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בית הספר לאמנות הקרמיקה בבית בנימיני 
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 המקצועי של כל משתתף על מנת
לאפשר התפתחות אישית מיטבית כמו גם 

התנהלות זורמת ומקדמת בקורסים.

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 בתחילת השנה.

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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תכנית שנתית
2017 / 2018

Program

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 in September.



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 ומותאם אישית לכל 

סטודנט. התכנית מיועדת למתחילים, לחובבים המבקשים להעמיק ולהתפתח בתחום ולאלו 
המבקשים לשלב בין רכישת מקצוע חדש לצד עבודה קיימת.

תנאי קבלה: ראיון קבלה.

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.

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 במהלכם 
תתקיים הנחייה קבוצתית, ביקורת עבודות, העמקה בנושאים שיעלו מן הקבוצה, בחינה של תהליכי 

מחקר טכניים ועיוניים, פיתוח תיק עבודות, ייעוץ והכוונה להקמה וניהול סטודיו אישי ועוד.

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. 

Cost: 540 Shekels for 4 meetings / עלות: ₪540 ל־4 מפגשים

FRIDAY שישי
08:30-12:30



קורס4

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

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

קדרות יסודות / דקלה מוסקוביץ / רונן ימין
/ WHEEL THROWING BEGINNERS

/ DIKLA MOSKOVITZ / RONEN YAMIN

מפגש ראשוני עם החומר הקרמי, הקניית מיומנויות וטכניקות בסיסיות בעבודת הגלגל: 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 נסיון 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.

SUNDAY ראשון
9:00-12:00

DIKLA MOSKOVITZ דקלה מוסקוביץ

 TUESDAY שלישי
19:00-22:00

RONEN YAMIN רונן ימין
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קדרות ממשיכים / מזרח רחוק ב׳ - קוריאה / רועי מעין 
INTERMEDIATE WHEEL THROWING / FAR EAST II – KOREA

/ ROY MAAYAN 

הקדרים הקוריאנים הושפעו חומרית, טכנית ועיצובית מהקרמיקה היפנית והסינית וייצרו כלי אוכל, פולחן 

ואובייקטים פיסוליים החל מהתקופה הנאוליתית. כיום, קוריאה נחשבת מהמובילות והמשפיעות בעולם 

בקרמיקה. במהלך הקורס נתוודע לעבר העשיר של הקדרות הקוריאנית: כלי גוירו )Goryeo(, כלי בונצ'ונג.

)Moon Jars( כלי ג'וסון, כדי אחסון לקימצ'י, זיגוגי סלדון וכמובן כדי הירח המפורסמים ,)Buncheong(

הקורס מיועד לבעלי נסיון קודם בעבודת גלגל.

The Korean potters were influenced by the materials, technique and design of Japanese 

and Chinese ceramics, and made vessels for food and rituals as well as sculptural objects 

since Neolithic times. In the course we will learn about the rich past of Korean ceramics, 

Goryeo, Buncheong, Joseon, Kimchi, celadon glazes and the famous moon jars.

Wheel throwing experience required.

קורס

WEDNESDAY רביעי
12:15-15:15

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

Cost: 4500 Shekels for 30 meetings / including materials and firings
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קדרות ממשיכים / צורה וצבע / אמנון עמוס
INTERMEDIATE WHEEL THROWING / FORM AND COLOR

/ AMNON AMOS

הקשר שבין אובייקט שנוצר על הגלגל והטיפול בפני השטח שלו הוא מהותי ונמצא בבסיס היצירה 
של כל קדר, בדיוק שבין צורניות לצבע נחשף כתב ידו האישי של היוצר. במקביל לחיזוק ושיפור 

יכולת העבודה על האובניים נלמד טכניקות שונות של טיפול בפני השטח: שעווה, הדפס משי, חריטה, 
ריסוס ועוד בעזרת תרגילים שידונו במקצב, כתם, וקו. המשתתפים ישכללו את אופני החשיבה 

ותהליכי העבודה שלהם. הקורס מיועד לבעלי נסיון קודם בעבודת גלגל. 

The connection between the wheel thrown object and the surface treatment is definitive 

and the precision of this relationship expresses the personal signature of the maker.

