
בית הספר
לאמנות הקרמיקה 

 בבית בנימיני

Benyamini Center
School of 
Ceramic Art

סר
 ג

על
: י

ם
לו

צי
 /

'י 
רג

 ג
מן

ט
רו

לי 
ח

ר
קיץ

2018 
Summer



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

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

השנה מערך קורסים מגוון באמצעות 
צוות מרצים מקצועי ואיכותי המאפשר 

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

התפתחות והתמקצעות ומציעים סדנאות, 
מפגשים והרצאות אמנים מהארץ ומחו"ל.

סמסטר קיץ יולי/אוגוסט 2018 יאפשר 
לקהל המקצועי כמו גם לאלו המתנסים 

בעבודה בחומר בפעם הראשונה, מגוון רחב 
של נושאי לימוד ומסגרות שיעור, השנה 
יתקיימו סדנאות אמן מרוכזות במקביל 

לקורסים השבועיים וכן מפגשים חוויתיים 
בנושאים שונים על הגג בבית בנימיני.

סמסטר הקיץ יחל ב־1/7/2018 ויסתיים 
ב־8/8/2018. 

רוית לצר
מנהלת בית הספר לאמנות הקרמיקה 

והתכנית ללימודי תעודה

The Benyamini School of Ceramic Art is 

a professional center offering courses 

for all levels, 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 2018, 

includes a wide range of topics and classes 

for beginners just starting out in clay, as well 

as experienced ceramists and professionals. 

This year we will offer masterclasses running 

consecutive days as well as weekly classes 

and one time evening meetings on the roof 

of the center.

The summer semester begins 1/7/18 and 

ends 8/8/18.

Ravit Lazer  

Director of the Diploma Program and the 

Ceramic Art School

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

For further details and registration | לפרטים נוספים והרשמה
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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 קיץ 2018 ייחשב כנקודות זכות לנרשמים לתכנית בשנת הלימודים הבאה.
 מפגש הכרות יתקיים ביום שישי, 8.6.18 בשעה 10:00. 

מפגש נוסף יתקיים בתחילת ספטמבר 2018
תנאי קבלה: ראיון אישי

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 2018 will be given to students  

who register for the diploma program of 2018/19.  

Introductory meeting: Friday 8/6/18 at 10:00, an additional meeting  

will be held at the beginning of September 2018

Requirements: Personal interview.
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עלות: ₪800 ל־5 מפגשים / כולל חומרים שריפות וערכת כלי עבודה

Cost: 800 Shekels for 5 meetings / including materials, firings and basic tool set

קדרות יסודות / רועי מעין / אתי גורן / שי ג'רסי
BEGINNERS WHEEL THROWING /  

ROY MAAYAN / ETI GOREN / SHAY GERASSY

 הזמנה להתנסות חווייתית בעבודת גלגל, נתחיל מגוש חומר נטול צורה וניצור נפח בעל צביון אישי.
נתוודע למונחי היסוד בעבודת הגלגל: מרכוז, צילינדר, הידוק ועוד. ניצור כלים שונים,

נלמד חריטת רגל וצד שני, "נטעם" עיטורים שונים ונכין את הכלים לשריפה.
הסדנה מיועדת למשתתפים ללא ניסיון קודם ולבעלי ניסיון בסיסי בקדרות.

An invitation to experience wheel throwing. Starting from a ball of unformed clay we 

will create a vessel with a personal touch. Students will learn basics in wheel throwing: 

centering, compressing, shaping cylinders and bowls, carving and turning. We will "taste" 

decorating techniques and prepare work for firing. 

No previous experience required.

SUNDAY ראשון
9:00-12:00 | 1.7-29.7
ROY MAAYAN רועי מעין

 THURSDAY חמישי
18:00-21:00 | 5.7-2.8

ETI GOREN אתי גורן

FRIDAY שישי
12:00-15:00 | 6.7-3.8
SHAY GERASSY שי ג'רסי
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קדרות ממשיכים / שיפור מיומנויות / דקלה מוסקוביץ 
INTERMEDIATE WHEEL THROWING /  

IMPROVING SKILLS / DIKLA MOSKOVITZ

  בסדנה נתמקד בשיפור המיומנות והתמקצעות בעבודת הגלגל תוך שימת דגש על מתח צורני

 והתמודדות עם מימדים חדשים. נלמד טכניקות עיטור מגוונות ונתמקד בקשר בין מבנה, צבע, טקסטורה ופני

  שטח. נבחן את המעבר בין שימושי לפיסולי ונביא לידי ביטוי את היצירה האישית

 משלב הרעיון ועד הביצוע. הסדנה תלווה בהדגמות, הנחייה ועבודה מעשית.

