אופנתי בכיוון מעשי
הצורך בלימודי אופנה יסודיים ומקיפים ,אותו זיהתה שרון הרפז ,הניע אותה לפעולה .היום ,כבעלים
של מרכז רב תחומי מצליח לאופנה מעשית ,היא נהנית מהתוצאות וגם מלמדת אחרים שאפשר וניתן
לשבור את תקרת הזכוכית בכל תחום בו יבחרו >> מיכל אסף
אני תמיד שואפת קדימה.
בודקת עם עצמי אם
הדבר שאני עושה כרגע
הוא הדבר שאני הכי
רוצה לעשות והכי נכון
בשבילי .וכשאני עושה
משהו הוא תמיד יהיה
בצורה הטובה ביותר.
חשוב לי להתקדם כל
הזמן וגם לעזור לאנשים
אחרים לעשות את אותו
הדבר .גם כשהחיים
מזמנים לי דברים לא
פשוטים אני מתמודדת

ההתחלה ,לפני כעשור ,היתה מבטיחה .סטודיו קטן ללימודי עיצוב
טקסטיל ,שעם השנים הלך וגדל בזכות החזון של העומדת בראשו :שרון
הרפז ( ,)43שהלכה עם החלום והובילה את המקום להצלחה גדולה.
היום ,כבעלים של  profashionsהמרכז הרב תחומי לאופנה מעשית,
יש לה את כל הסיבות להיות מרוצה .הרפז ,מעצבת אופנה וטקסטיל
הקפידה לצקת עוד ועוד תכנים חדשים כמו לימודי עיצוב אופנה,
תפירה ,שמלות כלה וערב ועיצוב ותפירת בגדי ים ,תוך הקפדה על
איכות הלימודים ,גיוס מרצים מובילים ומתן בית חם לכל מי שמבקש
ללמוד את התחום כמקצוע או כתחביב.
אבל לא רק לימודי האופנה הם העניין ,הרפז גם מעודדת ומקדמת
אנשים ,ומלמדת אותם שגם את תקרת הזכוכית אפשר לשבור" .אנחנו
מאפשרים לרבים ,ובעיקר לנשים ,להגשים חלום ואין דבר מרגש מזה",
היא אומרת בסיפוק.
הרפז ,בוגרת לימודי תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה שעברה
קורסים ,הכשרות ולימוד עצמי בעיצוב אופנה וטקסטיל ,היא מסוג
האנשים שחותרים תמיד לאתגרים נוספים .בימים אלה היא מקימה
אתר לבגדי מעצבים שיכלול גם בגדים שעיצבו בוגרי המכללה שלה
ובגדים שהיא מייבאת מחו"ל ,ובחודש הבא ייצא לאור ספר מקצועי
לפיתוח גזרות בגדים ,שאותו כתבה.
מה בעצם מניע אותך?
"אני תמיד שואפת קדימה .בודקת עם עצמי אם הדבר שאני עושה
כרגע הוא הדבר שאני הכי רוצה לעשות והכי נכון בשבילי .וכשאני
עושה משהו הוא תמיד יהיה בצורה הטובה ביותר .חשוב לי להתקדם
כל הזמן וגם לעזור לאנשים אחרים לעשות את אותו הדבר .גם
כשהחיים מזמנים לי דברים לא פשוטים אני מתמודדת".

שרון הרפז (צילום)// :

