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בית הספר לאמנות הקרמיקה הינו מרכז 
מקצועי המיועד לחובבים, אמנים ומעצבים 
המבקשים לפעול בגבולות החומר הקרמי. 

מערך הלימודים המגוון מאפשר את הרחבת 
הידע המעשי והתיאורטי באמצעות צוות מרצים 

מקצועי ואיכותי. בית הספר מציע למידה 
והתפתחות אישית באמצעות קורסים, סדנאות, 

הרצאות וימי עיון, תכנית ללימודי תעודה 
ומפגשי אמן מהארץ ומחו"ל. 

רוית לצר
מנהלת בית הספר

קורסים
מערך הקורסים בבית הספר מותאם לרמת 

הידע האישי והמקצועי של הסטודנטים על מנת 
לאפשר התפתחות תואמת ומיטבית, כמו גם 
התנהלות זורמת ומקדמת בקורסים השונים.

סדנאות אמן
מערך הסדנאות בבית הספר מציע לאמנים 

ומעצבים פעילים, כמו גם לסטודנטים בתחילת 
דרכם, סדנאות ומפגשים ממוקדים בנושאים 
מעשיים ותיאורטיים כאחד. הסדנאות ירחיבו 

את טווח הפעולה והידע של המשתתפים 
ויאפשרו הכרות והתנסות בטכניקות, חומרים, פני 

שטח קרמים ושיטות עבודה ייחודיות. תאריכי 
הסדנאות יפורסמו במהלך השנה.

שנת הלימודים:
6 נובמבר 2016 – 30 יוני 2017

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. 

Ravit Lazer  

School Director

tel: 03-5182257 :טל | email: benyaminiccc@gmail.com | www.benyaminiceramics.org

For further details and registration | לפרטים נוספים והרשמה
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COURSES
The courses are suited to the experience 

of each participant so as to ensure the 

progress of the students and the focus

of the class.

MASTERCLASSES
Our schedule of workshops offers artists and 

designers as well as beginners an opportunity to 

focus on theory as well as particular aspects of 

clay. These classes will broaden the knowledge 

of the participants and give them a chance to 

experiment with special techniques, materials 

and work processes. The dates and times will be 

advertised at the beginning of the year

The school year:

6 November 2016 - 30 June 2017



התכנית ללימודי תעודה
DIPLOMA PROGR AM

התכנית ללימודי תעודה בבית בנימיני הינה תכנית רב שנתית המאפשרת רכישת ידע מקיף 
והתמקצעות בתחומי היצירה הקרמית, פיתוח שפה אישית ותמיכה בתכנון וניהול סטודיו עצמאי.
מסלול הלימודים מבוסס על לימודי חובה ובחירה, כמו גם הנחייה קבוצתית ומותאם אישית לכל 

סטודנט. התכנית מיועדת למתחילים, לחובבים המבקשים להעמיק ולהתפתח בתחום ולאלו המבקשים 
לשלב בין רכישת מקצוע חדש לצד עבודה קיימת. תנאי קבלה: פגישה אישית והכנת תיק עבודות. 

מפגש הכרות למתעניינים יתקיים בחודש ספטמבר.

The School offers a unique program to acquire skills and a broad knowledge of all fields of 

clay making, development of a personal style and guidance in operating an independent 

studio. The program, suited to each student, runs over several years and includes 

compulsory and optional courses. It is geared towards beginners or part time ceramists 

who would like to expand their knowledge or make a career change. Requirements: 

Personal interview and portfolio. Introductory meeting: September 2016.

הנחייה קבוצתית / התכנית ללימודי תעודה / רוית לצר
GROUP GUIDANCE / DIPLOMA PROGR AM / R AVIT LAZER

מפגשים קבוצתיים של הסטודנטים בשנה השנייה והשלישית של התכנית ללימודי תעודה, במהלך 
המפגשים תתקיים הנחייה קבוצתית, ביקורת עבודות, העמקה בנושאים שיעלו מן הקבוצה, בחינה של 
תהליכי מחקר טכניים ועיוניים, פיתוח תיק עבודות, ייעוץ והכוונה לגבי הקמה וניהול סדנה אישית ועוד.

שישי )4 מפגשים( | 8:30 – 12:30 | עלות: 540 שקל

Group meetings of students in the second and third year of the diploma program. The 

meetings will include group discussions, work critiques, guidance with technical and 

theoretical research as well as setting up a studio and other issues raised by the group. 

Friday (4 meetings) | 8:30 – 12:30 | Cost: 540 shekels 
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SUNDAY ראשון
9:00-12:00

ROY MAYAN רועי מעין

עלות: ₪4500 ל־30 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 4500 Shekels for 30 meetings / including materials and firings

קדרות יסודות / רועי מעין / גיא ג'אנה
WHEEL THROWING BEGINNERS / ROY MAYAN OR GUY JANA

מפגש ראשוני עם החומר הקרמי, הקניית מיומנויות וטכניקות עבודה בסיסיות: לישה, מרכוז, בניית 
צילינדר, צד שני וטיפול צבעוני תוך הקניית הרגלי עבודה נכונים. במהלך הקורס נחפש דיוק צורני ונעמיק 
את ההיכרות עם החומר והאפשרויות הגלומות בו, נתוודע לשיטות עיטור וצבע קרמיות ונבחן את הקשר 
בין הגוף הקרמי לפני השטח שלו. הקורס מיועד למשתתפים ללא ניסיון קודם כמו גם לבעלי נסיון בסיסי 

בעבודת גלגל.

