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בית הספר לאמנות הקרמיקה בבית בנימיני 
הינו מרכז מקצועי המיועד לחובבים, 

אמנים ומעצבים המבקשים לפעול בגבולות 
החומר הקרמי. בבית הספר מתקיים לאורך 

כל השנה מערך קורסים מגוון באמצעות 
צוות מרצים מקצועי ואיכותי המאפשר 

את הרחבת הידע המעשי והתיאורטי. בית 
הספר והסדנאות השונות מאפשרים למידה, 

התפתחות והתמקצעות כמו גם מפגשים 
והרצאות אמנים מהארץ ומחו"ל. 

סמסטר קיץ יולי/אוגוסט 2017 יאפשר לקהל 
המקצועי כמו גם לאלו המתנסים בעבודה 

בחומר בפעם הראשונה, מגוון רחב של נושאי 
לימוד ומסגרות שיעור. השנה יתקיימו חמש 

סדנאות אמן מרוכזות במקביל לקורסים 
השבועיים כמו גם שבוע מרוכז ובו סדנאות 

עיצוב קרמי בדגשים שונים.

רוית לצר
מנהלת בית הספר

סמסטר הקיץ יחל ב־2/7/2017
ויסתיים ב־11/8/2017.

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. The 

summer semester, July – August 2017, 

includes a wide range of topics and classes 

suitable for beginners just starting out 

in clay, people with experience working 

with clay and professionals. This year 

we will offer five masterclasses running 

consecutive days, weekly classes and an 

intense week of design using plaster. 

Ravit Lazer  

School Director

The summer semester starts on July 2nd 

through August 11th 2017

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

www.benyaminiceramics.org

לפרטים נוספים והרשמה:
For further details and registration:
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התכנית ללימודי תעודה
DIPLOMA PROGR AM

התכנית ללימודי תעודה בבית בנימיני היא 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 רב שנתית ומיועד 
למתחילים, לחובבים המבקשים להעמיק ולהתפתח בתחום ולאלו המבקשים לשלב בין רכישת 

מקצוע חדש לצד עבודה קיימת. התכנית ללימודי תעודה בבית בנימיני מותאמת באופן אישי לרמת 
הידע ולתחומי העניין של כל סטודנט ומציעה לוח שיעורים גמיש ומגוון. סמסטר הקיץ 2017 ייחשב 

כנקודות זכות לנרשמים לתכנית בשנת הלימודים הבאה.

מפגש הכרות יתקיים בתאריך:
שישי 9.6.17 בשעה 10:00

The School offers a unique diploma 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. Credits 

for the summer program of 2017 will be given to students who register for the diploma 

program of 2017/18. 

Introductory meeting: 

Friday 9/6/17 at 10:00
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עלות: ₪750 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 750 Shekels for 5 meetings / including materials and firings

 INTRODUCTION TO WHEEL THROWING / קדרות יסודות

מפגש ראשוני עם עולם הקדרות דרך הדגמות והנחייה אישית. המשתתפים יתנסו בלישה, מרכוז, בניית 
צילינדר, קעריות, צד שני וטיפול צבעוני. במהלך הקורס נחפש דיוק צורני ונעמיק את ההיכרות עם 

החומר, נתוודע לשיטות עיטור וצבע ונבחן את הקשר בין הגוף הקרמי לפני השטח שלו.
מיועד למשתתפים ללא נסיון קודם ולבעלי ניסיון בסיסי בקדרות.

First time clay students will acquire basic throwing skills and techniques on the wheel. 

Through demos and individual coaching students will learn wedging, centering, building 

cylinders, bowls, turning and using color on clay as well as good work habits in a professional 

environment. Students will experiment to gain an understanding of the potential of the 

material including decorating techniques. No previous experience required.