חילת הדרך" .את ההחלטה לבנות מסלול עיצוב אופנה קיבלתי רק אחרי
כמה שנים של פעילות מוצלחת" ,היא נזכרת" ,הבנתי שאני עושה משהו
טוב וכדאי לפתח את זה הלאה גם לפן המקצועי ,הרבה מאוד זמן עמל־
תי ועבדתי יחד עם מעצבים נוספים על בניית המסלול .דייקתי ,מירקתי
והוצאתי מסלול ייחודי שאין כמוהו בארץ אבל תלמידים לא עמדו בתור.
גם היה קשה לגייס אנשים כי תקציבי השיווק שלנו לא היו גבוהים והיינו
חדשים בתחום .זה מאוד מאכזב ,את בונה מוצר כל כך טוב ,משקיעה את
הנשמה ונותנת שירות מעולה ובטוחה שכולם ישמעו על זה ,אבל היום
קשה מאוד להגיע לאנשים ,כולם מוצפים בהמון מידע כל הזמן".
והיום ,כשאת מנהלת עסק מצליח ,מהי המשימה החשובה ביותר שלך?
"לגרום לכמה שיותר אנשים להכיר את פעילותי ובכך לדאוג שהם
יגשימו את עצמם ויעזו לעשות שינויים בחייהם".

זוגיות שוויונית

( /////צילום)// :

הגשמה עצמית

www.profashions.co.il
( /////צילום)// :

את ההחלטה ללמוד עיצוב אופנה קיבלה הרפז לפני  14שנים
כשהיתה מהנדסת אלקטרוניקה בחברת הייטק" .הרגשתי שיש חוסר
גדול בשוק בתכנים טובים ובמקומות איכותיים ללמוד בהם והחלטתי
לפתוח בית ספר שייתן מענה לחוסר הזה .כך פיתחתי את התחום והתק־
דמתי כל הזמן ,תוך כדי שאני מגדלת שלושה ילדים קטנים".
מאז ,כעצמאית שהגשימה את חלומה האישי ומגשימה מידי יום
חלומות לאנשים נוספים ,היא עדה לרגעים מרגשים רבים" .אני הכי
מתרגשת כשאני רואה את התלמידים מתפתחים ומגשימים את עצמם,
בעיקר בהגשות קולקציות שהם עיצבו ותפרו בעצמם .לשמוע את ההת־
פעלות של המעצבים הוותיקים על העבודות ולראות את ההתרגשות
והסיפוק של התלמידים .אני מתרגשת גם מלראות אנשים בסוף הרצאה
שלי כשהם מלאי העצמה ,מוטיבציה ורצון לעשות שינוי ולקדם את
חייהם למקום נכון וטוב יותר" ,מספרת שרון.
לצד ההתרגשות וההצלחה זוכרת שרון גם הרגעים הפחות טובים בת־
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את ההשראה לדחף שלה להצליח ,היא מספרת ,קיבלה מאמה.
"אישה מאוד עצמאית ,מנהלת ,יזמית ,שלא פוחדת ,נלחמת כשצריך,
עושה שינויים ומובילה את כל המשפחה להצלחות .אמא שלי מלאת
תושייה ,שאותה ראיתי בתקופה שהרבה נשים לא עבדו כלל ובטח לא
פיתחו קריירה .עם השנים הבנתי שגדלתי עם מודל רציני לחיקוי ושהר־
בה ממה שאני ומההצלחות שלי הם בזכותה".
באיזו עצה היית מציידת נערה צעירה?
"ללכת בעקבות החלומות שלך ,להגשים את עצמך ,החיים קצרים וח־
בל לבזבז אותם על עיסוקים שלא מעניינים אותך וגורמים לך לא להיות
חיונית .באותה נשימה הייתי מייעצת לה להקים בית שיווני שבו היא ובן
זוגה שווים וכל מטלות גידול הילדים והבית מתחלקות באופן שווה .לא
להיכנע לגידול הילדים ולהעצמת הקריירה של בן הזוג על חשבון הק־
ריירה והחלומות שלך ולדאוג תמיד שאת מתפרנסת בכבוד ולא תלויה
באף אחד".
היכן את רואה את עצמך בעוד עשור?
"אני רוצה להמשיך לעסוק בתחום האופנה ,וכמובן להפעיל את
המכללה ולהגיע לכמה שיותר אנשים ולא רק בישראל אלה גם בחו"ל.
להמשיך לעצב ולייבא בגדי נשים מחמיאים ונוחים אבל לעבוד פחות
קשה ולהיות נוכחת רק במקומות שבהם אני באמת משפיעה והכרחית".
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