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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
ceramic material. The school has a team
of professional lecturers running a yearround 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
2020, 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 courses and one-time

בית הספר
לאמנות הקרמיקה
בבית בנימיני

בית הספר לאמנות הקרמיקה בבית בנימיני
 אמנים,הינו מרכז מקצועי המיועד לחובבים
ומעצבים המבקשים לפעול בגבולות החומר
 בבית הספר מתקיים לאורך השנה.הקרמי
ות.מערך קורסים מגוון באמצעות צוות מרצים
מקצועי ואיכותי המאפשר את הרחבת הידע
 בית הספר והסדנאות.המעשי והתיאורטי
 התפתחות,השונות מאפשרים למידה
, סדנאות,והתמקצעות ומציעים קורסים
.מפגשים והרצאות אמנים מהארץ ומחו"ל
 יאפשר2020 אוגוסט/סמסטר הקיץ יולי
לקהל המקצועי כמו גם לאלו המתנסים
 מגוון רחב,בעבודה בחומר בפעם הראשונה
 השנה.של נושאי לימוד ומסגרות שיעור
יתקיימו סדנאות אמן מרוכזות במקביל
לקורסים השבועיים וכן מפגשים חוויתיים
.בנושאים שונים על הגג בבית בנימיני

evening meetings on the roof of the center.
The summer semester is from 5.7.20 until
15.8.20.

 ויסתיים5.7.20סמסטר הקיץ יחל ב־
.15.8.20ב־

Ravit Lazer

רוית לצר

Director of the Benyamini Ceramic Art
School and the Diploma Studies Program

מנהלת בית הספר לאמנות הקרמיקה
והתכנית ללימודי תעודה

For further details and registration | לפרטים נוספים והרשמה
tel: 03-5182257 : | טלemail: benyaminiccc@gmail.com | www.benyaminiceramics.org

התכנית ללימודי תעודה
DIPLOM A PROGR A M
התכנית ללימודי תעודה בבית בנימיני היא תכנית רב שנתית המאפשרת רכישת ידע מקיף
. פיתוח שפה אישית ותמיכה בתכנון וניהול סטודיו עצמאי,והתמקצעות בתחומי היצירה הקרמית
 כמו גם הנחייה קבוצתית רב שנתית ומיועד,מסלול הלימודים מבוסס על לימודי חובה ובחירה
 לחובבים המבקשים להעמיק ולהתפתח בתחום ולאלו המבקשים לשלב בין רכישת מקצוע,למתחילים
 התכנית ללימודי תעודה בבית בנימיני מותאמת באופן אישי לרמת.חדש לצד שגרת חיים ועבודה
.ית ומציעה לוח שיעורים גמיש ומגוון.הידע ולתחומי העניין של כל סטודנט
.2020/21  ייחשב כנקודות זכות לנרשמים לתכנית השנתית בשנת הלימודים2020 סמסטר קיץ
.10:00  בשעה19.6.20 ,מפגש הכרות יתקיים ביום שישי
.2020 מפגש נוסף יתקיים בתחילת ספטמבר
 ראיון אישי:תנאי קבלה
The Benyamini 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 attending the summer program of 2020 will be given to students who register
for the diploma program of 2020/21.
Introductory meeting: Friday 19.6.20 at 10:00.
An additional meeting will be held at the beginning of September 2020.

 שי בן אפרים: צילום/ יעל סלומון

Requirements: Personal interview.

 שי ג'רסי/  נועה אלמגור בן דור/  רועי מעין/ קדרות יסודות
BEGINNERS WHEEL THROWING /
ROY MAAYAN / NOA ALMAGOR BEN DOR / SHAY GERASSY
 המשתתפים יתנסו.מפגש ראשוני עם עולם הקדרות והעבודה על הגלגל דרך הדגמות והנחייה אישית
 במהלך הקורס נחפש דיוק צורני ונעמיק. צד שני וטיפול צבעוני, קעריות, בניית צילינדר, מרכוז,בלישה
 נתוודע לשיטות עיטור וצבע ונבחן את הקשר בין הגוף הקרמי לפני השטח,את ההיכרות עם החומר
. מיועד למשתתפים ללא ניסיון קודם ולבעלי ניסיון בסיסי בעבודת גלגל.שלו
First time clay students will acquire basic throwing skills and techniques on the wheel. Through
demos and individual coaching students will learn wedging, centering, cylinders, bowls, turning
and using color on clay as well as good work habits in a professional environment. Participants
will experiment to gain an understanding of the potential of the material including decorating
techniques. No previous experience required.