קורס

 MONDAY שני
נועה אלמגור בן דור

NOA ALMAGOR BEN DOR

31.7.2017-3.7.2017
21:00-18:00

 TUESDAY שלישי
דקלה מוסקוביץ

DIKLA MOSKOVITZ

1.8.2017-4.7.2017
12:00-09:00

 FRIDAY שישי
 גיא ג'אנה
GUY JANA

4.8.2017-7.7.2017
11:30-08:30
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קדרות ממשיכים / נפחים פיסוליים בגלגל / אלון גיל 
INTERMEDIATE WHEEL THROWING /

SCULPTURE USING THE WHEEL / ALON GIL

הדגש בקורס יינתן ליציאה מהצורה הגאומטרית שמכתיבות האבניים לצורות חדשות, פיסוליות, מופשטות 
ופיגורטיביות בטכניקות שונות של חיתוך, עיוות, גריעה, הוספה ושילוב טכניקות ידניות. הקורס ילווה 

בהדגמות ובליווי אישי של כל משתתף משלב הסקיצה ועד סיום העבודה המוגמרת כולל טיפול בפני השטח.
מיועד למשתתפים בעלי נסיון קודם בקדרות.

The focus of the course will be using wheel geometry for new sculptural  shapes –

abstract and figurative - including handbuilding techniques such as altering, cutting, 

deforming, removal and additions. . In the course there will be demos and individual 

instruction from the sketch to the completed object including surface treatment. 

Wheel throwing experience required.

 THURSDAY חמישי
3.8.2017-6.7.2017

22:00-18:00

עלות: ₪1000 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 1000 Shekels for 5 meetings / including materials and firings

קורס
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קדרות ממשיכים / קעריות תה יפניות
ושריפת ראקו / רועי מעין

INTERMEDIATE WHEEL THROWING/JAPANESE TEA BOWLS 

AND R AKU FIRING / ROY MA AYAN

קורס המיועד לחיזוק והעמקת מיומנויות עבודה באובניים: לישה, מרכוז, בניית נפחים שונים, צד שני 
וטיפול בפני השטח בטקסטורות, אנגובים וגלזורות קרמיות. הנושא המרכזי של קורס זה יהיה קעריות תה 

יפניות ובסופו נתנסה בשריפת ראקו. הקורס מיועד לבעלי ניסיון קודם בקדרות.

A continuation of the beginners throwing class to broaden basic skills and techniques 

including: wedging, centering, building forms, turning and using texture and color on the 

surface. The main focus of the summer semester will be Japanese tea bowls which will 

culminate in a Raku firing experience. Basic wheel throwing experience required.

 SUNDAY ראשון
23.7.2017-2.7.2017

12:00-09:00

 RAKU FIRING שריפת ראקו
30.7.2017

13:00-09:00

עלות: ₪800 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 800 Shekels for 5 meetings / including materials and firings
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קדרות ממשיכים / קומקומים מאולתרים / רחלי רוטמן גרג'י
 INTERMEDIATE WHEEL THROWING / IMPROVISED TEAPOTS /

R ACHELI ROTMAN GARJI

הקומקום מאגד בתוכו מורכבות צורנית ורעיונית. העבודה בחומר הקרמי בשילוב חלקים מאולתרים 
ו''רדי מייד' תאפשר את התמקדות בקומקום כאובייקט המבטא רעיון, מסר, צורניות ותפקוד. בקורס 

נלמד טכניקות חיבור חלקים מוכנים אל החומר הקרמי ונתוודע אל משמעות הקומקום בעולם 
הקרמיקה, השימוש ב'רדי מייד' והוצאת חפץ מהקשרו הרגיל.

הקורס מיועד לבעלי נסיון קודם בקדרות.

The teapot is complex both in form and idea. Working with clay using improvised forms and 

“readymade” pieces will enable us to focus on the teapot as an expression of idea, form and 

function. In the course we will learn to combine parts and consider the meaning of a teapot 

in the ceramic world changing its normal connotation. 

Wheel throwing experience required.