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. Students 

will learn to evaluate form and experiment to gain an understanding of the potential of 

the material including various decorating techniques. The course is for participants with no 

experience or with basic throwing skills.

 MONDAY שני
19:00-22:00

GUY JANA גיא ג'אנה



5

קדרות ממשיכים / מזרח רחוק - יפן / רועי מעין 
WHEEL THROWING INTERMEDIATE / FAR EAST – JAPAN /

ROY MAYAN 

הקדרות היפנית המסורתית שונה באופן מהותי מזו שבפנים יבשת אסיה ומתאפיינת באסטתיקה 
בעלת איזונים מורכבים, קרבה לנוף ולטבע, מתן תשומת לב לאקראיות ולטביעת יד היוצר. בסמסטר 
א' נתוודע אל ששת המרכזים הקרמים העתיקים ביפן, לזיגוגים היפנים ולחפצים אופיינים ונבחן את 
ההשפעות ההדדיות בין יפן למערב. בסמסטר ב' נתמקד בפרוייקט אישי שישקף את הנושאים בהם 

עסקנו. הקורס מיועד לבעלי ניסיון קודם בעבודת גלגל.

Traditional Japanese wheel throwing differs from Asia and the aesthetic is a complex 

balance of elements, close to nature with particular value for the coincidental and personal 

expression. The first semester will focus on the six ancient ceramic centers of Japan – the 

glazes and objects – and their influence on the West. The second semester will focus on 

developing a personal project. Wheel throwing experience required.

קורס

WEDNESDAY רביעי
12:30-15:30

עלות: ₪4500 ל־30 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 4500 Shekels for 30 meetings / including materials and firings
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קדרות ממשיכים / עורכים שולחן / אמנון עמוס
WHEEL THROWING INTERMEDIATE / SETTING A TABLE

/ AMNON AMOS 

חפצים רבים משמשים אותנו בשגרת יומנו ומשקפים את אורח חיינו ותרבותנו. בקורס נעבוד בסדרות 
קטנות, נשכלל מיומנויות על הגלגל ונעסוק בבניית מערכת כלי אוכל לסעודה: צלחות, קערות, כלי 

רוטב, ספל ותחתית, קנקן, כלי חלב וסוכר ועוד. נבחן את הקשר בין הפרט לשלם ונפתח שפה אישית 
וקו עיצובי שיבוא לידי ביטוי בצורה ובצבע. הקורס מיועד לבעלי ניסיון קודם בעבודת גלגל. 

Objects are integral in our daily lives and reflect our lifestyle and culture. In the course we 

will make short series to comprise a set of dinnerware refining throwing skills in the process. 

We will examine details as opposed to the whole and develop a personal language expressed 

in form and color. Wheel throwing experience required.

קורס

MONDAY שני
9:00-12:00

עלות: ₪4500 ל־30 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 4500 Shekels for 30 meetings / including materials and firings
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קדרות ממשיכים / סגור - פתוח / רחלי רוטמן גרג'י
WHEEL THROWING INTERMEDIATE / OPEN - CLOSED

/ R ACHELI ROTHMAN GARJI

הקורס מציע תרגול והעמקת מיומנויות הגלגל. נתמקד בנפחים סגורים: קופסא, קדרה, סיר, קומקום 
המאגד בתוכו מכלול אתגרים צורניים, נסיים בצלחות כמשלימות את מערך הכלים השימושיים בהם 

נעסוק. העיסוק בפני השטח יהיה חלק בלתי נפרד מתהליך העיצוב. הקורס ילווה בהנחיה אישית, בדיון 
קבוצתי והרצאות. הקורס מיועד לבעלי ניסיון קודם בעבודת גלגל.

The course offers continued refinement of wheel throwing skills. We will focus on complex 

closed forms: lidded vessels, casseroles and teapots as well as plates to complete the set of 

functional vessels. Surface will be an integral part of the making process. The course will include 

group discussions, lectures and individual guidance. Wheel throwing experience required.

קורס

עלות: ₪6000 ל־30 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 6000 Shekels for 30 meetings / including materials and firings

THURSDAY חמישי
9:00-13:00
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עלות: ₪4500 ל־30 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 4500 Shekels for 30 meetings / including materials and firings

קדרות ממשיכים / גיאומטריה במרחב / רחלי רוטמן גרג'י
 WHEEL THROWING INTERMEDIATE / SPATIAL GEOMETRY /

R ACHELI ROTHMAN GARJI

העמקה ופיתוח מיומנויות על הגלגל, נתמקד בצורות גיאומטריות: גליל, כדור, פירמידה וחיבורי נפחים. נקשור 
את העבודה לאמנות עכשווית, לאמנים שונים, להצבה בחלל ובסביבה ולמיצבים. נדון בשימוש בצורניות 

וחומריות ככלי ביטוי והעברת מסרים. העיסוק בפני השטח יהיה חלק בלתי נפרד מתהליך העיצוב. הקורס 
ילווה בהנחיה אישית בדיון קבוצתי והרצאות. הקורס מיועד לבעלי ניסיון קודם בעבודת גלגל.

The course offers continued refinement of wheel throwing skills. We will focus on geometric 

forms – cylinder, sphere, pyramid - and combining these elements. We will relate the forms 

to contemporary art and discuss forms and materials as a way to communicate. Surface will 

be an integral part of the making process. The course will include group discussions, lectures 

and individual guidance Wheel throwing experience required.