שני
21:30-18:30 | 3.8-6.7
נועה אלמגור בן דור

ראשון
12:00-9:00 | 2.8-5.7
רועי מעין

NOA ALMAGOR BEN DOR

ROY MAAYAN

שישי
12:00-15:00 | 7.8-10.7
SHAY GERASSY שי ג'רסי

שישי
8:30-11:30 | 7.8-10.7
SHAY GERASSY שי ג'רסי

MONDAY

FRIDAY

 שי בן אפרים: צילום/ נועה אלמגור

FRIDAY

SUNDAY

 כולל חומרים שריפות וערכת כלי עבודה/  מפגשים5 ל־₪840 :עלות
Cost: 840 NIS for 5 meetings / including materials, firings and basic tools

קורס

4

 רונן ימין/  חיסור ותוספות, חיבור/ קדרות ממשיכים
INTERMEDIATE WHEEL THROWING /
ADDITIONS AND SUBTR ACTIONS / RONEN YAMIN
, חיתוך,העבודה על הגלגל תשמש את המשתתפים כבסיס ליצירת נפחים מחומר עליהם יתרגלו היפוך
 בשלב השני יחוברו הנפחים השונים אחד לשני בניסיון לייצר צורות חדשות אשר. שינוי וסיבוב,עיוות
, פרט לעבודה על הגלגל יתנסו המשתתפים בתוספות בבניית יד.יהפכו לשימושיות או פיסוליות
. מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל.אקסטרודר ומשטחים כמו גם בטיפול בפני השטח
Objects made on the wheel will be overturned, cut, distorted and altered. They will then be
connected to create new forms that can be functional or sculptural. In addition to wheel
throwing, students will experiment with hand-built additions using extrusions and slabs
and deal with the ceramic surface. Wheel throwing experience required.

ראשון
21:30-18:30 | 2.8-5.7

 ירון עזריה: צילום/ רונן ימין

SUNDAY

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

5

 אמנון עמוס/  (כלים) מחוררים/ קדרות ממשיכים
INTER MEDIATE WHEEL THROWING / PERFOR ATED VESSELS /
A MNON A MOS
 במעבר אור ואויר דרך חומר ובשאלות על שימושיות ויחסי חלל,הקורס יעסוק ביחסים בין פנים לחוץ
 נתוודע למושג הארכיטקטוני משרבייה ונתרכז בשיפור מיומנות עבודת הגלגל בדגש.נגטיבי ופוזיטיבי
 נלמד לתכנן באופן.על יכולת ליצור דופן דקה המאפשרת חיתוך נוח ויוצרת מראה קליל ואלגנטי
 מיועד למשתתפים.מדויק את חלוקת שטח הכלי לשם ביצוע החיתוך ואת התזמון המיטבי לפעולה
.מתקדמים בעבודת גלגל בעלי סבלנות ויכולת ריכוז המתחברים לעמלנות בעשייה
The course will focus on the relationship between inside and outside, the passage of light
and air, positive / negative space and utility as well as the architecture of the mashrabia as
inspiration. We will work on improving throwing skills to make a thin wall which will affect
the look of the pot. Students will learn to divide the surface accurately and timing of the
process for good results. Very Good throwing skills and patience required.

שלישי
12:00-9:00 | 4.8-7.7

 רוית עמוס: צילום/ אמנון עמוס

TUESDAY

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

6

 אופיר נאור/  פיסול באובניים/ קדרות ממשיכים
INTER MEDIATE WHEEL THROWING /
WHEEL THROWN SCULPTURE / OFIR NAOR
 בקורס זה נוסיף אותו לארגז הכלים הפיסולי של,הגלגל משמש באופן מסורתי להכנת כלים שימושיים
 המשתתפים יצפו בהדגמות של יצירת גופים על הגלגל כמו.המשתתפים תוך שילוב טכניקות בניית יד
 יינתן דגש לטיפול בפני השטח על העבודות,גם פינצ'ינג וחוליות ויבחרו נושא מרכזי לעבודה אישית
. מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל.הסופיות
Traditionally the wheel is used for functional vessels. In this course the wheel will become
a tool for sculpture with hand-built additions. Following demos of forms made on the
wheel, as well as pinching and coils, each student will select a personal project to develop.
Focus will be placed on surface treatment. Wheel throwing experience required.