SUNDAY ראשון
23.7.2017-2.7.2017

22:00-18:00

עלות: ₪800 ל־4 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 800 Shekels for 4 meetings / including materials and firings

קורס
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קדרות ממשיכים / כלי הוא תירוץ לצורה / רונן ימין
 INTERMEDIATE WHEEL THROWING / THE VESSEL A REASON

 FOR FORM / RONEN YAMIN

קדרים ומעצבים מחפשים אחר מתח צורני, כמהים לקו מתוח שיגדיר וידייק את עבודתם. בקורס נבחן 
את היחסים המתקיימים בכלי: רגל, גוף, שפה, חלל פנימי וחיצוני. נתחיל ממערכת קערות מרק ונבחן 
אפשרויות לגוף מכיל ותוספות, תוספות, נשבור את המתח הצורני בדרכים שונות ונאתר אילו שינויים 

זעירים בעשייה ישרתו את העיצוב הסופי. הקורס מיועד לבעלי ניסיון קודם בקדרות.

Tension of the form is an expression used by potters and designers with the desire to reach 

the ultimate line following the form. In the course we will examine the relationship between 

foot, body, lip, internal and external space. Using a set of soup bowls we will explore 

different forms and additions for a container, breaking the tension in various ways and 

discuss the outcome in the final design. Wheel throwing experience required.

TUESDAY שלישי
1.8.2017-4.7.2017

21:00-18:00

עלות: ₪750 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 750 Shekels for 5 meetings / including materials and firings

קורס
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קדרות מתקדמים ופני שטח / מצע / צלחת /
אתי גורן ואמנון עמוס

ADVANCED WHEEL THROWING AND SURFACE / A PLATE

AS A CANVAS / ETI GOREN AND AMNON AMOS

הצלחת תשמש כמצע לאמירה אישית ולא תמלא בהכרח את תפקידה המסורתי והמוכר. בחלק הראשון 
נייצר צלחות באובניים ובבניית יד בגדלים שונים ובהמשך נתמקד בטיפול בפני השטח ובקשר שבין 

מבנה לפני שטח. נשתמש בטכניקות עיטור שונות: הדפס, ציור, שיבוץ, חריטה ועוד. הקורס יונחה על ידי 
שני קדרים אמנים אשר יאתגרו את המשתתפים לפרוץ את גבולות המוכר והידוע ולמצוא את עצמם 

בתווך. הסדנה מיועדת למשתתפים מנוסים בקדרות ובבניית יד.

The plate will be a surface for self-expression instead of the traditional function. In the 

first part, participants will make various sized plates by hand or on the wheel and following 

this will focus on the surface treatment and the connection between form and surface. We 

will use several decorating techniques including printing, drawing, inlay, sgrafitto, etc. The 

two art potters leading this workshop will encourage students to extend the boundaries of 

the familiar. Experience in wheel and handbuilding required.

 MONDAY שני
31.7.2017-3.7.2017

13:00-9:00

עלות: ₪1100 ל־5 מפגשים / כולל  חומרים, הדפסים ושריפות

Cost: 1100  Shekels for 5 meetings / including materials, prints and firings

קורס
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קדרות מתקדמים ובניית יד / כלים גדולים / ג'קרנדה קורי
 ADVANCED WHEEL THROWING AND HAND

BUILDING / LARGE VESSELS / JACARANDA KORI

שישה מפגשים, בני שש שעות כל אחד, המאפשרים הכרות עם טכניקות ואופני בנייה שונים של 
כלים גדולים בבניית יד ובקדרות. במהלך הקורס יתמודדו הסטודנטים עם שלושה תרגילים שונים 
דרכם ירכשו מיומנות טכנית, הבנה ויכולת ניתוח צורני של נפחים גדולים. הקורס מיועד ליוצרים 

מנוסים בקדרות ובבניית יד.

Intensive 34 hour course learning different building techniques for large pots including 

hand building and wheel throwing. During the course the students will be given 

three different projects through which they will acquire technical skill as well as an 

understanding and ability to analyze the shape of large volume vessels. Throwing and hand 

building experience necessary. 