SUNDAY ראשון
19:00-22:00
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TUESDAY שלישי
19:00-22:00

עלות: ₪4500 ל־30 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 4500 Shekels for 30 meetings / including materials and firings

קדרות ממשיכים / שימושי - מופשט / נועה אלמגור בן דור
 WHEEL THROWING INTERMEDIATE / FUNCTIONAL TO

ABSTR ACT / NOA ALMAGOR BEN DOR

קורס המיועד לפיתוח ההבנה החומרית והצורנית, הדמיון והיצירתיות ולחיזוק והעמקת מיומנויות 
העבודה בגלגל. נעבוד בסדרות, מהשימושי ועד המופשט, ניצור צורות, נפרק ונרכיב מחדש, ניתן 

פרשנות אישית לכלי אהוב. נחקור את הצילינדר כנפח יסוד לרוב בעבודת גלגל ונעצב כלים ייעודיים 
לשימוש ייחודי. הקורס ילווה בהדגמות על הגלגל ופני שטח העבודות. הקורס מיועד למשתתפים בעלי 

ניסיון קודם בעבודת גלגל.

The course will develop an in depth knowledge of material and form, creativity and 

imagination while strengthening throwing skills. We will explore the cylinder as the 

basic form of wheel throwing and design vessels with particular use, working in series 

and developing functional forms as conceptual objects. The course will focus on surface 

techniques, demos and lectures. Wheel throwing experience required.



קורס10

עלות: ₪6000 ל־30 מפגשים / כולל שריפות וגלזורות ו־20 ק''ג פורצלן

Cost: 6000 Shekels for 30 meetings / including 20 kg of porcelain, firing and glazes.

קדרות מתקדמים / פורצלן / רני גילת
WHEEL THROWING / PORCELAIN / R ANI GILAT

סודות הפורצלן נתגלו למערב רק במאה השמונה עשרה ומאז, האציל בחומרים, ממשיך לרתק 
בשל דקיקותו, שקיפותו ולובן גופו. הקורס מציע הכרות מעמיקה עם פורצלן בעבודת גלגל ומשלב 
פרקטיקה עם לימוד תיאורטי: מקורות הפורצלן, תכונותיו ויחודו. נתוודע לשיטות עיטור באנגובים, 

אנדרגלייז, מלחים, גלזורות וחריטות ולסוגי שריפה מתאימים. תינתן הנחייה בפרויקטים אישיים. הקורס 
מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל.

In the West, the secret of porcelain was discovered in the 18thC and since then its fineness, 

whiteness and transparency remains fascinating. The course offers in-depth acquaintance, 

practical and theoretical, of this fine material as well as decorating techniques: color, 

sulphates, sgrafitto and firing methods to enhance the qualities of porcelain. Participants 

will be assisted with personal projects. Wheel throwing experience required.

TUESDAY שלישי
9:00-13:00
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TUESDAY שלישי
15:30-18:30

עלות: ₪4500 ל־30 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 4500 Shekels for 30 meetings / including materials and firings

פיסול קרמי יסודות / רעות רבוח
CER AMIC HAND BUILDING BEGINNERS / REUT R ABUAH

בקורס נתנסה במגוון טכניקות פיסול: פינצ'ינג, חוליות, משטחים ועוד. נתוודע למושגי היסוד בחומר 
ונלמד את מאפייניו מהשלב הפלסטי עד לקבלת תוצר מוגמר לאחר שריפה. ניצור גופים תלת מימדים 
בטכניקות השונות, נשלב טקסטורות ונעסוק בפני השטח, נעמיק בצבעוניות קרמית בנסיון לחבר בין 

גוף העבודה לפני השטח שלה בהתאם לבחירות הסטודנטים. אין צורך בניסיון קודם.

An introduction to ceramic sculpture techniques including pinching, coiling and slab building. 

We will learn the basic principles of clay from the plastic body to the fired object and create 

three dimensional objects using the various techniques including texture and surface. We 

will focus on ceramic color combining surface and form and develop the skill of each student. 

No previous experience required.
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SUNDAY ראשון
14:00-18:00

עלות: ₪6000 ל־30 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 6000 Shekels for 30 meetings / including materials and firings

בניית יד יסודות / מסורת וחדשנות / אלינה טופרמן איטן
 HANDBUILDING BEGINNERS / TR ADITION AND INNOVATION /

ALINA TOPERMAN EITAN

הקורס מציע הכרות עם שיטות בניית יד מסורתיות ושילובן עם שיטות בנייה חדשות ליצירת 
אובייקטים מורכבים בדגש על עבודה עם גבס. נתנסה בחוליות, בנייה במשטחים, ייצור תבניות גבס 

לשכפול נפחים, נחקור פני שטח שונים ונטמיע אותם באובייקטים התלת מימדים בדגש על התייחסות 
צבעונית לטקסטורות השונות. הקורס כולל מצגות, הדגמות ודיון קבוצתי. אין צורך בניסיון קודם.

The course offers an introduction to traditional handbuilding techniques and their 

incorporation into new approaches of making complex objects focusing on working with 

plaster. We will learn pinching, coils, slabs and building moulds for replicating objects. 

Participants will explore creating surfaces and incorporating them into 3D objects including 

developing color. The course includes demos, presentations and group discussions.

No previous experience required.
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WEDNESDAY רביעי
9:00-12:00

עלות: ₪4500 ל־03 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 4500 Shekels for 30 meetings / including materials and firings

פיסול קרמי ממשיכים / גדול, קטן ומחובר / שלי שביט
 CER AMIC HAND BUILDING INTERMEDIATE / BIG, SMALL AND

CONNECTED / SHELLY SHAVIT

בקורס נתמקד בפיסול גופים גדולים לצד שכפול מיניאטורות: גופים מוקטנים בעלי פרטים רבים. 
נעמיק את הידע בחוליות ומשטחי חומר, טכניקות עבודה המתאימות לבניית גופים גדולים בחומר, 
ובנוסף טכניקות בניית תבניות פשוטות המתמקדות ביכולות החומר להעתיק טקסטורות אורגניות 
וצורות עדינות וקטנות במיוחד. נלמד ונפתח טכניקות צביעה קרמיות לפרויקטים האישיים של כל 

סטודנט. מיועד לבעלי ניסיון קודם בבניית יד.