In addition to improving throwing skills, we will focus on decorative techniques such as 

wax, printing, sgrafitto, spraying etc through exercises dealing with rhythm, marks and 

lines. Participants will develop their ideas and work processing methods. 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 / בין השימושי למושגי
/ רחלי רוטמן גרג'י

INTERMEDIATE WHEEL THROWING / BETWEEN FUNCTIONAL 

AND CONCEPTUAL / R ACHELI ROTHMAN GARJI

העיסוק בקדרות המסורתית מוביל באופן ישיר ומתבקש ליצירת כלים שימושיים. בקורס נעסוק 
בשאלות של פונקציה אל מול קונספט ודרכים שונות להעברת רעיון וננסה לפתח שפה אישית 

ואמירה עיצובית. נעסוק בנפחים בעלי מכסה: קדרה / סיר, קופסאות. נתמודד עם פתיחה של גוש 
רחב לתבניות אפיה והגשה, ונסיים בצלחות כמשלימות את מערך הכלים השימושיים.

הקורס מיועד לבעלי נסיון קודם בעבודת גלגל.

Wheel throwing is naturally related to functional vessels. In the course we will consider 

function as opposed to concept and the methods of conveying an idea, content, personal 

style and design statement when making utilitarian objects. We will focus on lidded 

vessels such as casseroles, boxes as well as wide based baking pots and finish with plates 

and so cover the range of functional vessels. 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 /
שיפור מיומנויות העבודה בגלגל / גיא ג׳אנה

INTERMEDIATE WHEEL THROWING / IMPROVING WHEEL 

THROWING SKILLS / GUY JANA

הקורס יתמקד בשיפור מיומנויות העבודה בגלגל. נתמקד בצורות בסיסיות ונעמיק בטכניקות 
שונות ובשיפור דרכי הביצוע בדרך ליצירת עבודות מורכבות. נעבוד בגדלים שונים: קטן מאד, 

בינוני וגדול במטרה להגיע לדיוק צורני וטכני וחיבור כל אלה לפני השטח. הקורס כולל הדגמות 
קבוצתיות ודגש על תכנון וביצוע משלב הסקיצה, דרך תהליכי העבודה ועד לשריפה. הקורס מיועד 

לבעלי נסיון קודם בעבודת גלגל.

The course will focus on improving technique and skills so as to make more complex vessels. 

Exercises will encourage participants to make precise forms starting from very small objects

and gradually increasing the size paying attention to the surface. Through demos students 

will learn to make objects from a sketch working through the entire process to the firing.

Wheel throwing experience required.

 MONDAY שני
19:00-22:00
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 SUNDAY ראשון
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 והעמקת מיומנויות העבודה בגלגל. נעבוד 
בסדרות, מהשימושי ועד המופשט, ניצור נפחים שונים, נרכיב ונפרק וניתן פרשנות אישית לכלי 

אהוב, משכפולו ועד ליצירת כלי חדש. נחקור את הצילינדר כנפח יסוד בעבודת הגלגל ונעצב כלים 
ייעודיים לשימוש ייחודי. הקורס מיועד לבעלי נסיון 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. Participants will construct and 

deconstruct and give new meaning to a favorite form. Wheel throwing experience required.
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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
ADVANCED WHEEL THROWING / PORCELAIN / R ANI GILAT

סודות הפורצלן נתגלו למערב רק במאה ה־18 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 לצד ליווי והנחייה 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

HAND BUILDING BEGINNERS / REUT R ABUAH

בקורס נתוודע לחומר הקרמי ותכונותיו, נתנסה בטכניקות שונות וניישם תהליכי עבודה נכונים 
תוך הכרות עם מושגי יסוד בקרמיקה. נעסוק בפיתוח סגנון אישי ונשים דגש על תהליך היצירה 
מרעיון לתלת מימד, טכניקות וצבע. הקורס כולל ידע תאורטי והדגמות של מגוון שיטות עבודה. 

אין צורך בנסיון קודם.

An introduction to clay and its characteristics. We will experiment with the various building 

techniques and work processes to become familiar with the basic concepts of ceramics. 

Students will develop ideas into a form, a process including color and be encouraged towards 

personal expression and creativity. The classes will include theoretical aspects, as well as 

demos of work methods. 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 ממשיכים / רעיון הופך לחומר / אלינה טופרמן איטן
INTERMEDIATE HAND BUILDING / IDEA TO OBJECT

/ ELINA TOPERMAN ITAN

קורס המציע שילוב טכניקות בניית יד ותבניות. נלמד ליצור תבניות לחיצה ויציקה שישמשו ליצירת 
נפחים תלת מימדים. נייצר ונעבוד עם paper clay. נעמיק במחקר פני השטח, עבודת חוליות, 

פינצי'נג ומשטחים לקבלת נפחים גדולים ונתמקד במהלך פיתוח רעיון מסקיצה ועד עבודה גמורה. 
נלמד לעבוד עם צבעים וגלזורות להדגשת הטקסטורות ונבדוק אופני הצבה שונים. מיועד לבעלי 

נסיון קודם בבניית יד.