הסדנה מיועדת למשתתפים בעלי נסיון בקדרות.

In the workshop we will focus on improving technical skills on the wheel emphasizing  

form and scale. We will experiment with different decorating techniques and explore the 

relationship between form, color, texture and surface. Students will move from functional 

to sculptural and express their style from idea to reality.  

The workshop will include demos, personal guidance and practical work.

Experience in wheel throwing required.

קורס

THURSDAY חמישי
9:00-12:00 | 5.7.18-2.8.18

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

Cost: 750 Shekels for 5 meetings / including materials and firings
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  קדרות ממשיכים / חיתוכים וחיבורים /
נועה אלמגור בן דור

INTERMEDIATE WHEEL THROWING / CUT AND CONNECT / 

NOA ALMAGOR BEN DOR

 חיתוך נפחים שנעשו על הגלגל וחיבורם מחדש מאפשר את שבירת הסימטריה המעגלית ועוזר
 בבחינה מחודשת של נפחים מוכרים. בסדנה נתנסה בשיטות חיתוך שונות: חוט, סכין יפנית וקריעה,

  נבחן חיבורים במצבי צבירה שונים של החומר, ניצור חיבורים מתוכננים ואקראיים,
  נחבר בין נפחים שיצרנו לאלו של אחרים ובין עבודת גלגל למשטחי חומר.

הסדנה מיועדת למשתתפים בעלי ניסיון בקדרות.

Cutting wheel thrown forms and rejoining them enables breaking traditional symmetry  

and allows for recreating familiar vessels. In the workshop we will experiment with different 

cutting techniques: wire, knife, tearing, as well as planned and random joining at various 

stages in the making. Students will use forms made on the wheel and add 

 slab-built forms. Wheel throwing experience required.

קורס

MONDAY שני
18:00-21:00 | 2-30.7.18

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

Cost: 750 Shekels for 5 meetings / including materials and firings
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 קדרות מתקדמים ובניית יד / כלים גדולים / 
ג'קרנדה קורי

ADVANCED WHEEL THROWING AND HAND 

BUILDING / LARGE VESSELS / JACAR ANDA KORI

  חמישה מפגשים בני שש שעות כל אחד, המאפשרים הכרות עם טכניקות ואופני בנייה שונים של
  כלים גדולים בבניית יד ובקדרות. במהלך הסדנה יתמודדו הסטודנטים עם שלושה תרגילים

 שונים דרכם ירכשו מיומנות טכנית, הבנה ויכולת ניתוח צורני של נפחים גדולים.
הסדנה מיועדת למשתתפים מנוסים בקדרות ובבניית יד.

Intensive course covering different building techniques for large pots including hand 

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

tasks 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 required.

קורס

עלות: ₪1500 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 1500 Shekels for 5 meetings / including materials and firings

WEDNESDAY רביעי
9:00-15:00 | 4.7.18-1.8.18
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עלות: ₪750 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

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

קדרות או בנית יד ממשיכים / ערבסקה / אמנון עמוס
WHEEL THROWING OR HAND BUILDING /  

AR ABESQUE / AMNON AMOS

ערבסקה היא מוטיב עיטורי מופשט, צורות וקווים השזורים זה בזה ויוצרים תבנית גיאומטרית 
החוזרת על עצמה והיא אין סופית. בסדנה נבדוק את המושג ערבסקה כפי שמופיע לאורך 

ההיסטוריה בתרבות, ארכיטקטורה ואמנות, נמצא דרכים להפוך את הדימוי לתלת ממדי ולשכלל 
מיומניות טכניות. הסדנה מיועדת למשתתפים מנוסים בקדרות או בניית יד.

