיר: 

 כל חומרי הגלם לעבודה כלולים במחיר הקורס 
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