The course will focus on a combination of hand building and mold making for pressing and 

casting which will be the basis of making 3 dimensional objects. We will research surface 

techniques as well as coiling, pinching and slabs to make large objects focusing on the 

process of developing an idea from a sketch to a final object. We will use dry colors and 

glazes and explore ways of placing works. Hand building experience required.
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WEDNESDAY רביעי
9:00-12:00

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

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

פיסול קרמי ממשיכים / פיסול ופני שטח / שלי שביט
INTERMEDIATE HAND BUILDING / SCULPTURE AND SURFACE

/ SHELLY SHAVIT

הקורס יתמקד בפיסול נפחים גדולים לצד חיפוי, הדפס ובניה בסליפ, שילוב המאפשר מגוון סוגי 
טקסטורה וצבע. ננוע בין טכניקות בניית גופים גדולים בחומר וטכניקות המתמקדות ביכולתו 

להעתיק טקסטורות עדינות וקטנות במיוחד. ניצור תבניות פשוטות לטקסטורות אורגניות שונות 
ונעמיק בתהליכי הכנה לפרויקט אישי בעזרת איסוף מקורות השראה וסקיצות רעיוניות. הקורס 

מיועד לבעלי נסיון קודם בבניית יד.

The course will focus on building large objects as well as surface treatment, printing and 

slip casting, a combination that enables a variety of texture and color. In addition to the 

building techniques we will learn to copy intricate textures making simple molds to transfer 

organic patterns to clay. Students will be guided on a personal project, collecting materials as 

inspiration and sketching ideas. Hand building experience required.



קורס14

WEDNESDAY רביעי
19:00-22:30

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

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

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

הקורס יעסוק ביסודות הפיסול הפיגורטיבי ויתמקד בהעמקת ההתבוננות ובפיתוח היכולת לתרגם 
לשפה אמנותית את המציאות הנגלית לעינינו. נעבוד תוך התבוננות בדמות וחקירה של טבע דומם ונוף. 
נלמד לעבוד באמצעות כלים שונים וגם בידיים בלבד וכל זאת תוך פיתוח שפה אישית של המשתתפים. 
נתנסה ברישום ונבין את חשיבות הקשר שבין רישום לפיסול. אין צורך בנסיון קודם, מתאים לכל הרמות.

The course will develop observation skills and artistic translation of reality from a model, 

still life and landscape to a sculpture. We will use a variety of tools including our hands 

and focus on developing the personal style of each participant. We will sketch and 

examine the importance of the relationship between drawing and sculpting. 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. נדרש נסיון בסיסי בעבודה בחומר.

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. Experience in clay required.



סדנה16

עלות: ₪1500 ל־5 מפגשים )מפגש פעם בחודשיים( 

Cost: 1500 Shekels for 5 meetings )once in two months(

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

אמנים רבים סובלים מחוסר 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. ההרשמה למפגשים תתקיים לשנה מראש 

וללא יותר משנתיים. 

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. Registration is for one year and participation is 

for maximum two years. 

 WEDNESDAY רביעי
14:00-10:00

תאריכים ימסרו למשתתפים 
DATES WILL BE GIVEN TO THE PARTICIPANTS



סדנה17

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

הסדנה תתמקד בשפת הגלגל ובתכונותיו של הפורצלן. נתנסה בנגיעות ראשוניות בפורצלן דרך הדגמות 
ותרגול שיאפשרו שעשוע בצורות, טקסטורות, בדיקת גבולות החומר והרחבת טווח ההתנסויות: 

.paper clay ,טכניקות שונות בעבודת גלגל, זילוף, צבע בחומר, כמו גם שילוב חומרים – פורצלן, אבנית
הסדנה מיועדת ליוצרים מנוסים בעבודת גלגל.

The workshop will focus on the language of wheel throwing and the properties of porcelain. 

Through demos and exercises participants will play with form, texture and test the limits of 

the material. We will experiment with various wheel techniques, extruding and coloring clay 

as well as combining different materials and paperclay. Wheel throwing experience required.