The arabesque is an abstract motive of forms and lines intertwining, creating geometrical 

patterns. In the workshop we will examine this form through history, culture, architecture 

and art and find ways to make this image into a three- dimensional form improving technical 

skills. Wheel-throwing or hand building experience required.

 MONDAY שני
9:00-12:00 | 2-30.7.18
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 TUESDAY שלישי
9:00-12:00 | 3-31.7.18

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

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

קדרות מתקדמים / פתרונות לקדר.ית המקצועי.ת / רני גילת
 ADVANCED WHEEL THROWING / SOLUTIONS FOR

PROFESSIONAL POTTERS / R ANI GILAT

הפכתם את הקדרות למקצוע או רוצים להפכו לכזה, אך לא בטוחים לגמרי שהטכניקה שלכם טובה 
מספיק? לא בטוחים שהרעיון שעומד מאחורי עבודתכם ברור ומדויק מספיק ומעוניינים להתמקד? 
הסדנה תעזור לפתור בעיות טכניות על הגלגל ולחבר קונספט לעבודה אישית דרך הנחיה מעשית 

ורעיונית מרמת החומר הקרמי, שיפור ופתרון בעיות בעבודת גלגל ועד צד שני ותהליכי שריפה.
הסדנה מיועדת למשתתפים מתקדמים ומקצוענים בבניית יד וקדרות.

A workshop to provide guidance to ceramists who are professionals or would like  

to become professional and focus on improving technique, the concept behind the work  

and tighten the definition of their practice. Students will have the opportunity to solve 

technical problems and combine conceptual ideas through individual  

guidance regarding materials, technicalities, turning and firing.  

Experience in wheel throwing and hand building required.
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עלות: ₪810 ל־5 מפגשים / כולל חומרים, שריפות וערכת כלי עבודה

Cost: 810 Shekels for 5 meetings / including materials, firings and basic tool set

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

סדנת מבוא לבניית יד בחומר במהלכה נלמד טכניקות בנייה שונות: פינצ'ינג, חוליות ומשטחים דרך 
הדגמות ותרגילים קצרים. נתוודע למושגי יסוד ולתכונות החומר בכל שלב בתהליך העבודה מתוך 

יצירה והתנסות אישית. לסיום נעבוד על פני שטח וטקסטורות ונלמד על אפשרויות הצביעה והשימוש 
בגלזורות. הסדנה מיועדת למתחילים בבניית יד.

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

slab building through short exercises. Students will learn basic concepts and characteristics 

of working with clay including various decorating techniques using engobes and glazes,  

exploring their own ideas and forms. No previous experience required.

TUESDAY שלישי
18:00-21:00 | 3-31.7.18
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FRIDAY שישי
8:30-11:30 | 6.7.18-3.8.18

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

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

 בניית יד ממשיכים / קרמיקה טבעית / אחיה כנה

 INTERMEDIATE HAND BUILDING / 

NATUR AL CLAY / AHIA CANNA

בסביבה מלאת גירויים, רעשים, משימות והסחות דעת, ישנה תחושה שאבד הקשר הישיר לטבע. 
מוזמנים לקחת אויר לרגע ולהתחבר בחזרה על ידי יצירת גופים בהשראתו ומחומריו. בסדנה 

נבנה אובייקטים מחומר, ניצור מרקמים המחקים סלעים ואדמה בחוליות ובשילוב משטחים. נכין 
אבנים מחומר יבש ונשלב אותן בחומר רטוב, ניצור סדקים מכוונים ונצבע את האובייקטים בצבעי 

אדמה טבעיים. הסדנה מיועדת למשתתפים מנוסים בבניית יד.

In an environment saturated with stimuli, noise and tasks there is a feeling of a loss  

of contact with nature. Students in this workshop will reconnect by making work inspired by 

and with natural materials. We will make clay objects with surfaces imitating rocks and  

sand using coils and slabs and include stones made of dry clay in the wet forms which will 

create controlled cracking and finish by using natural clay colors on the surface.

