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בית הספר לאמנות הקרמיקה בבית 
בנימיני הינו מרכז מקצועי בו פועלים 
חובבים, אמנים ומעצבים המבקשים 

לפעול בגבולות החומר הקרמי.
בבית הספר מתקיים לאורך כל השנה 

מערך קורסים איכותי ומגוון באמצעות 
צוות מרצים מקצועי ואיכותי המאפשר 

את הרחבת הידע המעשי והתיאורטי.
בית הספר והסדנאות השונות מאפשרים 
למידה, התפתחות והתמקצעות כמו גם 

סדנאות, מפגשים והרצאות של אמנים 
מהארץ ומחו"ל. 

סמסטר הקיץ הקרוב, יולי 2012, יאפשר 
לקהל המקצועי כמו גם לאלו המתנסים 

בעבודה בחומר בפעם הראשונה, מגוון 
רחב של נושאי לימוד ומסגרות שיעור.

Benyamini Ceramic  
Art School

Summer Semester  
July 2012

The Benyamini School of Ceramic Art is 

a professional center offering courses 

for beginners, artists and designers 

who want to work within the bounds 

of the ceramic material. The school has 

a team of professional teachers running 

a year-round program of courses in 

practical and theoretical aspects 

of ceramics as well as workshops, 

lectures and master classes with artists 

from Israel and abroad. The summer 

semester, starting July 2012, includes 

a wide range of topics and classes 

suitable for beginners just starting out 

in clay, people with experience working 

with clay and professionals. 

tel: 03-5182257 :טל
email: benyaminiccc@gmail.com

www.benyaminiceramics.org

בית הספר לאמנות הקרמיקה 
בבית בנימיני

 סמסטר קיץ  
יולי 2012

לפרטים נוספים והרשמה:
For further details and registration:



 קדרות נוער
נועה אלמגור

סדנא חוויתית לבני הנוער, התנסות 
ראשונית בעבודת הקדרות.

שלושה מפגשים בשעות הצהריים 
בסטודיו בבית בנימיני.

עלות: 400 שקל ל־3 מפגשים כולל 
חומרים ושריפות

Pottery for Teenagers 
Noa Almagor

Experience clay learning basic throwing 

skills and techniques on the wheel 

including wedging, centering,  

building cylinders, turning and  

using color on clay.

Classes start midday.

Cost: 400 shekels for 3 meetings 

including clay and firings

ראשון, שלישי, רביעי
16:30-13:30

sunday, tuesday, wednesday

1,3,4/7/2012 | 8,10,11/7/2012 | 15,17,18/7/2012

1
קורסים



 קדרות
רועי מעין

הקניית מיומנויות וטכניקות בסיסיות 
לעבודה באובניים. מפגש ראשוני עם 

החומר הקרמי, לישה, מרכוז, בניית 
צילינדר, צד שני וטיפול צבעוני.

אין צורך בידע מוקדם.

עלות: 675 שקל ל־5 מפגשים כולל 
חומרים ושריפות

Wheel Throwing 
Roy Mayan

First time clay students will acquire 

basic throwing skills and techniques 

on the wheel including wedging, 

centering, building cylinders, turning 

and using color on clay.

No previous experience required

Cost: 675 shekels for 5 classes including 

clay and firings

רביעי
12:00-9:00
wednesday

4/7/2012-1/8/2012

2
קורסים



 קדרות, 
 שיפור מיומנות

אתי גורן

הקורס מיועד לבעלי ניסיון עבודה 
באובניים המבקשים לחזק יכולות 

טכניות, להתמקד בפתרון בעיות ולרכוש 
מיומנויות נוספות על פי בחירתם. 

נדרש ניסיון עבודה על האובניים.

עלות: 675 שקל ל־5 מפגשים כולל 
חומרים ושריפות

Wheel Throwing - 
Improving Skills 
Eti Goren

The course is for students with 

throwing experience wanting to 

improve their abilities, solve problems 

and acquire specific skills of their choice. 

Throwing experience required.

Cost: 675 shekels for 5 meetings 

including clay and firings

שלישי
21:00-18:00

tuesday

3-31/7/2012

3
קורסים



 מתחילים קרמיקה
רונן ימין

מפגש ראשון עם עולם החומר הקרמי, 
קדרות ובניית יד. הקניית מיומנויות 

וטכניקות עבודה מגוונות.
אין צורך בידע מוקדם.

עלות: 675 שקל ל־5 מפגשים כולל 
חומרים ושריפות

Starting Ceramics 
Ronen Yamin

First time clay students will acquire 

basic skills in hand building or wheel 

throwing including wedging, building 

techniques and using color on clay.

No previous experience required.