עלות: ₪950 ל־3 מפגשים של 4 שעות / כולל פורצלן ושריפות

Cost: 950 for Shekels 3 meetings of 4 hours / including porcelain and firing

THURSDAY חמישי
25.1.18

13:30-17:30

FRIDAY שישי
26.1.18 ו- 2.2.18

9:00-13:00



סדנה18

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

בסדנה נתמודד עם גוש חומר גדול על הגלגל החל מלישה, מרכוז ודרכים נוספות ליצירת הנפח הרצוי. 
נוסיף ונחבר חלקים ונפחים ונעמיק את הידע בטיפול בפני השטח. יושם דגש על תכנון העבודה 

מסקיצה בחומר ועד למימושה כנפח גדול, נשלב עבודת יד ונגיעות ייחודיות כתוספת לעבודת הגלגל. 
הסדנה מיועדת לבעלי נסיון קודם בעבודת גלגל.

In the workshop we will focus on working with large amounts of clay learning to wedge, 

center and shape as well as joining parts together. We will focus on planning the work

from a sketch to throwing on the wheel as well as hand working and finishes to make the 

work unique. Wheel throwing experience required.

עלות: ₪1280 ל־4 מפגשים של 5 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 1280 Shekels for 4 meetings of 5 hours / including materials and firings

THURSDAY חמישי
 4.1.18 / 28.12.17 / 21.12.17 / 7.12.17

17:00-22:00



סדנה19

בניית יד / משטחים / לשנות את הגליל / אתל פיסרף
HANDBUILDING / SLABS / TR ANSFORMING THE CYLINDER

/ ETHEL PISAREF

בסדנה זו נתמקד בצורת הגליל כנקודת מוצא לעבודה במשטחי חומר קרמי. נבחן כיצד על ידי סוגי 
חיתוכים שונים, קיפולים וחיבורים ניתן לשנות את צורתו הבסיסית, לגלות וליצור נפחים חדשים 

ומפתיעים. הסדנה כוללת הדגמות והתנסות אישית ומיועדת למשתתפים מנוסים בעבודת יד או גלגל.

The workshop will focus on a slab built cylinder as a starting point. We will learn how to 

alter by cutting, folding and joining and so change the basic form and find new and exciting 

shapes. The workshop includes demos and hands on experiments. Hand building or wheel 

throwing experience required. 

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

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

FRIDAY שישי
10.11.17

9:00-14:00



סדנה20

עלות: ₪1400 ל־5 מפגשים של 4 שעות / 5 ק"ג פורצלן ושריפות

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

בניית יד / פורצלן ופייפרקליי / עינת כהן
HANDBUILDING / PORCELAIN AND PAPERCLAY / EINAT COHEN

הפורצלן הוא חומר יפהפה אך רגיש ומאתגר כאחד. כאשר מוסיפים לו סיבי נייר הוא שומר על התכונות 
הייחודיות שלו: שקיפות, עדינות, חוזק ולובן ומאפשר למתוח את גבולותיו: גודל, צורה, דקיקות 
ושקיפות. בסדנה ניצור אובייקטים פיסוליים ושימושיים, נתחיל בהכנת החומר, נתוודע לטכניקות 

השונות של בניית יד בדגש על בניה במשטחים ונמשיך לייבוש, צביעה, זיגוג ושריפות. הסדנה מיועדת 
למשתתפים בעלי נסיון קודם בעבודה בחומר.

Porcelain is a beautiful material but at the same time challenging and sensitive. Adding paper 

makes it possible to stretch its limits of size and form and yet maintain its unique character: 

translucent, delicate, strong and white. In the workshop we will prepare the clay and then make 

sculptural and functional objects using various techniques focusing on slabs. We will finish the 

work learning about drying, coloring, glazing and firing. Experience in clay required.

THURSDAY חמישי
8.3.18 / 22.2.18 / 15.2.18 / 8.2.18 / 1.2.18

13:30-17:30
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פיסול / תווי פנים / נועה שי
SCULPTURE / FACIAL FEATURES / NOA SHAY

סדנת הכרות עם פיסול תווי פנים בחומר הקרמי. נבחן מבנה פנים אנושיות ונבין את הצורות הבסיסיות 
שמרכיבות אותם. ננתח מושגים כנפח, סימטריה, יחסים וזרימה כפי שהם באים לידי ביטוי באנטומיה 

של הראש תוך הנחייה קבוצתית בשילוב ליווי אישי. אין צורך בנסיון קודם.

The workshop is an introduction to sculpting human facial features observing enlarged casts 

and understanding the basic forms from which they are composed. We will analyze volume, 

symmetry, relationships and flow as they appear in human anatomy of the head. Group and 

individual instruction. No experience required.