Hand building experience required.
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THURSDAY חמישי
13:00-17:00 | 5.7.18-2.8.18

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

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

 בניית יד ממשיכים / תבנית לחיצה בקבוק / אגרטל / 
אלינה טופרמן איטן

HAND BUILDING / PRESS MOLDED BOTTLES AND VASES / 

ELINA TOPERMAN EITAN

בסדנה נפתח שיטות שונות ליצירה ועיצוב אובייקט קרמי, נייצר אב טיפוס של אגרטל/בקבוק 
מחומר ונבנה סביבו תבנית לחיצה מגבס. נשכפל את האובייקט ונשתמש בטכניקות שונות לבנייה 

 ,slip layering ,slip trailing ,ועיבוד פני השטח ונקבל תוצאה שונה בכל פעם. נתנסה בנריקומי
חריטה ורידוד של סליפ, מתיחת חומר וחוליות. הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בבניית יד.

The workshop will focus on different techniques for designing a ceramic object beginning 

with a prototype of a bottle or vase made from clay and building a press mold. Students will 

repeat this form using various building and surface techniques experimenting in nerikome, 

slip trailing and layering, sgrafitto, stretching and coiling. Hand building experience required.
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SUNDAY ראשון
18:00-21:30 | 1-29.7.18

עלות: ₪1050 ל־5 מפגשים / כולל חומרים, שריפות ומודל

Cost: 1050 Shekels for 5 meetings / including materials, firing and model

פיסול פיגורטיבי עם מודל / נועה שי
FIGUR ATIVE SCULPTURE WITH A MODEL / NOA SHAY

 כיצד ניתן לתאר תנועה, זרימה ושיווי משקל בגוף האנושי? 
 הקורס יתמקד בפיסול מודל מתוך התבוננות: נתנסה בסקיצות מהירות בחומר ובעבודה 

ממושכת ויסודית, נעבוד תוך מתן דגש לחקירת צורות תלת ממדיות והקשרים ביניהם. נעסוק 
 בהרחבה בנושאים של מבנה, נפח, סימטריה, יחסים וזרימה תוך הנחייה קבוצתית וליווי אישי. 

הסדנה מיועדת למשתתפים בכל הרמות בבניית יד וקדרות.

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

The workshop will focus on sculpting from a model beginning with quick sketches  

in preparation for more extensive projects. Students will focus on three dimensional  

forms and deal with structure, volume, symmetry, relationships and flow. 

Individual and group instruction. Suitable for all levels.
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WEDNESDAY רביעי
19:00-22:00 | 4.7.18-1.8.18

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

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

פני שטח / מעין בן יונה
SURFACE DESIGN / MAIYAN BEN YONA

הטיפול הצבעוני בפני השטח הקרמים דורש תשומת לב ממוקדת בכל עבודה ומציב בפני הסטודנטים 
אתגרים וחששות. בסדנה זו נכיר את האפשרויות הגלומות במגוון הצבעוני הרב העומד לרשותנו בבית 
הספר בבית בנימיני: אנגובים, תחמוצות, מלחים וגלזורות. נערוך ניסיונות בחומרים, נתוודע לטכניקות 

עבודה שונות ונלמד איך לחבר את הידע הנרכש לעבודות האישיות של המשתתפים. 
הסדנה מיועדת למשתתפים בכל הרמות בבניית יד וקדרות.

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  

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

We will experiment with different techniques and include the results  

in the works of each student. Suitable for all levels.
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SUNDAY–TUESDAY ראשון-שלישי
13:00-16:00 | 1-3.7.18

עלות: ₪450 ל־3 מפגשים / לאסטרים ירכשו ע"י המשתתפים

Cost: 450 Shekels for 3 meetings / lusters will be purchased by participants

לאסטר / רני גילת
LUSTER / R ANI GILAT

הלאסטרים הראשונים על חומר נעשו במאה התשיעית, הידע שפותח על ידי אלכימאים נשמר בסוד עד 
 שכמעט אבד ובסופו של דבר הגיע במאה התשע עשרה לאירופה. בסדנה זו נלמד ונתנסה 

 בעבודה עם לאסטרים תעשייתיים שמיועדים לתנור חשמל: נבין את מרכיביהם, אופני העבודה, 
 בטיחות, ספקים וציוד נדרש, גימור ושריפות. סדנת עומק תיאורטית ומעשית, 

מיועדת למשתתפים בעלי ניסיון בקדרות או בניית יד.