רביעי
12:00-9:00 | 5.8-8.7

 אופיר נאור: צילום/ אופיר נאור

WEDNESDAY

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

7

 אתי גורן/  יש חור בבייגלה/ קדרות ממשיכים
INTER MEDIATE WHEEL THROWING /
THERE IS A HOLE IN THE BAGEL / ETI GOREN
 גופים פיסוליים או מערכות,הקורס יתמקד בהכנת נפחים סגורים על הגלגל וחיבורם לכדי כלים
, ביצה ו"בייגלה" בגדלים שונים, כדור, הדגמות והתנסות ביצירת קונוס, לאחר הרצאה.היוצרות חלל
, חלקו השני של הקורס יוקדש לתכנון.יתנסו המשתתפים בחיבוריהם לידי אובייקט אחד
.עיצוב וביצוע של סדרת נפחים נוספת ממנה תיווצר עבודה אישית לכל משתתף
.מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל
The course will focus on closed forms and combining them to form vessels, sculptures or
a series. Following a lecture and demo making a cone, ball, egg and bagel in various sizes,
participants will experiment making them into one object. The second part will require
planning, designing and making a series of forms to create a personal work.
Wheel throwing experience required.

חמישי
18:00-15:00 | 6.8-9.7

 מלכיאלה בן שבת: צילום/ אתי גורן

THURSDAY

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

8

 אלון גיל/  לכל סיר יש מכסה/ קדרות ממשיכים
INTER MEDIATE WHEEL THROWING /
EVERY POT HAS A LID / ALON GIL
מהו מכסה? כיצד ניתן להתאים מכסה לכלי בעבודת הגלגל? איך מחליטים באיזו צורה נעצב
את המכסה בהתאמה לצורת הכלי? על שאלות אלו ואחרות ניתן מענה בקורס המתמקד בחלק
, נלמד פתרונות שונים בתכנון ובביצוע המכסה לכלי במיכלים.מאתגר ומעניין ביצירה הקרמית
. קדירות ומיני כלים בגדלים ועיצובים שונים,קומקומים
.מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל
What is a lid and how can it be matched with a wheel-thrown pot? How do you decide
what suits the pot best? These questions and others will be answered in a course that
focuses on a challenging and interesting part of wheel throwing. We will learn different
solutions for containers, teapots and casseroles, varying in size and design.
Wheel throwing experience required.

חמישי
22:00-18:30 | 6.8-9.7

 שי בן אפרים: צילום/ אלון גיל

THURSDAY

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪925 :עלות
Cost: 925 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

9

 רעות רבוח/ בניית יד יסודות
INTRODUCTION TO HAND BUILDING / REUT R AVUAH
 חוליות ומשטחים דרך, פינצ'ינג: במהלכו נלמד טכניקות בנייה שונות,קורס מבוא לבניית יד בחומר
 נתוודע למושגי יסוד ולתכונות החומר בכל שלב בתהליך העבודה תוך.הדגמות ותרגילים קצרים
 נלמד על אפשרויות הצביעה והשימוש, לסיום נעבוד על פני שטח וטקסטורות.יצירה והתנסות אישית
. אין צורך בניסיון קודם.בגלזורות
An introduction to clay hand building techniques including pinching, coiling and slab
building through demos and short exercises. Students will learn basic concepts and
characteristics of working with clay including various decorating techniques using
textures, engobes and glazes. No previous experience required.

שלישי
21:30-18:30 | 4.8-7.7

 רעות רבוח: צילום/ רעות רבוח

TUESDAY

 שריפות וערכת כלי עבודה, כולל חומרים/  מפגשים5 ל־₪850 :עלות
Cost: 850 NIS for 5 meetings / including materials, firing and basic tools

קורס

10

 רחל מנשה דור/  מבנה ומבניות/ בניית יד ממשיכים
INTER MEDIATE HAND BUILDING / STRUCTURE AND
CONSTRUCTION / R ACHEL MENASHE DOR
 השלד יכול להיות השלב.מבנים מורכבים דורשים לעיתים תמיכה של שלד עליו נבנה האובייקט
, לעיתים השלד הוא פנימי ופונקציונאלי.הראשון בבניה אך גם להיבנות ולתמוך באובייקט הפיסולי
.לעיתים חשוף במלואו או בחלקו ולעיתים האובייקט הוא השלד עצמו
 סלאברולר ובטכניקות בניית יד נוספות העומדות,במהלך הקורס נתנסה בעבודה באקסטרודר
. מיועד למשתתפים מנוסים בבניית יד.לרשותנו
Complex forms require the support of a structure to build the object. The structure can be
the first step of the process and support the sculptural object. Sometimes the structure
is internal and functional and sometimes it can be exposed or the object itself. In the
course we will experiment using the extruder and slab roller as well as other hand building
techniques. Hand building experience required.