עלות: ₪840 ל־4 מפגשים של 3.5 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 840 shekels for 4 meetings of 3.5 hours / including materials and firings

סדנה

THURSDAY חמישי
1.2.18 / 25.1.18 / 18.1.18 / 11.1.18

18:30-22:00
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פיסול / רישום ופיסול מודל / נועה שי
SCULPTURE / SCULPTING AND DR AWING 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 המרכזית וברישום תוך מתן 

דגש על חקירת צורות תלת מימדיות והקשרים ביניהם. נעסוק בנושאים של מבנה, נפח, סימטריה, 
יחסים וזרימה. תתקיים הנחייה קבוצתית בשילוב עם ליווי אישי. הסדנה מיועדת למשתתפים בעלי 

נסיון קודם בעבודה בחומר.

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. 

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

עלות: ₪1120 ל־4 מפגשים של 4 שעות / כולל חומרים, שריפה ומודל

Cost: 1120 shekels for 4 meetings of 4 hours / including materials, firing and model

THURSDAY חמישי
8.3.18 / 22.2.18 / 15.2.18 / 8.2.18

18:00-22:00
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פני שטח / משחקים בצבע וטקסטורה / מעין בן יונה
SURFACE DESIGN / PLAYING WITH COLOR AND TEXTURE

/ MAIYAN BEN YONA

הטיפול הצבעוני בפני השטח הקרמים דורש תשומת לב בכל עבודה ומציב בפני הסטודנטים 
אתגרים וחששות. בסדנה זו נכיר את האפשרויות הגלומות במגוון הצבעוני הרב העומד לרשותנו 
בבית הספר: אנגובים, תחמוצות, מלחים וגלזורות. נערוך ניסיונות צבע, נתוודע לטכניקות עיטור
 שונות ונלמד לחבר את הידע הנרכש עם העבודות האישיות של כל משתתף. הסדנה מיועדת 

למשתתפים בעלי ידע בסיסי בבניית יד או בגלגל.

Coloring the surface in the ceramic process requires attention and is a challenge at all 

stages of the process. In the workshop we will learn about the possibilities with the 

materials available in the studio: engobes, oxides, sulphates and glazes.

We will experiment with different techniques and apply the results to the works

of each student. Suitable for all levels.

עלות: ₪540 ל־3 מפגשים של 3 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 540 shekels for 3 meetings of 3 hours / including materials and firings

סדנה

THURSDAY חמישי
4.1.18 / 28.12.17 / 21.12.17

13:30-16:30



סדנה24

פני שטח / מיוליקה / בוריס כץ
SURFACE DESIGN / MA JOLICA / BORIS K ATZ

הכרות מעשית עם המיוליקה האיטלקית שמקורה באגן הים התיכון. בסדנה נתוודע להיסטוריה 
של הכלים והגלזורה הייחודית ונדון בחומרים ובגלזורות המתאימות. יושם דגש על טכניקות שימוש 
במכחולים שונים על אריחים וכלים שימושים כמו גם על דרכים שונות לשיפור ותיקון תוצאות לאחר 

השריפה. הסדנה מיועדת למשתתפים בעלי נסיון בעבודה בחומר.

An introduction to Italian majolica, which began in the Mediterranean region. In the 

course we will learn the history of majolica, prepare glaze and learn to use a brush 

painting on tiles, functional ware and sculptures. Participants will learn to improve the 

results after firing. Experience in clay required.

עלות: ₪1040 ל־4 מפגשים של 4 שעות / כולל אריחים וכלים, חומרים ושריפות 

Cost: 1040 shekels for 4 meetings of 4 hours / including tiles, bisque pots, materials and firings

THURSDAY חמישי
7.6.18 / 31.5.18 / 24.5.18 / 17.5.18

13:30-17:30
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פני שטח / צבע ואלמנטים קרמיים / אנה כרמי
SURFACE DESIGN / CER AMIC ELEMENTS AND COLOR

/ ANNA CARMI

בסדנה זו יתוודעו המשתתפים בעזרת הדגמות והתנסות אישית לטכניקות עיטור ועיצוב 
מגוונות שיעשירו את פלטת הצבעוניות הקרמית 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. 

עלות: ₪980 ל־4 מפגשים של 3 שעות / כולל חומרים, לסטרים ושריפות

Cost: 980 shekels for 4 meetings of 3 hours / including decals, lusters and firings

סדנה

THURSDAY חמישי
23.11.17 / 16.11.17 / 9.11.17 / 2.11.17

19:00-22:00



סדנה26

פני שטח / הדפס קרמי / אמנון עמוס
SURFACE DESIGN / CER AMIC SCREEN 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 והתאמתן לעבודה הקרמית ונתמקד בהדפס 
על ניירות משי והעברתם לגוף החומר. נלמד להשתמש באמולסיה צילומית, להקרין על רשת, לערבב 

צבעים קרמים, להדפיס ולייצר סדרת הדפסי משי. אין צורך בנסיון קודם.