 WEDNESDAY רביעי
2.8.2017-5.7.2017

15:00-09:00

 THURSDAY חמישי
10.8.2017

13:00-09:00

עלות: ₪1700 ל־6 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 1700 Shekels for 6 meetings / including materials and firings

קורס
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בניית יד יסודות / רעות רבוח
INTRODUCTION TO HAND BUILDING / REUT R ABUAH

הכרות ראשונית עם החומר הקרמי דרך טכניקות בניית יד שונות: פינצ'ינג ומשטחים. ניצור כלים שימושים 
ואובייקטים פיסולים, נתוודע לשיטות עיטור וצביעה באנגובים וגלזורות ונבחן את הקשר בין הגוף 

הקרמי לפני השטח שלו. מכוון ליצירת חיבור בין חומר, צורה ורעיון ומיועד למשתתפים. הקורס מיועד 
למשתתפים ללא נסיון קודם.

An introduction to clay and ceramic hand building techniques including pinching, coiling and 

slab building. We will make functional and sculptural objects and learn various decorating 

techniques using engobes and glazes and examine the connection between the ceramic 

body and the surface. Participants will be encouraged to explore their ideas of form. No 

previous experience required.

THURSDAY חמישי
3.8.2017-6.7.2017

12:00-09:00

עלות: ₪750 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 750 Shekels for 5 meetings / including materials and firings

קורס
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פיסול ורישום מודל / נועה שי
SCULPTURE AND DR AWING WITH A MODEL / NOA SHAY

כיצד ניתן לתאר תנועה, זרימה ושיווי משקל בגוף האנושי ? הסדנה תתמקד בעבודה עם מודל ברישום 
ובפיסול. נתנסה בסקיצות מהירות בחומר כהכנה לעבודה ממושכת יותר. נרשום תוך מתן דגש על חקירת 
צורות תלת מימדיות והקשרים ביניהם. נעסוק בנושאים של מבנה, נפח, סימטריה, יחסים וזרימה בהנחייה 

אישית וקבוצתית. הסדנה מיועדת למשתתפים בעלי נסיון קודם ברישום או פיסול פיגורטיבי.

How can one express movement, flow and balance in the human form? The workshop will 

focus on drawing and sculpting from a model beginning with quick sketches in preparation 

for more extensive projects. The drawing will focus on three dimensional forms and the 

connection between them. We will deal with structure, volume, symmetry, relationships 

and flow. Individual and group instruction. Experience in drawing or sculpting required.

 WEDNESDAY רביעי
2.8.2017-5.7.2017

22:00-18:30

עלות: ₪1000 ל־5 מפגשים / כולל חומרים, שריפות ומודל

Cost: 1000 Shekels for 5 meetings / including materials, firings and model

קורס
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פיסול אורבני / על גגות קריית המלאכה / שי ג'רסי ורעות רבוח
URBAN SCULPTURE / ON THE ROOFS OF KIRYAT HAMELACHA / 

SHAY GERASSY AND REUT RAVUAH

הזמנה לסדנת פיסול אורבנית, נסייר בשכונת קריית המלאכה, נתבונן ונגיב ברישום ובפיסול מהיר 
בחומר הקרמי למרחב, לחומריות, לאנשים ולנוף העירוני. נשתמש בטכניקות בניית יד שונות, נפסל 

מגוש וניצור בחיתוך וגריעה. המפגשים יתקיימו בסביבת בית בנימיני ומיועדים להרפתקנים המבקשים 
להתנסות בעבודה בחומר באופן שונה וחדש. מיועד לכל הרמות.

In the urban sculpture class we will explore the alleys of Kiryat Hamelacha –– drawing and 

sculpting with clay - looking and responding to the materiality, the people and the view. We 

will use various techniques including sculpting from a block of clay and preparing it for firing.  

The meetings will be in the vicinity of the Benyamini Center. Suitable for all levels, especially 

those wanting an adventure using clay in a different way.