Luster was first used on clay in the 9th century and the knowledge was kept  

a secret by the alchemists until it was almost lost but reappeared in Europe in the 

 19th century. In the workshop we will learn and experiment with commercial lusters for 

electric kilns, understanding the components, methods of work, safety, suppliers  

and equipment required as well as firing and finishing. An in-depth workshop,  

theoretical and practical, for participants with experience in working with clay.

סדנה
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עלות: ₪700 ל־3 מפגשים / כולל חומרים, שריפות ומפגש זיגוג*

Cost: 700 Shekels for 3 meetings / including materials, firings and glaze session*

סדנה

קדרות ממשיכים / בקבוקים וצלחות / רעיה שטרן
 INTERMEDIATE THROWING / 

BOTTLES AND PLATES / R AYA STERN

 סדנה המיועדת למשתתפים מיומנים בעבודה על הגלגל המבקשים להתמקד ולחזק את 
 יכולותיהם ביצירת נפחים כבקבוקים, צלחות וקערות שטוחות. הסדנה תלווה בהדגמות 

 ותאפשר למשתתפים להתמודד עם צורות חדשות ולשפר את מיומנות העבודה על הגלגל. 
הסדנה מיועדת למשתתפים בעלי נסיון בקדרות.

The workshop is for experienced wheel throwers who would like to improve their  

skills making bottles, plates and flared bowls. Participants will be able to experiment  

with new forms, improve technical skills and receive individual guidance through  

demos and practice. Wheel throwing experience required.

 SUNDAY–TUESDAY ראשון-שלישי
13:00-17:00 | 8-10.7.18

*Including glazing in the open studio – date to be determined כולל מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח – תאריך יקבע בסדנה*



סדנה17

 SUNDAY–TUESDAY ראשון-שלישי
13:00-17:00 | 15-17.7.18

קדרות או בניית יד / נריקומי / נצה בר
 WHEEL THROWING OR HAND BUILDING / 

NERIKOME / NITSA BAR

נריקומי היא שיטת עבודה בצבעי חומר מגוונים. נלמד ליצור דוגמאות מחומרים צבעוניים אל תוך 
קוביית חומר, נפרוס אותה לפרוסות ובהן נשתמש להכנת אובייקטים קרמים. נתנסה בשיטות עבודה 

שונות, הן בבניית יד והן על הגלגל. הסדנה מיועדת למשתתפים בכל הרמות בבניית יד או קדרות.

Nerikome is a technique using various colored clays. Students will learn to make patterns 

with colored clays in a block that is sliced and used to make ceramic forms. We will 

experiment with various hand building techniques as well as wheel throwing.  

Suitable for all levels, hand building or wheel throwing. 

עלות: ₪700 ל־3 מפגשים / כולל חומרים שריפות ומפגש זיגוג*

Cost: 700 for Shekels 3 meetings / including materials, firing and glaze session*

*Including glazing in the open studio – date to be determined כולל מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח – תאריך יקבע בסדנה*
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  קדרות או בניית יד ממשיכים /
מחווה לאמן / רחלי רוטמן גרג'י

INTERMEDIATE WHEEL THROWING OR HAND BUILDING /  

A TRIBUTE TO AN ARTIST / RACHELI ROTHMAN GARJI

 מחווה לאמן היא פעולה מקובלת ביצירה ומאפשרת מחקר ולמידה ויציאה של היוצר מאזור 
 הנוחות המוכר אל התמקדות בעשיה של יוצר אחר: טכניקות, פני שטח וחומריות חדשים. 
 בסדנה נתוודע לאמני חומר דרך עבודותיהם: קונספט, טכניקות עבודה, צבע וביוגרפיה. 

המשתתפים יגבשו עבודת מחווה לאמן וירחיבו את המילון החומרי, צורני וצבעוני שברשותם. 
הסדנה מיועדת למשתתפים מנוסים בבניית יד ובקדרות.

A tribute to an artist is an accepted creative action which allows for research, learning  

and extending a makers practice. In the workshop we will focus on ceramic artists examining 

concept, technique, color and biography. The participants will make work inspired by  

an artist expanding their use of materials, forms, surface and color palette.

Experience in hand building or wheel throwing required.