The course will focus on building large objects and replicating miniatures with fine details. 

We will refine building skills with coils and slabs and focus on techniques for making bigger 

pieces. Participants will learn to make simple molds to copy surfaces and small forms as well 

as ceramic color techniques for the individual projects.
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WEDNESDAY רביעי
19:00-22:30

עלות: ₪5770 ל־30 מפגשים / כולל חומרים ושריפות ומודל

Cost: 5770 Shekels for 30 meetings / including materials, firings and model

פיסול פיגורטיבי יסודות / אבנר לוינסון
FIGUR ATIVE SCULPTURE BEGINNERS / AVNER LEVINSON

העמקת ההתבוננות והיכולת לתרגם לפיסול את המציאות הנגלית לעינינו. נתנסה בפיסול במגוון טכניקות: 
נתבונן במודל, בטבע דומם ובנוף. נעמיק במושגים: צורה, נפח, חלל, קומפוזיציה, תנועה, פרספקטיבה, יחסים, 

אנטומיה ופרופורציות גוף האדם. נתנסה ביציקה על כל שלביה, נלמד ונפתח שפה צבעונית ופתרונות פני 
שטח מגוונים לפיסול. אין צורך בניסיון קודם, מתאים לכל הרמות.

The course will develop observation skills and translation of a model to a sculpture. We will 

use a variety of techniques, materials and tools including casting and surface treatment and 

develop concepts of form, volume, space, composition, movement and anatomy. The course 

will cover theoretical aspects and give attention to individual projects. Experience is not 

required - suitable for all levels.



קורס15

MONDAY שני
15:30-18:30

עלות: ₪4500 ל־30 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 4500 Shekels for 30 meetings / including materials and firings

טכנולוגיה ושיטות עיטור יסודות / אתי גורן
CER AMIC TECHNOLOGY BEGINNERS / ETI GOREN

קורס מחקר ופיתוח טכנולוגי המפגיש את הסטודנטים עם עולם הטכנולוגיה הקרמית דרך מימוש 
התיאוריה בנסיונות מעשיים ובתרגומם לטכניקות עיטור וצבע. בין הנושאים הנלמדים: חומרי גלם, 

הרכבי זיגוגים, תערובות חומר וצובענים כמו גם שיטות עיטור וטיפול בפני השטח בשלבים שונים של 
היצירה הקרמית. קורס חובה לכל יוצר שפניו לעבודה בחומר הקרמי. אין צורך בידע קודם.

A course in research and development of ceramic technology and the application of the 

theory through practical experiments including decorating techniques. Participants will 

learn the characteristics of clay and raw materials, mixing colorants and glazes and learn 

surface techniques at various making stages. A fundamental course for anyone interested in 

working with clay. No experience required.



סדנה16

WEDNESDAY רביעי
10:00-14:00

DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪1375 ל־5 מפגשים )מפגש פעם בחודשיים( 

Cost: 1375 Shekels for 5 meetings (once in two months)

ביקורת עבודות / רויטל בן-אשר פרץ
WORK CRITIQUE / REVITAL BEN ASHER PERETZ

אמנים רבים סובלים ממחסור בביקורת עבודות ובדיאלוג הנוגע בתהליכי עבודה וחשיפה. בסדרת 
מפגשים זו תתאפשר הצגת עבודות בתהליך, קבלת התייחסות והכוונה על ידי האוצרת רויטל בן אשר 

פרץ במסגרת קבוצתית ובהשתתפות המגישים. 

Many artists suffer from ״creative isolation״, lack of communication regarding work 

development and insufficient exposure. In the meetings, artists will present to the group 

works in progress and receive guidance from the curator, Revital Ben Asher Peretz, followed 

by an open discussion with the participants. 



סדנה17

FRIDAY שישי
15:00-09:00

DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪440 למפגש אחד של 6 שעות / כולל פורצלן ושריפה

Cost: 440 Shekels for 1 meeting of 6 hours / including porcelain and firing

קדרות מתקדמים / פורצלן / עירית אבא 
WHEEL THROWING ADVANCED / PORCELAIN/ IRIT ABBA

סדנה חד יומית המיועדת ליוצרים בגלגל המעוניינים להתנסות בעבודת גלגל בפורצלן ולהתמקד 
בתכונותיו הייחודיות. הסדנה כוללת שעשועי פורצלן בעבודת גלגל בטכניקות מגוונות כזילוף, צבע, 

טקסטורה, שילוב חומרים, הדגמות ויישום. הסדנה מיועדת למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל.

A one time meeting for wheel throwers who would like to try porcelain and focus on its unique 

properties. The workshop will cover experiments using techniques such as extruding, color, texture, 

including different materials through demos and practice. Wheel throwing experience required.



סדנה18

THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪1300 ל־4 מפגשים של 5 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 1300 Shekels 4 meetings of 5 hours / including materials and firings

קדרות מתקדמים / כלים גדולים / אלון גיל
WHEEL THROWING ADVANCED / LARGE POTS / ALON GIL

הסדנה עוסקת בשיפור המיומנויות בבניית נפחים גדולים על הגלגל ובעבודת יד ובשילוב ביניהם. נלמד 
להתמודד עם כמות גדולה של חומר ונעמיק בטכניקות ובשיפור דרכי הביצוע בדרך ליצירת נפח מורכב. 