שני
12:00-9:00 | 3.8-6.7

 שי בן אפרים: צילום/ רחל מנשה דור

MONDAY

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

11

 אליה לוי יונגר/  פורצלן/ בניית יד ממשיכים
INTER MEDIATE HAND BUILDING / PORCEL AIN /
ELIYA LEVI YUNGER
 הכרות ועבודה עם,במהלך הקורס נלמד ונחזק טכניקות בניית יד בחומר הקרמי תוך התמקדות
 נבדוק, נחקור אפשרויות שונות ליצירת טקסטורות, נתנסה בעבודה בחוליות ומשטחים.פורצלן
 עדינותו וחוזקו ונסיים את, שקיפותו, צבעו הלבן:את גבולות החומר ונתוודע לתכונותיו המיוחדות
. מיועד למשתתפים מנוסים בבניית יד.התהליך בטיפול בפני השטח
In the course we will improve hand building techniques using porcelain. We will experiment
with coils, slabs and textures, pushing the boundaries and learning its unique characteristics:
whiteness, translucency, fragility and strength. Students will complete the works with color
and surface treatment. Hand building experience required.

רביעי
21:30-18:30 | 5.8-8.7

 מקס דינשטיין: צילום/ אליה לוי יונגר

WEDNESDAY

 ק"ג פורצלן ושריפות5  כולל/  מפגשים5 ל־₪850 :עלות
Cost: 850 NIS for 5 meetings / including 5 kg of porcelain and firings

קורס

12

 שני שמש/  טורסו/ פיסול פיגורטיבי
FIGUR ATIVE SCULPTURE / TORSO /
SHANI SHEMESH
?מהו טורסו? כיצד עובדים עם מודל? מהן המסות העיקריות בגוף האדם
 נעבוד עם.במהלך הקורס נחקור ונלמד את יופיו של גוף האדם תוך התמקדות בטורסו נשי מוקטן
, נלמד לפסל את גוף האדם וניתן דגש לפרופורציות, הדגמות והסברים אנטומיים,מודל תוך התבוננות
. אין צורך בניסיון קודם. אור וצל ועבודה סימטרית אשר ייצרו הרמוניה אנושית,תנועה
What is a torso and how do we see this in a model? What are the main masses in a human
form? In the course we will explore the beauty of the human body, making a small-scale female
torso. We will work with a model observing the anatomy and make a sculpture which focuses
on proportion, movement, light and shadow as well as symmetry to express human harmony.
No previous experience required.

חמישי
12:30-9:00 | 6.8-9.7

 שני שמש: צילום/ שני שמש

THURSDAY

 שריפות ומודל, כולל חומרים/  מפגשים5 ל־₪1035 :עלות
Cost: 1035 NIS for 5 meetings / including materials, firings and model

קורס

13

 ענבל קרמן מוסנזון/  צבעוניות וחומר/ פני שטח
SURFACE DESIGN / COLORS AND CL AY /
INBAL KER M AN MOSENZON
הקורס יעסוק בפני השטח הקרמים בדגש על שימוש באנגובים החל משלבי ההכנה ועד היישום על
 שיטות דיוק, אופני תכנון וביצוע בסקיצות, המשתתפים ילמדו שיטות חריטה וצביעה שונות.החומר
 לאחר מכן.(סימטריה ומנדלות) ויתנסו בטכניקות הנלמדות על משטחי חומר שיוסבו לכלים שימושיים
. מתאים לכל הרמות בגלגל ובניית יד.יתכננו המשתתפים ויבצעו פרויקט סיום אישי
This ceramic surface course will focus on the use of engobes including making and
applying it to clay. Participants will learn sgrafitto and coloring techniques, planning
and executing sketches, precision (symmetry and mandalas) and experiment with these
techniques on slabs of clay that will be transformed into functional vessels. In conclusion,
students will plan and prepare a personal project. Experience with clay required.