WEDNESDAY רביעי
2.8.2017-5.7.2017

20:00-17:00

עלות: ₪750 ל־5 מפגשים / כולל חומרים*

Cost: 750 Shekels for 5 meetings / including materials*

קורס



14

סדנת אמן / בניית יד / הספל / לורי גולדשטיין
MASTERCLASS / HAND BUILDING / THE CUP / LAURIE GOLDSTEIN

הספל ישמש כנקודת המוצא ללימוד טכניקות בניית יד. נתנסה במשטחים, חוליות ופינצ'ינג ונלמד איך 
ליצור צורה של ספל ולהתאים לה ידית ותחתית. נפתח עם פרוייקט משותף ונעבוד יחד במפגש הראשון 

ומשם כל אחד יעבור לעבודה אישית בתלת מימד כמו גם בפני השטח בצבעים קרמים וטקסטורות בעזרת 
הדגמות והתנסות אישית. הסדנה מיועדת למשתתפים בכל הרמות.

A cup as the starting point to learn hand building techniques. We will experiment with slabs, 

coils, pinching. Participants will learn to build forms, attach handles and make a suitable 

saucer. The course will begin with a joint project and then progress to individual work including 

surface, color, texture through demos and experiment. No previous experience required.

 SUNDAY–TUESDAY ראשון-שלישי
4.7.2017-2.7.2017

17:00-13:00

סדנת אמן

עלות: ₪680 ל־3 מפגשים / כולל חומרים ושריפות*

Cost: 680 Shekels for 3 meetings / including materials and firings*

* כולל מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח - תאריך יקבע בזמן הסדנה
* Including glazing in the open studio - date to be determined in the class
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סדנת אמן / קדרות מתקדמים / כלים מורכבים / רעיה שטרן
 MASTERCLASS / ADVANCED WHEEL

THROWING / COMPLEX VESSELS / R AYA STERN

התנסות בבניית נפחים קרמים באובניים וחיבור שלהם לאובייקט מורכב בדגש על שיטות עבודה 
האופייניות למזרח התיכון. במהלך הסדנה יתוודעו המשתתפים לטכניקות שונות לבניית נפחים מורכבים 
וחיבור חלקים, עבודה הפוכה וללא צד שני דרך הדגמות והתנסות אישית. הסדנה מיועדת למשתתפים 

מנוסים בקדרות.

A class to experiment building ceramic vessels using traditional Mediterranean techniques. 

Through demos and personal experiments, participants will learn to make complex objects 

throwing upside down and eliminating turning. Suitable for experienced wheel throwers.

 SUNDAY–TUESDAY ראשון-שלישי
11.7.2017-9.7.2017

17:00-13:00

עלות: ₪680 ל־3 מפגשים / כולל חומרים ושריפות*

Cost: 680 Shekels for 3 meetings / including materials and firings*

* כולל מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח - תאריך יקבע בזמן הסדנה
* Including glazing in the open studio - date to be determined in the class

סדנת אמן
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סדנת אמן / קדרות ממשיכים / יסודות הפורצלן / אתי גורן
MASTERCLASS / INTERMEDIATE WHEEL THROWING /

INTRODUCTION TO PORCELAIN / ETI GOREN

מאז שובו של מרקו פולו מסין בסוף המאה ה־13 היו עשירי אירופה להוטים אחר הפורצלן הלבן שהיה 
קשה ועמיד בפני שריטות ועם זאת שקוף למחצה כקליפת ביצה. במהלך הסדנה נדון במיתוס הקשור 
בפורצלן ננסה להבין את תכונותיו ולהתאים את עבודת האבניים לתכונות אלו תוך התנסות בנפחים 

קטנים, נפחים בינוניים וצד שני. הסדנה מיועדת לבעלי נסיון בקדרות.

Since Marco Polo returned from China in the 13th Century the aristocracy of Europe has 

coveted the whiteness, strength and translucency of porcelain. In the course we will discuss 

the myths and characteristics of the material and try to apply it to working on the wheel 

making medium sized forms. Experience in wheel throwing required.