הסדנה כוללת הדגמות והסברים טכניים הקשורים בהן, ליווי והנחייה אישית לכל משתתף בתכנון ובביצוע 
משלב הסקיצה, דרך תהליכי העבודה ועד לשריפה. הקורס מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל.

The workshop focuses on improving skills making large pots on the wheel and combining 

hand building techniques. We will learn to work with large amounts of clay and improve 

abilities to make a complex form. The course will include demos and technical explanations 

and will give each participant tools to accomplish work from the design stage to the fired 

object. Wheel throwing experience required.



סדנה19

THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪780 ל־4 מפגשים של 3 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 780 Shekels for 4 meetings of 3 hours / including materials and firings

קדרות ממשיכים / צד שני - עיצוב כלים על הגלגל / רני גילת
WHEEL THROWING INTERMEDIATE / TURNING AS A DESIGN TOOL / 

RANI GILAT

סדנה תיאורטית ומעשית המתמקדת בשיטות "צד שני" לכלי קדרות ועיצוב סופי של העבודות.
נלמד שיטות מרכוז שונות ונסקור כלי עבודה מתאימים לכל שיטת עבודה כמו גם ייצור של כלי עבודה 
לגריעת חומר ולטקסטורות. נבחן צורות, עיצובים ואלמנטים בחומר המשפיעים על נראותו הסופית של 

הכלי. המשתתפים יגיעו לסדנה עם כלים מוכנים לעבודה. מיועד לבעלי ניסיון קודם בגלגל.

A theoretical and practical workshop focusing on turning and finishing wheel thrown pots. 

We will learn centering techniques and use different tools for carving and texturing as well 

as examine form and design elements that determine the final object. Participants will bring 

leather hard vessels to the class. Wheel throwing experience required.



סדנה20

THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪1750 ל־5 מפגשים של 6-4 שעות / כולל פורצלן ושריפות - לא כולל אביזרי החשמל

Cost: 1750 Shekels for 5 meetings / including porcelain and firing (electric fittings not included)

תאורה קרמית מפורצלן / גילה בן דוד
PORCELAIN LIGHTING DESIGN / GILA BEN DAVID

הסדנה כוללת הרצאה על פורצלן ותאורה, בניית שתי מנורות שולחן ומנורת קיר ממשטחי פורצלן 
ושימוש בצובענים וטקסטורות. הסטודנטים יכינו משטחי פורצלן על משטחי גבס וירכיבו אותם לגופי 

תאורה. הסדנה תכלול אבזור חשמלי של הגופים. אין צורך בניסיון קודם.

The workshop will begin with a lecture on porcelain and lighting and will include the 

construction of table and wall lights made from porcelain slabs using texture and color. The 

participants will learn to make the slabs using plaster boards, construct the forms and wire 

them to function as lights. No previous experience required.
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THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪1400 ל־5 מפגשים של 4 שעות / כולל 5 קג פורצלן ושריפות

Cost: 1400 shekels for 5 meetings of 4 hours / including 5 kg of porcelain and firings

סדנה

פורצלן יסודות בניית יד / שחף גבעון
PORCELAIN HAND BUILDING INTRODUCTION /

SHAHAF GIVON

הפורצלן, חומר בעל שקיפות ועדינות יוצאת דופן הוא הרגיש ביותר לאורך תהליך העבודה ולכן 
יש צורך ללמוד את תכונותיו וצרכיו על מנת ליצור שיתוף פעולה וזרימה הרמונית. בסדנה נעבוד 

במשטחים, נלמד טכניקות רידוד, הדבקה וייבוש, ניצור אריחים טקסטורליים, כלים שימושיים, מיכלים 
בגלגל ואובייקטים פיסוליים. מיועד לבעלי ניסיון קודם בבניית יד וגלגל.

Porcelain is a delicate and unique material that requires skill throughout the making process 

in order to enhance its qualities. We will work with slabs using various making techniques 

and learn to join and dry the objects including textured tiles, functional pots, vessels and 

decorative objects. Handbuilding or wheel throwing experience required
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THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪1680 ל־6 מפגשים של 4 שעות / כולל 5 קג פורצלן ושריפות

Cost: 1680 shekels for 6 meetings of 4 hours / including 5 kg of porcelain and firings

סדנה

פורצלן ממשיכים בניית יד / עינב ברנס אליאסוב
PORCELAIN HAND BUILDING INTERMEDIATE

/ EINAV BAR ANESS ELIASOV

סדנת מתקדמים בבניית יד בפורצלן, אחד החומרים המרתקים והמאתגרים בשדה העיצוב והפיסול 
הקרמי. במהלך הסדנה נפתח פרויקט בהנחיה אישית ונתנסה בכל שלבי היצירה: מקונספט דרך פיתוח 
רעיוני ועד מימושו בפורצלן. כל פרוייקט יתבסס על טכניקות מסורתיות של עבודת היד בחומר הקרמי: 

חוליות, משטחים ופינצ'ינג. מיועד לבעלי ניסיון קודם בבניית יד בפורצלן.

An advanced hand building workshop to develop a personal project. The workshop will take 

the participants from the concept stage to developing the idea and creating it in porcelain 

using traditional hand building techniques such as coiling, pinching and slab building. 