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 making a series of prints. Experience is not required.

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

FRIDAY שישי
22.12.17 / 8.12.17 / 24.11.17 / 17.11.17 / 10.11.17

8:30-11:30
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פני שטח / הדפס קרמי מתקדמים / אמנון עמוס
SURFACE DESIGN / ADVANCED SCREEN PRINTING

/ AMNON AMOS

הסדנה מאפשרת התנסות במגוון האפשרויות הטמונות בחיבור שבין 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 והדפס על אריחים תעשייתיים. נדרשת עבודת הכנה ותכנון מחוץ 

לשעות הסדנה. הסדנה מיועדת 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.

סדנה

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

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

FRIDAY שישי
16.3.18 / 23.2.18 / 16.2.18 / 19.1.18 / 12.1.18 / 29.12.17

8:30-11:30



סדנה28

שריפות עישון / ראקו עירום / שמחה אבן חן
SMOKE FIRING / NAKED R AKU / SIMCHA EVEN CHEN

בשלושת המפגשים נתמקד בעיצוב פני השטח של עבודות מחופות בטרה סיגילטה. 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. הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון קודם בגלגל או בניית יד.

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

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

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

the surface. Experience in wheel throwing or handbuilding required.

עלות: ₪950 ל־3 מפגשים של 4 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 950 shekels for 3 meetings of 4 hours / including materials and firings

THURSDAY חמישי
3.5.18 / 26.4.18

13:30-17:30

THURSDAY חמישי
18.1.18 / 11.1.18

13:30-17:30

FRIDAY שישי
19.1.18

9:00-13:00
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שריפות עישון / ראקו עירום בצבע / שמחה אבן חן
SMOKE FIRING / COLORED NAKED RAKU / SIMCHA EVEN CHEN

סדנת המשך בת שלושה מפגשים במהלכה נכין טרה־סיגילטה במגוון צבעים. נלמד על האפשרויות 
השונות לחיפוי צבעוני על כלים ממורקים לפני שריפת ביסק ועל חשיבות הצבע הנבחר.

בהמשך נעבוד על הכלים הצבעוניים לאחר השריפה, נחפה אותם בסליפ וגלזורה ונשרוף בשריפת 
ראקו המלווה בפיחום. הסדנה מיועדת לבעלי נסיון קודם בעבודה בחומר ובוגרי סדנת ראקו עירום.

A follow on workshop for naked raku to prepare terra sigillata in various colors. Participants 

will learn options for colored surfaces on burnished pots before bisque firing and the 

importance of the color selected. Following the bisque firing we will prepare the pots for 

naked raku. For graduates of the introductory course; experience in clay required. 

עלות: ₪950 ל־3 מפגשים של 4 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 950 shekels for 3 meetings of 4 hours / including materials and firings

סדנה

THURSDAY חמישי
3.5.18 / 26.4.18

13:30-17:30

FRIDAY שישי
4.5.18

9:00-13:00

FRIDAY שישי
19.1.18

9:00-13:00



סדנה30

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. המשתתפים 

יעטרו את עבודותיהם בחלב וימשיכו לשריפת עישון בעיתונים. הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון קודם 
בגלגל או בניית יד. הנחיות להכנת עבודות ינתנו לקראת הסדנה.

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

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 who will receive instructions on how to prepare pots for the workshop. 

Experience in hand building or wheel throwing required.

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

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

THURSDAY חמישי
 30.11.17

13:30-18:30



31

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

מפגש חד פעמי למעוניינים להכיר ולחוות שרפות אלטרנטיביות. נתחיל במפגש תאורטי 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.

הסדנה מיועדת 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 workshop. 

Experience in hand building or wheel throwing requir.

סדנה

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

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

THURSDAY חמישי
 10.5.18

13:30-18:30



סדנה32

חומרים / פייפקליי יסודות / אמנון עמוס
MATERIALS / INTRODUCTION TO PAPERCLAY / AMNON AMOS

החיבור בין חומר קרמי לנייר מעניק לחומר תכונות מופלאות ופותח בפני היוצר קשת חדשה של 
אפשרויות. סדנת מבוא תיאורטית ומעשית במהלכה נתוודע לעבודות אמנים שונים בתחום, נכיר את 
תכונות הסיב ונרתום אותן לטובתנו, אמני החומר. נלמד להכין פייפרקליי, נערוך התנסויות ראשונות 

בחומר ונלמד על 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 paper pulp and do basic experiments 

with the material to understand its use. The workshop is a theoritcal and practical 

introduction to the subject. No experience required.