SUNDAY-TUESDAY ראשון-שלישי
18.7.2017-16.7.2017

17:00-13:00

עלות: ₪750 ל־3 מפגשים / כולל פורצלן, חומרים ושריפות*

Cost: 750 Shekels for 3 meetings / including porcelain, materials and firings*

* כולל מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח - תאריך יקבע בזמן הסדנה
* Including glazing in the open studio - date to be determined in the class

סדנת אמן
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סדנת אמן / בניית יד / זילוף פורצלן / שלי שביט
MASTERCLASS / HAND BUILDING / EXTRUDING PORCELAIN / 

SHELLY SHAVIT

הסדנה תתמקד בטכניקת זילוף פורצלן צבעוני במזלפים מעולם הקונדטוריה. נתחיל בהכנת חומרי הגלם, 
נרכיב פורצלן צבעוני ונבחן את המרקם והסמיכות הנדרשים לחוזק המכני של הגופים. נכיר ונתנסה בכלי 
העבודה השונים שישפיעו על אופן הבנייה של כל משתתף. המשתתפים ייצרו קבוצת אובייקטים וילמדו 

את קצב הייבוש המתאים ואת אופן ההכנה לשריפה. הסדנה מתאימה לבעלי נסיון בבניית יד.

The workshop of colored porcelain will focus on extruding techniques used by confectioners.

We will prepare the materials; examine the viscosity for mechanical strength and experiment 

using various tools that will influence the building process. The participants will create a group of 

objects and learn about drying and firing. Hand building experience required.

SUNDAY-TUESDAY ראשון-שלישי
25.7.2017-23.7.2017

17:00-13:00

עלות: ₪700 ל־3 מפגשים /כולל פורצלן ,צובענים ושריפות

Cost: 700 Shekels for 3 meetings / including porcelain, stains and firings

סדנת אמן
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סדנת אמן / פיסול תבליט / בת שבע של רמברדט / אבנר לוינסון
 MASTERCLASS / RELIEF SCULPTURE  /

REMBR ANDT’S BAT SHEVA / AVNER LEVINSON

פיסול תבליט משלב את יסודות הפיסול התלת מימדי עם הרישום הדו מימדי. בסדנה נפסל תבליט דמות 
בחומר תוך התבוננות על יצירתו של רמברנדט, נלמד על עקרונות התבליט, נתוודע למושגים כנפח, חלל, 

קומפוזיציה, דינאמיות במרחב ונתוודע ליצירות עבר של גדולי האמנים. נתמקד בפיתוח יכולת הבעה 
ויצירתיות של הסטודנטים ובסיום נרוקן את התבליט ונכין אותו לשריפה. מתאים לכל הרמות.

Relief combines 3D sculpture with 2D drawing. We will sculpt a figure in clay observing 

works by Rembrandt learning the principles of relief including volume, space, composition 

and dynamics. In the course we will learn from the masters and develop personal expression 

and creativity. At the end we will prepare the relief for firing. Suitable for all levels.

SUNDAY-TUESDAY ראשון-שלישי
1.8.2017-30.7.2017

17:00-13:00

עלות: ₪600 ל־3 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 600 Shekels for 3 meetings / including materials, firing

סדנת אמן
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סדנת אמן / טקסטורה ספונטנית בגבס / אלינה טופרמן איתן
MASTERCLASS / SPONTANEOUS TEXTURES IN PLASTER /  

ELINA TOPERMAN EITAN

הסדנה מיועדת למשתתפים המבקשים להתנסות בעבודה בגבס בדרך שונה וייחודית. במהלך הסדנה 
יתנסו המשתתפים בעבודה בגבס נוזלי ובבד גמיש ובעזרתם ייצרו מיכלים ופני שטח רכים ומלאי תנועה. 
מהאובייקטים ניתן ליצור אריחים בעלי נפח, אובייקטים פיסוליים או מיכל. כל סטודנט ייצר תבנית גבס 

בת שני חלקים על מנת לשכפל את האובייקט שייצר. מתאים למשתתפים בעלי נסיון בבניית יד.