Experience in hand building with porcelain required
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THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪900 ל־5 מפגשים של 3 שעות

Cost: 900 shekels for 5 meetings of 3 hours 

סדנה

סדנת רישום / נועה שי
DR AWING / NOA SHAY

הסדנה תתמקד בהקניית מיומנויות רישום בסיסיות בעבודה עם טבע דומם. נעסוק במושגי יסוד: קו, 
כתם, קנה מידה, קומפוזיציה, אור וצל ועוד. נשכלל את יכולת ההתבוננות ונבחן את השימוש ברישום 

ככלי חשיבה ותכנון וכמדיום העומד בפני עצמו ונתייחס ליצירות אמנות שונות. הסדנה מומלצת ליוצרים 
בגלגל, בבניית יד ובכלל. אין צורך בניסיון קודם.

The workshop will focus on drawing a still life. We will learn fundamental concepts such as 

line, scale, composition, light and shade. We will improve our observation skills and examine 

the use of a drawing as a tool to think, plan and as an independent medium relating to key 

artworks. The workshop is recommended for anyone doing wheel or hand building.

No experience required.
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THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪1120 ל־5 מפגשים של 3 שעות / כולל חומרים, שריפות ומודל 

Cost: 1120 Shekels for 5 meetings of 3 hours / including materials, firing and model

סדנה

סדנת פיסול פיגורטיבי / ראש אדם / נועה שי
FIGUR ATIVE SCULPTURE / HUMAN HEAD / NOA SHAY

הסדנה תתמקד בפיסול ראש אדם בחומר הקרמי תוך בחינה והתבוננות מעמיקה. נלמד על המבנה 
הבסיסי של הגולגולת ונבחן את מורכבותם וייחודם של תווי הפנים האנושיים. ננתח ונתייחס לערכים 
פיסוליים כנפח, סימטריה, יחסים וזרימה כפי שהם באים לידי ביטוי באנטומיה של הראש. תתקיים 

הנחייה קבוצתית וליווי אישי. אין צורך בניסיון קודם, מתאים לכל הרמות.

The workshop will focus on in depth analysis of sculpting the human head in clay. We will 

learn the basic form of the skull and the complexity of facial features. We will refer to 

sculptural values such as volume, symmetry, relativity and flow as expressed in the anatomy 

of the head. Group and individual guidance. No experience required.
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FRIDAY שישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪350 למפגש אחד של 5 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 350 Shekels for 1 meeting of 5 hours / including materials and firings

סדנה

פסטה מצרית / מרק יודל
EGYPTIAN PASTE / MARK YUDELL

עבודות פסטה מצרית נמצאו בחפירות במצרים והוערכו כבנות 7000 שנה. פסטה מצרית היא חומר 
קרמי ייחודי במרכיביו, ייבושו ושריפתו. במפגש נתוודע לתכונותיו הייחודיות ונסקור עבודות היסטוריות 
ועכשוויות. נלמד מה הם החומרים הנדרשים לייצור החומר ותכונותיהם, כמו גם את דרכי ייצור בחומר 

בדגש על ייבוש ושריפה. המשתתפים יתנסו בהכנה וביצירת פסטה מצרית. אין צורך בניסיון קודם.

Works made of Egyptian paste from 7000 years back were found in archaeological digs in 

Egypt. Egyptian paste is a unique ceramic body which requires special drying and firing. The 

workshop will survey ancient and contemporary works and cover its special characteristics. 

Participants will learn to make and use this material. No experience required.
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THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪1200 ל־5 מפגשים של 3 שעות / כולל חומרים דקאלים לסטר ושריפות

Cost: 1200 shekels for 5 meetings of 3 hours / including materials decals, lusters and firings

סדנה

פני שטח / צבע ואלמנטים קרמיים / אנה כרמי
CER AMIC ELEMENTS AND COLOR / ANNA CARMI

בסדנה זו יתוודעו המשתתפים בעזרת הדגמות והתנסות אישית לטכניקות מגוונות לטיפול בפני השטח 
הקרמים שיעשירו את פלטת הצבע האישית ויאפשרו הרפתקאות חדשות ובלתי צפויות בעשייה 

החומרית. בין הנושאים שילמדו: דקאלים, לאסטרים, תיקונים, דבקים ועוד.

A workshop of demos and experiments using various techniques that will broaden the 

participants color palette and enable new adventures and unexpected results in clay 

practice, including decals, lusters, mending and glues. 
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FRIDAY שישי
11:30-8:30

DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪1680 ל־5 מפגשים של 3 שעות / כולל רשת ומגב אישיים

Cost: 1680 shekels for 5 meetings of 3 hours / including screen and squeegee

סדנה

פני שטח / הדפס קרמי / אמנון עמוס
CER AMIC PRINTING / AMNON AMOS

תחום רחב ומרתק המפגיש את היוצר עם החיבור בין דו מימד לתלת מימד, מקום בו השפה הגרפית 
פוגשת את החומר. במסגרת הסדנה נלמד טכניקות הדפס ונתאים אותן לשיטות עבודה שונות. נתמקד 

בהדפס על ניירות משי והעברתם לגוף החומר. נלמד להשתמש באמולסיה צילומית, להקרין רשת, 
לערבב צבעים קרמים, להדפיס ולהכין סדרת הדפסים.