עלות: ₪700 ל־3 מפגשים / כולל חומרים, שריפות ומפגש זיגוג*

Cost: 700 Shekels for 3 meetings / including materials, firings and a glaze session*

 SUNDAY–TUESDAY ראשון-שלישי
13:00-17:00 | 22-24.7.18

*Including glazing in the open studio – date to be determined כולל מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח – תאריך יקבע בסדנה*
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קדרות ממשיכים / תסתכל בקנקן / רונן ימין
INTERMEDIATE WHEEL THROWING /  

LOOK IN THE JAR/ RONEN YAMIN

בסדנה נחקור ונבחן מה יש במיכלים מסוימים שמושך את העין והופך אותם לנחשקים. מהן החוזקות 
של צורה ומערכות היחסים בין חלקיה השונים, מה בפרופורציות ובקווי המתאר מרגש אותנו כיוצרים. 

 נתחיל ברישום סקיצות מהירות ומהן נצא לעבודה בחומר בליווי כלי עבודה שונים ונבדוק 
את יכולת הצבע לחזק את הצורה. הסדנה מיועדת למשתתפים בעלי נסיון בקדרות.

In the workshop we will examine what draws the eye to certain objects and makes them  

so desirable. Participants will focus on the strengths of a form and the relationship between 

the various components, the proportions and the contours that excite us as makers. 

We will begin with sketches before working with clay, using various  

tools and then examine how color can strengthen the form.

עלות: ₪700 ל־3 מפגשים / כולל חומרים, שריפות ומפגש זיגוג*

Cost: 700 Shekels for 3 meeting / including materials, firings and a glaze session*

 SUNDAY–TUESDAY ראשון-שלישי
13:00-17:00 | 29-31.7.18

*Including glazing in the open studio – date to be determined כולל מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח – תאריך יקבע בסדנה*
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עלות: ₪450 ל־3 מפגשים

Cost: 450 shekels for 3 meetings

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

צילום עבודות הפך לחלק בלתי נפרד מן ההכשרה לה זקוקים אמנים ומעצבים והוא נוכח באתרים, 
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 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.

SUNDAY / TUESDAY / THURSDAY ראשון / שלישי / חמישי
10:00-13:00 | 15/17/19.7.18



21

 תבניות גבס ממשיכים / קונגלומרט - אובייקט מורכב /
רחל דור מנשה

INTERMEDIATE PLASTER MOLD MAKING / CONGLOMER ATES - 

COMPLEX OBJECTS / R ACHEL DOR MENASHE

 פרט וקבוצה, קבוצה שהופכת לפרט, עשרות פרטים קטנים מחוברים יחדיו לאובייקט אחד 
 מפרטים זהים, פרטים דומים ופרטים שונים. בסדנה נכין תבניות גבס לפרטים שונים ונתנסה 

בהכנת אובייקט בעל נפח המורכב מדבוקה של של כמה אובייקטים קטנים יחד.
הסדנה מיועדת למשתתפים מנוסים בבניית תבניות גבס.

Detail and group, group that becomes a detail, many small items combined to an object 

from identical, similar and different parts. In the workshop we will prepare molds from many 

items and experiment making a 3D object made of a cluster of parts and prepare a complex 

mold from these details. Experience using plaster molds required. 

עלות: ₪1100 ל־4 מפגשים של / כולל חומרים ושריפות

Cost: 1100 shekels for 4 meetings / including materials and firings

סדנה

 SUNDAY–WEDNESDAY ראשון-רביעי
9:00-14:00 | 5-8.8.18
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קדרות ממשיכים / יסודות פורצלן / אלון גיל
INTERMEDIATE WHEEL THROWING / INTRODUCTION TO 

PORCELAIN / ALON GIL

 בסדנה נתנסה בעבודה עם פורצלן, נחוש ונבין את התכונות המבדילות את הפורצלן 
מחומרים קרמים אחרים בעבודה על הגלגל. נלמד את יתרונות וחסרונות החומר, את אופן הלישה, 

מרכוז ויצירת נפחים שונים, נבדוק את גבולות דקות החומר ואת יכולתנו ליצור בו תוך הבנת 
תכונותיו הייחודיות. הסדנה מיועדת למשתתפים בעלי נסיון בקדרות.