עלות: ₪420 ל־2 מפגשים של 3 שעות / כולל חומרים ושריפות

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

FRIDAY שישי
27.4.18 / 23.3.18

8:30-11:30



סדנה33

חומרים / פייפרקליי ממשיכים / אמנון עמוס
MATERIALS / INTERMEDIATE PAPERCLAY / AMNON AMOS

 
החומר הקרמי הסיבי שובר את הכללים, קורא תיגר על החוקים המקובלים במסורת הקרמית ומאפשר 

חופש פעולה רב. במסגרת הסדנה נרכיב יחד פייפרקליי ממוקד מטרה ונתרגל טכניקות עבודה שונות על 
מנת ללמוד את החומר. נבנה אובייקט ממשטחים, נעבוד עם חומר יציקה, נזליף סליפ ונתנסה בעבודה על 

הגלגל. הסדנה מיועדת לבעלי נסיון קודם בגלגל ובניית יד.

Clay and pulp makes an excellent material that traditional clay does not facilitate and enables 

a wider range of creativity. In the workshop we will make paperclay suited to the project and 

experience working with this body to learn its characteristics. We will build with slabs and 

work with casting clay as well as extruding slip and wheel throwing. For graduates of the 

introductory paperclay course or participants with experience with paperclay.

עלות: ₪1000 ל־5 מפגשים של 3 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 1000 Shekels for 5 meeting of 3 hours / including materials and firings

FRIDAY שישי
15.6.18 / 8.6.18 / 25.5.18 / 18.5.18 / 4.5.18

8:30-11:30



סדנהסדנה34

עלות: ₪1750 ל־5 מפגשים של 5 שעות / כולל פורצלן ושריפות )אינו כולל אביזרי החשמל(

Cost: 1750 Shekels for 5 meetings of 5 hours / including porcelain and firings

)electrical fittings not included(

מנורות מפורצלן / גילה בן דוד
PORCELAIN LIGHTS / 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 בנסיון 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.

THURSDAY חמישי
7.12.17 / 23.11.17 / 16.11.17 / 9.11.17 / 2.11.17

13:30-18:30

THURSDAY חמישי
12.4.18

13:30-18:00



סדנה35

עלות: *עיצוב קרמי יסודות / יציקות ושכפול / ₪1050 ל־3 מפגשים של 5 שעות / כולל פורצלן ושריפות
יציקות ומנורות תקרה / ₪950 ל־3 מפגשים של 4.5 שעות )אינו כולל אביזרי החשמל(

Cost: *Mold Making: 1050 shekels for 3 meetings of 5 hours including materials )electrical fittings not included(

Porcelain lights: 950 shekels for 3 meetings of 4.5 hours including porcelain and firing

סדנה

מנורות תקרה מפורצלן / גופי תאורה ביציקה
/ גילה בן דוד / אופיר זמודזיאק

CAST PORCELAIN / CEILING LIGHTS / GILA BEN DAVID

/ OFIR ZMUDJAK

הסדנה בנויה משתי סדנאות נפרדות:
עיצוב קרמי יסודות / יציקות ושכפול *: המשתתפים יכינו שתי תבניות גבס: אחת עם טקסטורה,

והשנייה מיועדת לטכניקת ציור בפורצלן צבעוני.
מנורות תקרה: נלמד לצקת פורצלן, ציור בתוך תבנית, הכנת קופסת החשמל הנצמדת לתקרה וחיבור כל 

החלקים ליצירת המנורה התלויה. המשתתפים יכינו שתי מנורות תקרה ויאבזרו אותם באביזרי חשמל.
* ראו סילבוס לסדנה יציקות ושכפול בהמשך. מיועד לבעלי נסיון קודם בעבודה בחומר.

The workshop consists of two separate units: Introduction to Ceramic

design / *Casting: participants will make two molds – a mold with texture and a mold for 

colored porcelain.
Ceiling lights: We will learn to cast porcelain, draw in the mold and prepare a ceiling fitting 

for the wiring and connecting of the parts. In the workshop we will prepare two ceiling 

light fixtures including the wiring. Experience in clay required.