רביעי
15:30-12:30 | 5.8-8.7

 ענבל קרמן מוסנזון: צילום/ ענבל קרמן מוסנזון

WEDNESDAY

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

14

 רחלי רוטמן גרג'י/  כלים גדולים/ קדרות ממשיכים
INTER MEDIATE WHEEL THROWING / L ARGE VESSELS /
R ACHELI ROTHM AN GAR JI
 נתחיל בהדגמת עקרונות.מטרת הסדנה היא הקניית כלים והכפלת יכולת העבודה של המשתתפים
 טכניקת, תנועות ידיים וגוף, ישיבה נכונה, לישה, הכנת החומר:המרכוז ועבודה עם גוש גדול על הגלגל
 נתמקד ביכולת ניתוח צורני ומבני של נפחים וצורות שונות ונרכוש טכניקות.פתיחה והעלאת הדופן
. מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל. צביעה וגלזורות,להרחבת 'ארגז הכלים' האישי הכולל גם צד שני
The aim of the workshop is to provide tools to double the amount of clay thrown by each
participant. Through demos we will learn the principles of centering a large amount of
clay on the wheel including preparing, wedging, posture, hand and body movements,
opening and raising the wall. In the workshop we will analyze the form and structure of
various shapes and learn techniques to improve personal skills including turning,
painting and glazing. Wheel throwing experience required.

שלישי-ראשון
17:00-13:00 | 7.7-5.7

 ולדי קוסטיצ'ב: צילום/ רחלי רוטמן גרג'י

SUNDAY–TUESDAY

* שריפות ומפגש זיגוג, כולל חומרים/  מפגשים3 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 for NIS 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

סדנה

15

 לורי גולדשטיין/  ידיות ומכסים/ בניית יד ממשיכים
INTER MEDIATE HAND BUILDING / HANDLES AND LIDS /
L AURIE GOLDSTEIN
,ידיות ומכסים חותמים מהלך של בניית כלים שימושיים ויוצרים אופי ושפה ייחודיים לספלים
 לאורך הסדנה ילמדו. קדירות ושאר מיכלים, קנקנים ואגרטלים כמו גם קופסאות,קומקומים
 חוליות או פינצ'ינג,המשתתפים ויתנסו ביצירת ידיות ומכסים המתאימים לכלים שנבנים ממשטחים
. מיועד למשתתפים מנוסים בבניית יד. שימוש ושפה אישית,בהתייחס לאסטתיקה
Handles and lids complete functional pots and create a style and language unique to cups,
teapots, jugs, vases as well as boxes and casseroles. In the workshop the participants will
experiment making handles and lids for slab built, pinched or coiled pots. Students will
learn various methods with different aesthetics, use and personal style. Hand building
experience required.

שלישי-ראשון
17:00-13:00 | 14.7-12.7

 לורי גולדשטיין: צילום/ לורי גולדשטיין

SUNDAY–TUESDAY

* כולל חומרים שריפות ומפגש זיגוג/  מפגשים3 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 for NIS 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

סדנה

16

 נצה בר/  נריקומי יסודות/ בניית יד ממשיכים
INTERMEDIATE HAND BUILDING / NERIKOME BEGINNERS /
NITSA BAR
נריקומי הוא מונח יפני עכשווי לעבודה בחומרים קרמיים צבעוניים היוצרת אפקטים מגוונים בגוף
 בטכניקה זו משטחים מסוגים וצבעים שונים יוצרים גוש חומר מעורב ממנו ייווצרו אבני בניין.החומר
 נלמד, את הגוש נפרוס לפרוסות או ניצור במשטחים בשיטות בניית יד שונות.לבנייה בדו ותלת מימד
. את חשיבות גימור פני השטח ואפשרויות הגלזורה,את נקודות התורפה של הטכניקה
.מיועד למשתתפים מנוסים בבניית יד ובעבודת גלגל
Nerikome is a contemporary Japanese word for a technique using colored ceramic clays
which create effects in the clay body. In this technique the colored clays are layered to form a
block from which the slabs are cut to make 2D or 3D objects. Students will learn to use slabs
for different building methods, focusing on problems which arise from the process and how
to deal with finishing the surface. Experience in hand building or wheel-throwing required.

שלישי-ראשון
17:00-13:00 | 21.7-19.7

 נצה בר: צילום/ נצה בר

SUNDAY–TUESDAY

* כולל חומרים שריפות ומפגש זיגוג/  מפגשים3 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 for NIS 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

סדנה
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 מעין בן יונה/  פורצלן/ קדרות ממשיכים
INTERMEDIATE WHEEL THROWING / PORCELAIN /
MAIYAN BEN YONA
 מצילינדר ועד צורות, נתנסה ביצירת צורות בסיסיות.הסדנה תתמקד בעבודה עם פורצלן על הגלגל
. נלמד להכיר ולחוש את מבנה החומר ואיכויותיו וננסה להבין מה ניתן להפיק מהן.פתוחות וסגורות
 חריטה ונחתום את הסדנה בהתייחסות לצבע, גילוף:נתנסה בטכניקות שונות לטיפול בפני השטח
. מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל.ולגלזורות המדגישות את יופיו
The workshop will focus on throwing porcelain, beginning with cylinders, followed by open
and closed forms. We will learn to feel the structure and qualities of the clay and try to
understand what we can produce from it. Students will learn various decorating techniques
including carving and sgrafitto concluding with color and glazes that emphasize its beauty.
Wheel throwing experience required.