Cost: 675 shekels for 5 classes including 

clay and firings

רביעי
21:00-19:00
wednesday

4/7/2012-1/8/2012

4
קורסים



כלים גדולים, קדרות 
 ובניית יד

ג’קרנדה קורי

קורס אינטנסיבי: חמישה מפגשים בני 
שש שעות כל אחד, המאפשר הכרות עם 

טכניקות ואופני בנייה שונים של כלים 
גדולים בבניית יד ועל האובניים. 

במהלך הקורס יתמודדו הסטודנטים 
עם שלושה תרגילים שונים דרכם ירכשו 

מיומנות טכנית, הבנה ויכולת ניתוח צורני 
של נפחים גדולים. נדרש ידע מוקדם הן 

על האובניים והן בבניית יד.

 עלות: 1300 שקל ל־5 מפגשים כולל 
חומר ושריפות

Large Vessels - throwing 
and hand building 
Jacaranda Kori

Intensive 30 hour course learning 

hand building and wheel throwing 

techniques for large pots. Students 

acquire technical skills as well as an 

understanding and ability to analyze 

the shape of large volume vessels.

Throwing and hand building  

experience necessary.

Cost: 1300 Shekels for 5 meetings 

including clay and firings

חמישי
15:00-9:00
thursday

5/7/2012-2/8/2012

5
קורסים



 צלילים בחומר
לאוניד גוסין

תופים/פעמונים/רעשנים/משרוקיות/ 
חלילים ועוד. הזמנה לבדיקת החיבור 

בין צליל )סאונד( לחומר הקרמי. מסע 
קצר בדרך לא מוכרת ומאתגרת מגוש 

החומר ועד הצלילים הראשונים. הקניית 
מיומנויות בסיסיות בפיסול קרמי, 

אפשרות לשילוב עבודת קדרות.
ידע מוקדם בעבודה בחומר איננו הכרחי.

עלות: 675 שקל ל־5 מפגשים כולל 
חומרים ושריפות

Clay Notes 
Leonid Gosin

Building musical instruments: drums, 

bells, flutes, rattles, whistles and more. 

Explore the connection between sound 

and clay. Participants will acquire basic 

skills in clay sculpture (wheel thrown 

parts as well).

No experience required. 

Cost: 675 shekels for 5 meetings 

including clay and firing

ראשון
22:30-19:30

sunday

1/7/2012-29/7/2012

או
or

שלישי
13:00-10:00

tuesday

3/7/2012-24/7/2012

6
קורסים



 אקסטרודר, כלים 
 ומבנים בחומר

רינה פלג

האקסטרודר, כאמצעי עזר לאמני 
הקרמיקה מאפשר מרחב פעולה ויצירה 
רחב. הקורס מציע היכרות והבנה רחבה 

של תהליכי העבודה והאפשרויות הגלומות 
במכשיר עבור היוצרים בחומר. בעזרת 
האקסטרודר וטכניקות אריגה וקליעה 

נלמד ליצור מבנים, נפחים וסלים קרמים.
אין צורך בידע מוקדם.

 עלות: 540 שקל ל־4 מפגשים 
כולל חומרים ושריפות

Extruder, vessels  
and clay structures 
Rina Peleg

The extruder is an additional tool  

for creating ceramic objects.  

The course offers an introduction 

to work practices and possibilities 

using an extruder including weaving, 

basketry and clay structures.

No experience required.

Cost: 540 shekels for 4 meetings 

including clay and firing.

חמישי
21:00-18:00

 thursday

5-26/7/2012

7
קורסים



 מודל על הגג
לאוניד גוסין

מרתון פיסול מודל על הגג בבית בנימיני, 
פיסול אקספרסיבי וחופשי בהנחיה 

מלאה. נתחיל כל מפגש ביצירת מבנה 
יסוד מחומרי עזר ונמשיך בבניית נפח 

בחומר. נתמקד בפיתוח ראיה מרחבית 
ומבנית בדגש על פרשנות אישית של 

היוצר. כל מפגש יזמן עבור המשתתפים 
עבודה חדשה ודגשים שונים.

אין צורך בידע מוקדם.

 עלות: 825 שקל ל־5 מפגשים 
כולל חומרים ותשלום למודל

Figurative sculpture 
Leonid Gosin

Expressive sculpture with a model on 

the roof instructed by an experienced 

clay sculptor. Each class starts with the 

initial internal structure and continues 

creating the volume with clay.  

The course focuses on spatial  

and structural vision emphasizing 

personal interpretation. 

No experience required.

Cost: 825 shekels for 5 meetings 

including clay and cost of model

שלישי
21:00-19:00

 tuesday

3-31/7/2012

8
קורסים



 סדנא רעיונית 
 ליוצרים בחומר

שלומית באומן

המורכבות והבין תחומיות של שפת 
האמנות והעיצוב בימינו מחייבת הבנה 

כוללת, של היבטים חומריים, טכנולוגיים 
ורעיוניים. הסדנא מיועדת ליוצרים בחומר 

המעוניינים לחדד את הצד הרעיוני של 
עבודתם. בסדנא נעבוד על נושא כללי 

שיוצג בפני הקבוצה ונפתח באופן אישי 
וקבוצתי את היבטיו השונים. 