THURSDAY חמישי
12.4.18

13:30-18:00

FRIDAY שישי
27.4.18 / 13.4.18

9:00-13:30



סדנה36

עלות: ₪1050 ל־3 מפגשים של 5 שעות / כולל חומרים ושריפות

Cost: 1050 Shekels for 3 meetings of 5 hours / including materials and firings

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

MOLD MAKING / OFIR ZMUDJAK

הייצור התעשייתי הקרמי מאפשר לעובדים בחומר לעצב מודל מחומרים שונים, לייצר עבורו תבנית 
גבס ולשכפל סדרות מוצרים קרמים למטרות שונות. סדנה מרוכזת המאפשרת הכרות והבנה עם 

תהליכי עבודה תעשייתיים קרמים במהלך יצירת שתי תבניות: מחלק אחד ומשני חלקים, התנסות 
בחומר יציקה, ביצוע יציקות קרמיות, מניפולציות בחומר והכנה לשריפה. הסדנה מיועדת לבעלי נסיון 

קודם בעבודה בחומר, סדנה מקדימה לסדנת מנורות תקרה בפורצלן.

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

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

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

process including making a one and two part mold, casting in clay and altering the form. 

Experience in clay required. Required for participants of of the Ceiling Light Workshop.

27.3.18 / 26.3.18 / 25.3.18
16:00-21:00
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עלות: ₪350 ל־3 מפגשים של 3 שעות / כולל פורצלן ושריפות

Cost: 350 Shekels for 3 meetings of 3 hours / including porcelain and firings

סדנת צילום בסמארטפון / שחר פליישמן
PHOTOGRAPHY WITH A SMARTPHONE / SHACHAR FLEISHMAN

צילום עבודות הפך לחלק בלתי נפרד מן ההכשרה לה זקוקים אמנים ומעצבים והוא נדרש לאתרים, 
בלוגים ומדיה חברתית. הסדנה נועדה לשפר ולשדרג את יכולות הצילום תוך שליטה באופי התאורה, 

זוויות הצילום וגודל הפריים 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 digital 

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

of the artist’s 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 

with specific applications. The workshop is for anyone wanting to learn to photograph their 

work and generate a quality image. Participants should bring ceramic objects to photograph.

סדנה

THURSDAY חמישי
22.3.18 / 15.3.18 / 8.3.18

11:30-14:30



בית הספר לאמנות הקרמיקה בבית בנימיני / 2018-2017

רביעישלישישניראשון

12:00-9:00
דקלה מוסקוביץ

קדרות יסודות

12:00-9:00
אמנון עמוס

קדרות ממשיכים

13:00-9:00
רני גילת 

קדרות פורצלן מתקדמים

12:00-9:00
שלי שביט

בניית יד ממשיכים

14:00-10:00
רויטל בן אשר פרץ

ביקורת עבודות

18:00-14:00
אלינה טופרמן איטן

בניית יד ממשיכים

15:00-12:00
סטודיו פתוח

15:15-12:15
רועי מעין

קדרות ממשיכים / קוריאה

18:30-15:30
אתי גורן

טכנולוגיה יסודות

18:30-15:30
רעות רבוח

בניית יד יסודות

18:30-15:30
סטודיו פתוח

22:00-19:00
נועה אלמגור בן דור

קדרות ממשיכים

22:00-19:00
גיא ג'אנה

קדרות ממשיכים

22:00-19:00
רונן ימין 

קדרות יסודות

22:30-19:00
אבנר לוינסון 

פיסול פיגורטיבי



שבתשישיחמישי

13:00-9:00
רחל רוטמן גרג'י
קדרות ממשיכים

15:00-8:00
סדנאות

עירית אבא 
פורצלן קדרות

אמנון עמוס
הדפס רשת יסודות

הדפס רשת ממשיכים
פייפרקליי יסודות

פייפרקליי ממשיכים
רוית לצר

הנחייה לימודי תעודה

21:00-13:00
סדנאות
אלון גיל

כלים גדולים קדרות
שמחה אבן חן

ראקו עירום
ראקו עירום צבעוני

שמאי גיבש
ביצים וחלב

אובוורה
אנה כרמי

צבע ואלמנטים קרמיים
מעין בן יונה

משחקי צבע וטקסטורה
נועה שי

תווי פנים
רישום ופיסול

גילה בן דוד
מנורות פורצלן

מנורות תקרה ויציקות
אופיר זמודזיאק

עיצוב קרמי יסודות 
אתל פיסרף

בניית יד משטחים
עינת כהן 

בניית יד פורצלן
שחר פליישמן

צילום סמארטפון

14:00-11:00
סטודיו פתוח

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