In the workshop we will experiment using porcelain on the wheel understanding and 

feeling what makes it different from other ceramic materials. Students will learn wedging, 

centering, forming and the limits of wall thickness, experiencing the advantages and 

disadvantages of porcelain. Wheel throwing experience required.

עלות: ₪900 ל־4 מפגשים / כולל 6 ק"ג פורצלן ושריפות

Cost: 900 shekels for 4 meetings / including 6 kg porcelain and firings

 SUNDAY–WEDNESDAY ראשון-רביעי
17:00-21:00 | 5-8.8.18
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בניית יד יסודות / פינצ'ינג על הגג / גיא ג'אנה
HAND BUILDING / PINCHING ON THE ROOF / GUY JANA

פינצ'ינג היא טכניקה בסיסית וראשונית ששימשה את היוצרים בחומר לפני המצאת הגלגל וגם 
לאחריו. זוהי טכניקה המשמשת ליצירת אובייקטים שימושיים ופיסוליים בבניית יד ונעשית 

באמצעות כפות הידיים ותנועת האצבעות בלבד בתנועה פשוטה ומדיטטיבית. במפגש נתוודע 
לחומר הקרמי ולאפשרויות העבודה בטכניקה זו, ניצור כלים שימושיים כקערות, כוסות וצלחות. 

המפגש מיועד למשתתפים בכל הרמות.

Pinching is a basic technique that was used before the invention of the wheel and after.

This is a technique used to create functional and sculptural hand-built vessels using 

hands and fingers in a meditative and repetitive way. In this meeting we will experience 

clay and its potential making bowls, cups and plates. Suitable for all levels.

עלות: ₪300 למפגש אחד / כולל חומרים שריפות ומפגש זיגוג*

Cost: 300 shekels for one meeting / including materials firing and glaze session*

סדנת גג

THURSDAY חמישי
18:00-22:00 | 5.7.18

*Including glazing in the open studio – date to be determined כולל מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח – תאריך יקבע בסדנה*



סדנת גג24

פילים לבנים / אנה כרמי
WHITE ELEPHANTS / ANNA CARMI

בכל סטודיו נותרים "פילים לבנים": עבודות לא פתורות, מתסכלות, חסר בהן דבר מה או אינן עולות על 
ציפיות היוצר, שנים הן מעלות אבק בארגזים, תופסות את המדפים העליונים. אתם מוזמנים להביא את 

כל אלה למסיבת צבע על הגג של בית בנימיני ולהתפייס איתם. בשל השימוש בלאסטרים צבעוניים, 
דקאלים ואוברגלייזים על העבודות להיות מזוגגות או מסונטרות.

In every studio there are "white elephants", work that is unresolved, frustrated for 

missing something, collecting dust on the upper shelves or in boxes and taking place. 

You are invited to bring along all these pieces to a roof party of color and to make peace 

with them using colored lusters, decals and overglazes. Works must be glazed and fired.

עלות: ₪220 למפגש אחד / כולל חומרים ושריפות

Cost: 220 shekels for one meeting / including materials and firings

THURSDAY חמישי
18:00-22:00 | 12.7.18
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פני שטח / סגרפיטו / שלי אוקון
SURFACE DESIGN / SGR AFITTO / SHELLY OKUN

 
סגרפיטו היא טכניקה של ציור על קיר שנעשה על ידי שתי שכבות או יותר של טיח 
בצבעים שונים, בטרם הייבוש מתבצע הציור על ידי גירוד או חריצת הטיח. ליוצרים 

בחומר מאפשרת הטכניקה ליצור מרקמים או דימויים על פני השטח הקרמים, החומר 
נצבע בשכבה אחת או יותר של אנגובים בצבעים שונים ובשלב ה־leather hard הציור 
נוצר על ידי גירוד/גילוף הצבע. הסדנה מיועדת למשתתפים מנוסים בביית יד או גלגל.

Sgrafritto is a mural technique using two or more layers of plaster in various colors, 

engraved before it dries. In ceramics this technique is used on leather-hard clay with  

one or more layers of colored engobes which enables texture and drawing by  

scratching or carving into the surface. Experience in clay required.