הסדנא מבוססת על תרגילי ביניים, 
הרצאות, ביקורת עבודות ותרגיל מסכם.

עלות: 950 שקל ל־3 ימים כולל חומרים

ראשון, שני, שלישי
16:00-9:00

sunday, monday, tuesday

22-24/7/2012

9
סדנאות

Conceptual Aspects  
for Ceramists 
Shlomit Bauman

The complicated interdisciplinary 

language of art and design today 

requires a broad understanding of 

materials, technology and ideas.  

The workshop is for clay artists who 

wish to extend the conceptual side of 

their work. An idea will be developed 

based on intermediary exercises, 

lectures, critiques and a final project.

Cost: 950 shekels for 3 days 

including materials



 הדפס קרמי
שלומית באומן

הדפס קרמי הינו תחום המפגיש את 
היוצר עם אחד האתגרים הקשים מכל , 

המפגש בין דו מימד לתלת מימד, המקום 
בו השפה הגרפית־ויזואלית פוגשת את 
החומר. במסגרת הסדנא נלמד טכניקות 

הדפס שונות בחומר, תוך התמקדות 
בהדפס על ניירות משי והעברה לגוף 

חומר. נלמד להשתמש באמולסיה 
צילומית, להקרין רשת, לערבב צבעים 

קרמים, ולהכין סדרת הדפסים.

עלות: 1500 שקל כולל רשת ומגב אישי 
לשני מפגשים

שישי
13:30-8:30

 Friday

6,13/7/2012

10
סדנאות

Ceramic Screen Printing 
Shlomit Bauman

Ceramic printing confronts the 

artist with the challenging aspect of 

combining 2D with 3D-the meeting of 

graphic, visual language and clay. In the 

course we will learn different printing 

techniques on clay and focus on 

printing on tissue paper and transfer to 

clay. We will learn to use photographic 

emulsions, mixing clay colors, and 

making a series of prints.

Cost: 1500 shekels for two meetings 

including screen and squeegee



שני
18:00-15:00

monday

30/7/2012

11
סדנאות

 כיתת אמן - פורצלן
דניאל פלטאואר

מפגש הכרות עם הפורצלן דרך הקשריו 
ההיסטוריים, מזרח ומערב, טכנולוגיה, 

גיאולוגיה, יצרנים, ספקים ועוד. נדון 
באתגרים המתעוררים בעבודת הקדרות 

בפורצלן ובתהליכי שריפה וצבע.
המפגש כולל הרצאה והדגמה.

עלות: 50 שקל

Master Class - Porcelain 
Daniel Flatauer

An introduction to porcelain including 

the historical background, east 

meets west, technology, geology, 

manufacture, suppliers and more.  

We will discuss the challenges of 

working with this fine material, firing  

it and glazing. This master class 

includes a lecture and demonstration 

by the artist.

Cost: 50 shekels



 דקאלים
אנה כרמי

הדגמה והתנסות בשימוש בדקאלים 
לחומר קרמי.

המשתתפים יתבקשו להביא איתם 
עבודות לטיפול צבעוני.

עלות: 160 שקל כולל דקלים ושריפה

שני
20:00-17:00

 monday

23/7/2012

12
סדנאות

Decals 
Anna Carmi

A demo and hands-on workshop using 

decals on clay objects, handmade 

or found. Participants should bring 

objects to the workshop. 

Cost: 160 shekels including  

decals and firing



שני
21:30-18:30

monday

30/7/2012

13
סדנאות

 מי מפחד מלסטרים?
אנה כרמי

הדגמה והתנסות בשימוש בלסטרים 
צבעוניים וזהב.

המשתתפים יתבקשו להביא עימם 
עבודות לטיפול צבעוני.

עלות: 160 שקל כולל לסטר ושריפה

Who's afraid of Lusters? 
Anna Carmi

Demo and hands-on workshop using 

colored lusters and gold. 

Participants should bring fired work for 

the workshop to class.

Cost: 160 shekels including  

lusters and firing



העמל 17, תל אביב
Tel: 03-5182257 :טל

17 Haamal Street, Tel Aviv 

www.benyaminiceramics.org

שעות פתיחת המרכז:

ראשון: 10–13 )הגלריה סגורה(

שני-חמישי: 11–19

שישי ושבת: 11–14

Opening hours of the center: 

Sun: 10−13 (Gallery closed)

Mon−Thurs: 11−19

Fri & Sat: 11−14

10% הנחה לחברי אגודת אמני הקרמיקה בישראל
10% discount for members of the Ceramic Artists Association Israel