Ceramic printing confronts the artist with the challenging aspect of combining 2D with 

3D – the meeting of graphic, visual language and clay. We will learn about different printing 

techniques and focus on printing on tissue paper and transfer to clay as well as photographic 

emulsions, mixing clay colors, and then making a series of prints.
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FRIDAY שישי
11:30-8:30

DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪1350 ל־6 מפגשים של 3 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 1350 Shekels for 6 meetings of 3 hours / including materials and firings

סדנה

הדפס קרמי מתקדמים / אמנון עמוס
CER AMIC SCREEN PRINTING ADVANCED / AMNON AMOS

הסדנה מאפשרת התנסות במגוון האפשרויות הטמונות בחיבור בין הדפס לחומר קרמי תוך תרגול והתנסות 
משותפת. המשתתפים יעבדו במגוון סוגי צבע קרמים ובטכניקות שונות ויבדקו את היחס בין דו מימד 

ותלת מימד בטרם ולאחר שריפה. נושאים מרכזיים: הדפס על חומר רך ופרשנות אישית בתלת מימד, עבודה 
בשכבות צבע, הדפס על אריחים תעשייתיים. נדרשת עבודת הכנה ותכנון מחוץ לשעות הסדנה. מיועד לבעלי 

ניסיון קודם בהדפס רשת ובעבודה בחומר קרמי, כמו גם לבוגרי סדנת הדפס מתחילים.

The workshop will focus on ways of including printing on clay. Participants will use several 

colors and techniques before and after firing. The main subjects will include printing on soft 

clay and personal expression in 3D, layers of color, printing on industrial tiles. Participants 

will be required to do tasks independently. Experience required in screen printing – suitable. 

for graduates of the beginners course.
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THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪950 ל־3 מפגשים של 5-3 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 950 shekels for 3 meetings of 3-5 hours / including materials and firings

סדנה

שריפות עישון / ראקו עירום / שמחה אבן חן
SMOKE FIRING / BLACK AND WHITE WITH NAKED R AKU /

 SIMCHA EVEN CHEN

בשלושת המפגשים נתמקד בעיצוב גרפי לעבודות חומר מממורקות ומחופות בטרה - סיגילטה לבנה.
נלמד כיצד לתכנן ולבצע את העיצוב הגרפי על פני שטח העבודות באמצעות סרטי הדבקה, חיפוי 
בסליפ וגלזורה ושריפת ראקו מלווה בפיחום המשחיר את הרקע. הוראות הכנה מדויקות ימסרו 

למשתתפים בטרם תחילת הסדנה. מיועד לבעלי ניסיון קודם בגלגל או בניית יד.

The workshop will focus on graphic design on pots that have been burnished with terra 

sigillata brought by the participants. We will learn to plan and execute graphic design on the 

surface of pots with tapes, slips and glaze and fire the pots including carbonizing the surface. 

Experience in wheel throwing or handbuilding required
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THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪420 ל־2 מפגשים הראשון בן 4 שעות והשני שעתיים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 420 Shekels for 2 meetings (four hours and two hours) / including materials and firings

סדנה

שריפות עישון / עישון בתנור חשמל / שמאי גיבש
SMOKE FIRING IN AN ELECTRIC KILN / SHAMAI GIBSH

נתחיל את המפגש בסקירת עולם השרפות האלטרנטיביות: טרה סיגילטה, סאגר, עישון, ראקו, ראקו ערום 
ושרפת בור ובהמשך נפנה ליישום טכניקת העישון בתנור חשמל. נלמד להכין טרה סיגילטה המיועדת 

לעיטור על פני חומר שרוף ביסק. נעטר את העבודות עם סרטי הדבקה, מדבקות וטרה סיגילטה. הכלים 
ישרפו בתנור חשמל בקופסאות מתכת ובסאגר אלומיניום. מיועד לבעלי ניסיון קודם בגלגל או בניית יד.

The meeting will begin with a lecture on alternative firings including terra sigillata, saggar, 

raku and pit firing. Participants will learn to make terra sigillata and how to use it as a 

decorative surface on the bisque pots. The work will be fired in a saggar in an electric kiln. 

Experience in hand building or wheel throwing required.



31

עלות: ₪350 למפגש אחד של 5 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 350 Shekels for 1 meeting of 5 hours / including materials and firings

סדנה

שריפות עישון / ביצים וחלב / שמאי גיבש
SMOKE FIRING / EGGS AND MILK / SHAMAI GIBSH

מפגש חד פעמי למעוניינים להכיר ולחוות שרפות אלטרנטיביות. נתוודע לשריפות סאגר, עישון, ראקו, 
ראקו ערום ושריפת בור. נעטר אריחים בחלבון ביצה ונשרוף אותם בשריפת חשמל מהירה, לאחר מכן 
יעטרו המשתתפים את עבודותיהם האישיות בחלב וימשיכו לשריפת עישון בעיתונים. מיועד לבעלי 

ניסיון קודם בגלגל או בניית יד. המשתתפים יקבלו הנחיות להכנת עבודות לקראת הסדנה.

One meeting to experience alternative smoke firing. The class will include a lecture of 

different smoke firing techniques – saggar, raku, naked raku and pit firing. We will decorate 

tiles with egg yolk and fire them. This will be followed by a milk firing of work brought by the 

participants. (Instructions will be given to prepare work prior to the workshop). Experience in 

hand building or wheel throwing required.

THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך
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עלות: ₪350 למפגש אחד של 5 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 350 Shekels for 1 meeting of 5 hours / including materials and firings

סדנה

שריפות עישון / אובווארה / שמאי גיבש
SMOKE FIRING / OBVAR A / SHAMAI GIBSH

מפגש חד פעמי למעוניינים להכיר ולחוות שרפות אלטרנטיביות. נתחיל במפגש עיוני־ויזואלי עם 
עולם השרפות האלטרנטיביות: סאגר, עישון, ראקו, ראקו ערום, שרפת בור ואובווארה. לאחר מכן 
נפנה לתהליך שרפת האובווארה,טכניקה שפותחה בבלרוסיה במאה ה־19 ובעזרת טוויסט עכשווי 

משמשת לעיטור עבודות קרמיקה. המשתתפים יקבלו הנחיות להכנת עבודות לקראת הסדנה. מיועד 
לבעלי ניסיון קודם בגלגל או בניית יד.