In this workshop we will use liquid plaster in flexible fabric to create soft forms and movement.  

With these effects we will make molds to create a series of tiles. In addition we will make 

textured plaster surfaces to use for slab built forms. Handbuilding experience required.

 SUNDAY-WEDNESDAY ראשון-רביעי
9.8.2017-6.8.2017

מ- 13:00-09:00

 FRIDAY שישי
8.9.2017

מ- 12:00-09:00

עלות: ₪1000 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות 

Cost: 1000 Shekels for 5 meetings / including materials and firings

סדנת אמן
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עיצוב קרמי / יציקות ושכפול יסודות / 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 המאפשרת 
הכרות עם תהליכי עבודה תעשייתים קרמים במהלך כולל של ייצור מודל ובניית תבנית גבס, יציקות 

קרמיות ומניפולציות בחומר. מתאים למשתתפים בעלי נסיון בעבודה בחומר.

Ceramic industrial production requires making a model from various materials, followed by 

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

objects, etc. In this intense workshop participants will learn industrial work process including 

making a model, building a mould, casting in clay and altering the form.

עלות: ₪1600 ל-5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 1600 Shekels for 5 meetings/ including materials and firings

 SUNDAY-WEDNESDAY ראשון-רביעי
9.8.2017-6.8.2017

18:30-13:30

 FRIDAY שישי
15.9.2017

12:00-9:00

סדנת אמן



21

סדנת צילום עבודות בסמארטפון / שחר פליישמן
SMARTPHONE PHOTOGR APHY / SHACHAR FLEISHMAN

צילום עבודות הפך לחלק בלתי נפרד מן ההכשרה לה זקוקים אמנים. בעולם בו העבודות יוצאות לשיטוט 
במדיה דיגיטלית ומייצגות את האמנים באתרים, בלוגים ומדיה חברתית הצילום הופך לחלק משמעותי 
בעבודת האמן. הסדנה תאפשר לסטודנטים לשפר ולשדרג את יכולות הצילום תוך שימוש בפונקציות 

הסמארטפון, תאורה, זויות צילום ופריים כמו גם עריכה ותיקון תמונות בעזרת אפליקציות ייעודיות.
הסדנה מיועדת למשתתפים המעוניינים ללמוד לצלם עבודות ולהפיק צילום איכותי ממכשיר הטלפון 

הנייד. המשתתפים יביאו עמם עבודות קרמיות לצילום.

Photographing work is essential for all artists. Work is continuously displayed in the digital 

media presenting artists on websites, blogs, and social media and is a considerable part of the 

artists work. The workshop will enable participants to improve their skills on the smartphone, 

using light, angles and image frames as well as editing and correcting images using specific 

applications. The workshop is for anyone wanting to learn to photograph their work and generate 

a quality image using a smartphone. Participants should bring ceramic objects to photograph.

 TUESDAY שלישי
18.7.2017 ,11.7.2017 ,4.7.2017

13:00-10:00

עלות: ₪350 ל־3 מפגשים

Cost: 350 for 3 meetings

סדנת אמן



22

הדגמת אמן / פיסול במשטחי חומר / בוריס כץ
ARTIST DEMO / SLAB SCULPTURE / BORIS K ATZ

החומר הקרמי במופעו כמשטח מאפשר ליוצרים בו גמישות וחוזק ומגוון אפשרויות לפיסול פיגורטיבי 
ואקספרסיבי. אמן החומר, בוריס כץ, יציג את עבודותיו ולאחר מכן ידגים את טכניקות העבודה שלו 

במשטחים. ההדגמות יתמקדו בראש וגוף אדם )טורסו( ובעלי חיים.

The clay slab offers makers a flexible, strong material with many possibilities for expressive, 

figurative sculpture. Boris Katz will talk about his work and then demonstrate his working 

method with soft slabs. The demo will focus on a head and torso as well as animals.