שלישי-ראשון
17:00-13:00 | 28.7-26.7

 איה וינדמילר: צילום/ מעין בן יונה

SUNDAY–TUESDAY

* שריפות ומפגש זיגוג, קג פורצלן5  כולל/  מפגשים3 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 NIS for 3 meetings / including 5 kg of porcelain, firings and glaze session*
*Including glazing in the open studio – date to be determined *כולל מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח – תאריך יקבע בסדנה

סדנה
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 אבנר לוינסון/  בין הפיגורטיבי למופשט/ פיסול פיגורטיבי
FIGUR ATIVE SCULPTURE / FROM REALIST TO ABSTR ACT /
AVNER LEVINSON
 ניצור פסל בגודל בינוני תוך התבוננות על מודל,הסדנה מציעה התנסות מעשית בפיסול פיגורטיבי
 נתמקד בהעמקת ההתבוננות. נכיר עבודות של גדולי האמנים ותרבויות שונות.בתנוחת ישיבה
ובפיתוח היכולת לתרגם לפיסול את המציאות הנגלית לעינינו ונחפש אחר הקול האישי של כל אחד
. פרספקטיבה ופרופורציה,מהמשתתפים תוך הכרות עם עקרונות אמנותיים בסיסים כמו קומפוזיציה
.מיועד למשתתפים בכל הרמות
The workshop offers a hands-on experience of figurative sculpture, making a medium sized
object by observing a seated model. We will learn about the works of famous artists from
various cultures and focus on developing skills to translate reality into a sculpture finding the
unique voice of each participant. Through this we will explore the basic artistic principles of
composition, perspective and proportion. Suitable for all levels.

שלישי-ראשון
17:00-13:30 | 4.8-2.8

 ליאת אלבלינג: צילום/ אבנר לוינסון

SUNDAY–TUESDAY

 שריפות ומודל, כולל חומרים/  מפגשים3 ל־680 :עלות
Cost: 680 NIS for 3 meeting / including materials, firings and model

סדנה
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 אווה אבידר/  הרפתקה בספארי/ פיסול תבליט
RELIEF SCULPTURE / SAFARI ADVENTURE / EVA AVIDAR
 התנסות בשפת התבליט לצד ביטוי ויזואלי של בעלי חיים:הסדנה תזמן למשתתפיה אתגר כפול
 תכונות החומר והמדיום הקרמי פותחים אפשרויות ייחודיות בהן נתנסה דרך עבודה.בספארי ברמת־גן
 שלושה מפגשים יתקיימו. נושא ודימוי הנוכח בתולדות האמנות מראשיתו- על תבליט לצד בעלי חיים
. בעבודה פיסולית אל מול בעל חיים נבחר ושני מפגשים יתקיימו בבית בנימיני,בספארי
.מיועד למשתתפים מנוסים בבניית יד ובעבודת גלגל
This workshop will have a double challenge – hands on experience of relief sculpture
as well as a visual expression of animals at the Safari in Ramat Gan. Clay offers many
possibilities for relief sculpture which we will practice while viewing the animals – a
subject and image throughout art history. Three meetings will take place at the Safari and
two in the studio at the Benyamini Center. Wheel or hand building experience required.

תאריכים יפורסמו בהמשך

 אווה אבידר: צילום/ אווה אבידר

DATES WILL BE ADVERTISED

 יפורסם בהמשך:עלות
Cost: To be advertised

סדנה
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 שחר פליישמן/ צילום בסמארטפון
SMARTPHONE PHOTOGRAPHY / SHACHAR FLEISHMAN
,צילום עבודות הפך לחלק בלתי נפרד מן ההכשרה לה זקוקים אמנים ומעצבים והוא נוכח באתרים
, הסדנה נועדה לשפר ולשדרג את יכולות הצילום תוך שליטה באופי התאורה.בלוגים ומדיה חברתית
 הסדנה.זוויות הצילום וגודל הפריים כמו גם עריכה ותיקון תמונות בעזרת אפליקציות ייעודיות
.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 using a smartphone.