A workshop to learn about alternative smoke firings. The meeting will begin with theory of this 

field including saggar, smoke, raku, and obvara. We will then fire the works using this ancient 

technique from 19th C Belarus with a contemporary twist that can be used for decorating 

ceramics. Participants will receive instructions on how to prepare pots for the firing. Experience 

in hand building or wheel throwing required.

THURSDAY חמישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך
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עלות: ₪420 ל־2 מפגשים של 3 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 420 Shekels for 2 meetings of 3 hours / including materials and firings

סדנה

חומרים / חומר סיבי / אמנון עמוס
PAPERCLAY / AMNON AMOS

החיבור בין חומר קרמי לנייר מעניק לחומר תכונות מופלאות ופותח בפני היוצר קשת חדשה של 
אפשרויות. במסגרת הסדנה נתוודע לעבודות אמנים שונים בתחום, נכיר את תכונות הסיב ונרתום אותן 

לטובתנו, אמני החומר. נכין לוח גבס אישי ותערובת של חומר סיבי, נערוך התנסויות ראשונות בחומר 
ונתוודע לאפשרויות הגלומות בו. אין צורך בניסיון קודם. 

Clay and paper, a combination that gives clay special characteristics and opens new options. We 

will survey artists using this material, learn the qualities of paper fiber and how we can utilize 

this to our benefit. Each participant will prepare a plaster slab and paper pulp. We will do basic 

experiments with the material to understand its use. The workshop is. suitable for all levels.

FRIDAY שישי
DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך
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DATES TO BE ADVERTISED / תאריכים יפורסמו בהמשך

עלות: ₪1600 ל־4 מפגשים של 5 שעות ומפגש של 3 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 1600 Shekels for 4 meetings of 5 hours and a meeting of 3 hours / including materials 
and firings

סדנה

עיצוב קרמי יסודות / יציקות ושכפול / אופיר זמודזיאק
CER AMIC DESIGN – INTRODUCTION TO PLASTER MOULD 

MAKING / OFIR ZMUDJAK

הייצור התעשייתי הקרמי מאפשר לעובדים בחומר לעצב מודל מחומרים שונים, לייצר עבורו תבנית 
גבס ולשכפל סדרות מוצרים קרמים למטרות שונות: שימושי, פיסולי ועוד. סדנה מרוכזת זו מאפשרת 
הכרות והבנה עם תהליכי עבודה תעשייתים קרמים במהלך כולל של ייצור מודל ובניית תבניות גבס 

לנפחים בסיסיים, יציקות קרמיות ומניפולציות בחומר. עדיפות לבעלי ניסיון קודם בעבודה בחומר.

Ceramic industrial production enables making a model from various materials, followed 

by making a plaster mould and then reproduction of ceramic items for functional vessels, 

sculptural objects, etc. This intense workshop allows participants to learn industrial work 

process including making a model and building a mould, casting in clay and altering the 

form. Experience in clay required.
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Open Studio

The "open studio" facility at the Benyamini 

Center allows for individual work in a fully 

equipped and professional studio with a 

studio supervisor. It is possible to work on: 

wheel / extruder /  

handwork / printing.

Working hours:

Mondays: 12:00-15:00

Wednesdays: 15:30-18:30

Saturdays: 11:00-14:00

Prices:

For Benyamini Students registered for

a year course:

Session of 3 hours: 75 shekels

Ticket for 10 visits: 675 shekels

For artists/outside students:

Session of 3 hours: 120 shekels

Ticket for 10 visits: 1080 shekels

Materials and firings will be calculated 

separately. Professional advice available, 

arranged in advance.

Prices and times may change during the year

סטודיו פתוח

"הסטודיו הפתוח" בבית בנימיני מאפשר זמן 
עבודה אישי וחופשי )בנוכחות אחראי סדנה(, 

בסטודיו רחב ידיים מאובזר ומקצועי.
בסטודיו ניתן ליצור במקביל במגוון של 
טכניקות: קדרות / עבודת יד / עבודה 

באקסטרודר / הדפס על קרמיקה.

שעות הפעילות:
ימי שני: 15:00-12:00

ימי רביעי: 15:30–18:30
ימי שבת: 11:00–14:00

מחירים:
לתלמידי בית בנימיני הרשומים לקורס שנתי:

מפגש של 3 שעות: ₪75 
כרטיסיה של 10 כניסות: ₪675

לאמנים/תלמידים מן החוץ:
מפגש של 3 שעות: ₪120

כרטיסיה של 10 כניסות: ₪1080
חומר ושריפות בתשלום נפרד
 ליווי מקצועי בתיאום מראש 

ובתשלום נפרד.
זמנים ומחירים יכולים להשתנות במשך השנה

**

*
*

**

Advance registration for the “Open Studio” / "הרשמה מראש ל"סטודיו פתוח 
benyaminiccc@gmail.com / 03-5182257

 17 HAAMAL STREET, TEL AVIV | TEL: 03-5182257 :העמל 17, תל אביב | טל

שעות הפתיחה: שני-חמישי: 11–19 | שישי ושבת: 11–14

WWW.BENYA MI N ICER A MICS.ORG

OPENING HOURS: MON−THURS: 11–19 | FRI & SAT: 11–14

years שנים