עלות: ₪250 למפגש אחד / כולל חומרים, שריפות ומפגש זיגוג*

Cost: 250 shekels for one meeting / including materials, firing and glaze session*

THURSDAY חמישי
18:00-21:00 | 19.7.18

סדנת גג

*Including glazing in the open studio – date to be determined כולל מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח – תאריך יקבע בסדנה*
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מסיבת ראקו על הגג / אנה כרמי
R AKU PARTY ON THE ROOF/ ANNA CARMI

 מסיבת תה, מכחולים וצבע, אש ועשן על הגג בבית בנימיני... הזדמנות לבדוק את שילובם של 
 דקאלים, אנגובים וצבעים תעשייתיים בשריפת הראקו היפנית המסורתית ובגישה 

בלתי מסורתית בעליל. כלים מתאימים יסופקו.

A tea party with brushes and color, fire and smoke on the roof at the Benyamini. An 

opportunity to include decals, engobes, commercial stains in the ancient Japanese 

 traditional raku firing in a very unorthodox way. Participants will receive pots to fire.

עלות: ₪250 למפגש אחד / כולל כלים וחומרים

Cost: 250 shekels for one meeting / including pots and materials

THURSDAY חמישי
18:00-22:00 | 26.7.18

סדנת גג



בית הספר לאמנות הקרמיקה בבית בנימיני / קיץ 2018

רביעישלישישניראשון

12:00-9:00
רועי מעין

קדרות יסודות

12:00-9:00
אמנון עמוס

קדרות או בניית יד 
ממשיכים
ערבסקה

12:00-9:00
רני גילת 

קדרות מתקדמים 
פתרונות לקדר.ית 

המקצועי.ת

15:00-9:00
ג'קרנדה קורי

קדרות ובניית יד ממשיכים 
כלים גדולים

סדנאות
רני גילת / פני שטח לאסטר / 1-3.7.18 / 13:00-16:00

רעיה שטרן / קדרות ממשיכים בקבוקים וצלחות/ 
13:00-17:00 / 8-10.7.18

נצה בר / נריקומי / 15-17.7.18 / 13:00-17:00

רחלי רוטמן גרג'י / קדרות או בניית יד מחווה לאמן /
13:00-17:00 / 22-24.7.18

רונן ימין / קדרות ממשיכים תסתכל בקנקן
13:00-17:00 / 29-31.7.18 /

18:30-15:30
סטודיו פתוח

21:30-18:00
נועה שי

 פיסול פיגורטיבי 
עם מודל

21:00-18:00
 נועה אלמגור בן דור

קדרות ממשיכים
חיתוכים וחיבורים

21:00-18:00
רעות רבוח

בניית יד יסודות

22:00-19:00
מעין בן יונה

קדרות או בניית יד ממשיכים
פני שטח

סדנאות: 
תבניות גבס ממשיכים / קונגלומרט / רחל מנשה דור – א'-ד' 5-8.8 / 9:00-14:00 

קדרות ממשיכים / יסודות פורצלן / אלון גיל – א'-ד' 5-8.8 / 17:00-21:00
צילום עבודות בסמארטפון / שחר פליישמן – א', ג', ה' 15.07, 17.07, 19.07 / 10:00-13:00

סדנאות על הגג: 
בניית יד יסודות / פינצ'ינג על הגג / גיא ג'אנה – ה' 5.7 / 18:00-22:00

קדרות ובניית יד / פילים לבנים / אנה כרמי – ה׳ 12.7 / 18:00-22:00
פני שטח / סגרפיטו / שלי אוקון – ה׳ 19.7 / 18:00-21:00

קדרות ובניית יד / מסיבת ראקו על הגג / אנה כרמי - ה' 26.7 / 18:00-22:00

שבתשישיחמישי

12:00-9:00
דקלה מוסקוביץ
קדרות ממשיכים
שיפור מיומנויות

11:30-8:30
אחיה כנה

בניית יד ממשיכים
קרמיקה טבעית

17:00-13:00
אלינה טופרמן איטן

בניית יד ממשיכים
תבנית לחיצה בקבוק/אגרטל

15:00-12:00
שי ג'רסי

קדרות יסודות

14:00-11:00
סטודיו פתוח

21:00-18:00
אתי גורן

קדרות יסודות

 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:

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 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