שישי-רביעי
13:00-10:00 | 17.7-15.7

 אתי שפינדל גרונר:צילום

WEDNESDAY–FRIDAY

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים3 ל־₪500 :עלות
Cost: 500 NIS for 3 meetings / including materials and firings

סדנה
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 רני גילת/  לאסטר/ פני שטח
SURFACE / LUSTER / R ANI GIL AT
 הידע שפותח על ידי אלכימאים,הלאסטרים הראשונים על חומר קרמי נעשו במאה התשיעית
 בסדנה זו נלמד.נשמר בסוד עד שכמעט אבד ובסופו של דבר הגיע במאה התשע עשרה לאירופה
 אופני, נבין את מרכיביהם:ונתנסה בעבודה עם לאסטרים תעשייתיים שמיועדים לתנור חשמל
 הסדנה מיועדת. סדנת עומק תיאורטית ומעשית. גימור ושריפות, ציוד, ספקים, בטיחות,העבודה
.למשתתפים בעלי ניסיון בעבודה בחומר
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 about and experiment with commercial lusters for electric kilns,
understanding the components, work methods, 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.

חמישי-שלישי
15:30-12:30 | 13.8-11.8

 צילום שי בן אפרים/ רני גילת

TUESDAY-THURSDAY

 כולל שריפות/  מפגשים3 ל־₪500 :עלות
Cost: 500 NIS for 3 meetings / including firings

סדנה
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 אליה לוי יונגר/  חומר ואיקבנה/ בניית יד
ופיאמטה מרטגני
HAND BUILDING / CL AY AND IKEBANA / ELIYA LEVI YUNGER
AND FIA MMETTA M ARTEGANI
 הסדנה תלווה בהסבר תיאורטי וויזואלי.פירוש המילה 'איקבנה' הוא הענקת חיים חדשים לפרח
 פינצ'ינג וחוליות שישמשו לבניית כלי לכל: תיערך הדגמת טכניקות בניית יד,על עקרונות האיקבנה
 לאחר שריפת הכלים יתנסו המשתתפים בשזירת פרחים וייקחו הביתה כלי קרמי מעשה.משתתף
. הסדנה מיועדת למשתתפים בכל הרמות.ידיהם ובו סידור הפרחים אותו יצרו
The meaning of the word ikebana is giving new life to a flower. The workshop will include
a theoretical and visual explanation about ikebana and then a demo of hand building
techniques using pinching and coiling which will then be applied by each participant. After
firing we will learn to make a Japanese style flower arrangement in the pots we created.
Suitable for all levels.

שלישי
20:30-18:30 | 28.7 ,21:00-17:00 | 7.7

 פיאמטה מרטגני:צילום

TUESDAY

 שריפות ופרחים, כולל חומרים/  מפגשים2 ל־₪380 :עלות
Cost: 380 NIS for 2 meetings / including materials, firings and flowers

סדנת גג
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 גבי פרז/  זוג ספלים/ בניית יד משטחים
HAND BUILDING / A PAIR OF CUPS / GABI PEREZ
 נלמד להכין שבלונה ממנה ניצור ספלים.בסדנה זו ניצור יחד זוג ספלים שימושיים ממשטחי חומר קרמי
 נתנסה בבניית ידיות וחיבורן לספלים.זהים ונתנסה בהוספת טקסטורות שונות בעזרת בדים וחותמות
. מיועד למשתתפים ללא ניסיון קודם.תוך מתן דגש על העיצוב האישי של כל משתתפת ומשתתף
In the workshop we will make a pair of functional cups from clay slabs. Participants will
learn to make a stencil and then make two identical cups adding texture with textiles
and stamps. We will make handles and join them to the cups paying attention to the
individual design of each participant. Experience is not required.

שני
21:30-18:30 | 13.7

 נמרוד גנישר:צילום

MONDAY

* שריפות ומפגש זיגוג, כולל חומרים/  למפגש אחד₪270 :עלות
Cost: 270 NIS for one meeting / 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

סדנת גג
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 אליה לוי יונגר/  קופסאות חומר/ בניית יד
HAND BUILDING / CLAY BOXES / ELIYA LEVI YUNGER
סדנה המיועדת למשתתפים שלא עבדו בחומר הקרמי בעבר ותאפשר התנסות בטכניקת בניית יד
. יעצבו ויצרו קופסאות מעשה ידיהם, המשתתפים ילמדו לעבוד בגריעה בחומר.וצבע קרמי
. יצירת מכלים בדגש על התאמת מכסה וצביעה,הסדנה תלווה בהדגמות טכניקת בנייה
.מיועד למשתתפים בכל הרמות
For participants who have not worked in clay an opportunity to experience hand building
and color. We will use a process of removal to make and design clay boxes. The workshop
will begin with a demo of building techniques to make vessels with suitable lids followed
by hands-on practice of making and painting. Suitable for all levels.