 SUNDAY ראשון
30.7.2017

21:00-18:00

עלות: חינם – הרשמה מראש

Cost: Free entrance – advance registration

סדנת אמן



בית הספר לאמנות הקרמיקה בבית בנימיני / קיץ 2017

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

12:00-9:00
רועי מעין

קדרות ממשיכים / 
קעריות תה וראקו

13:00-9:00
אתי גורן ואמנון עמוס

קדרות ופני שטח 
מתקדמים /

מצע / צלחת

12:00-9:00
דקלה מוסקוביץ

קדרות יסודות 
13:00-10:00
שחר פליישמן

סדנת צילום 

15:00-9:00
ג'קרנדה קורי

קדרות ממשיכים 
ובניית יד / כלים 

גדולים

12:00-9:00
רעות רבוח

בניית יד יסודות

11:30-8:30
גיא ג'אנה

קדרות יסודות

14:00-11:00
סטודיו פתוח

17:00-13:00
סדנאות

לורי גולדשטיין | בניית יד / ספל | 4.7.2017-2.7.2017
רעיה שטרן | קדרות ממשיכים / כלים מורכבים | 11.7.2017-9.7.2017
אתי גורן | קדרות ממשיכים / יסודות פורצלן | 18.7.2017-16.7.2017

שלי שביט | בניית יד / הזלפת פורצלן | 25.7.2017-23.7.2017
אבנר לוינסון | פיסול תבליט | 1.8.2017-30.7.2017

18:00-15:00
סטודיו פתוח

20:00-17:00
שי ג'רסי ורעות רבוח

פיסול אורבני

22:00-18:00
רחלי רוטמן גרג'י

קדרות ממשיכים / 
קומקומים מאולתרים

21:00-18:00
נועה אלמגור

קדרות יסודות

21:00-18:00
רונן ימין

קדרות ממשיכים /
כלי הוא תירוץ לצורה

22:00-18:30
נועה שי 

פיסול ורישום מודל

22:00-18:00
אלון גיל 

קדרות ממשיכים /
נפחים פיסוליים בגלגל

FOR FURTHER DETAILS AND REGISTRATION: www.benyaminiceramics.org / email: benyaminiccc@gmail.com / tel: 03-5182257 :לפרטים נוספים והרשמה: טל

סדנת עיצוב קרמי / אופיר זמודזיאק – ימי ראשון עד רביעי 6-9/8 13:30 - 18:30 וב- 15.9 מ- 9:00 - 12:00
סדנת טקסטורה ספונטנית / אלינה טופרמן איטן – ימי ראשון עד רביעי 6-9/8 9:00-13:00 וב- 8.9 מ- 9:00 - 12:00

הדגמת אמן, בנייה במשטחים / בוריס כץ - 30/7 מ- 18:00 - 21:00



Open Studio

The "open studio" facility at the Benyamini 

Center allows for individual work 

(uninstructed) in a fully equipped and 

professional studio. It is possible to work on: 

wheel / extruder /  

handwork / printing.

Working hours:

Wednesdays: 15:00-18:00

Saturdays: 11:00-14:00

Prices:

For Benyamini Students registered for a 

semester:

Session of 3 hours: 75 shekels

Ticket for 10 visits: 675 shekels

For artists/external 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 )ללא הדרכה(, 

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

באקסטרודר / הדפס.

שעות הפעילות:
ימי רביעי: 15:00–18:00
ימי שבת: 11:00–14:00

מחירים:
לתלמידי בית בנימיני רשומים לסמסטר:

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

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

רח' העמל 17, תל אביב
17 Haamal Street, Tel Aviv 

שעות פתיחה:
 שני-חמישי: 19-11

שישי ושבת: 14-11

Opening hours: 

Mon-Thurs: 11-19

Fri & Sat: 11-14

Tel: 03-5182257 :'טל
www.benyaminiceramics.org

benyaminiccc@gmail.com
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