שלישי
21:30-18:30 | 14.7

 מקס דינשטיין: צילום/ אליה לוי יונגר

TUESDAY

* שריפות ומפגש זיגוג, כולל חומרים/  למפגש אחד₪270 :עלות
Cost: 270 NIS for one meeting / 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

סדנת גג
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 עדי טל/  חוויות עם תבניות/ בניית יד
HAND BUILDING / EXPERIMENTING WITH PRESS MOLDS /
ADI TAL
.עבודה ביציקת חומר לתבנית גבס מאפשרת משחק וחיבור צורות שונות באופן חדש ומפתיע
 לחבר ולפסל תוספות עבור היציקות ולהפוך אותן למשהו, לחתוך,נלמד לצקת לתבניות גבס קיימות
. כל משתתף יצור אובייקט אישי משלל התבניות בהשראת הנוף העמוס של קרית המלאכה.חדש
.מיועד למשתתפים בכל הרמות גם ללא ניסיון קודם
Casting clay in molds allows for a playfulness and creativity when combining different
forms in a novel and surprising way. We will learn to cast clay, cut and join parts as well
as sculpting additions to the casts making them into something new. Each participant
will make a personal object from the various molds inspired by the congested landscape
of Kiryat Hamelacha. Suitable for all levels.

שני
21:30-18:30 | 20.7

 עדי טל:צילום

MONDAY

* שריפות ומפגש זיגוג, כולל חומרים/  למפגש אחד₪270 :עלות
Cost: 270 NIS for one meeting / 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

סדנת גג
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 גבי פרז/  עציצים לסוקולנטים/ בניית יד
HAND BUILDING / PLANTERS FOR SUCCULENTS /
GABI PEREZ
 עבודת יד מדיטטיבית,במפגש חד פעמי זה ניצור עציצים לסוקולנטים בטכניקת פינצ'ינג
 שימוש בטקסטורות שונות ליצירת, המפגש ילווה בהדגמת הטכניקה והתנסות אישית.קדומה
 ניקח השראה מעולם הטבע והאמנות.פני שטח מגוונים ובדיקה של אפשרויות עיצוב שונות
. מיועד למשתתפים בכל הרמות.ונשים דגש על הביטוי האישי של כל משתתפת ומשתתף
A one-time meeting to make pot plants for succulents using the ancient and meditative
pinching technique. The workshop will include a demo of the making process followed
by hands-on practice. Participants will experiment with texture, surface treatment and
various designs. We will be inspired by nature and art in our personal expression.
Suitable for all levels.

שלישי
21:30-18:30 | 4.8

 צילום גבי פרז/ גבי פרז

TUESDAY

 כולל חומרים ושריפות/  למפגש אחד₪170 :עלות
Cost: 170 NIS for one meeting / including materials and firing

סדנת גג
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שלישי

רביעי

חמישי

שישי

ראשון

שני

12:00-9:00
אופיר נאור

12:30-9:00
שני שמש

11:30-8:30
שי ג'רסי

12:00-9:00
רועי מעין

12:00-9:00

12:00-9:00

רחל מנשה דור

אמנון עמוס

פיסול פיגורטיבי

קדרות יסודות

טורסו

קדרות יסודות

בניית יד ממשיכים

קדרות ממשיכים

קדרות ממשיכים

סדנאות
 / 17:00-13:00 / 7.7-5.7רחלי רוטמן גרג'י /קדרות מתקדמים /
כלים גדולים

15:30-12:30

18:00-15:00
אתי גורן

15:00-12:00
שי ג'רסי

מבנה ומבניות

(כלים) מחוררים

פיסול באובניים

פני שטח

קדרות ממשיכים

קדרות יסודות

 / 17:00-13:00 / 14.7-12.7לורי גולדשטיין  /בניית יד ממשיכים /

צבע וחומר

יש חור בבייגלה

ענבל קרמן מוסנזון

שבת

14:00-11:00
סטודיו פתוח

ידיות ומכסים
 / 17:00-13:00 / 21.7-19.7נצה בר  /בניית יד  /נריקומי יסודות
 / 17:00-13:00 / 28.7-26.7מעין בן יונה  /קדרות ממשיכים  /פורצלן

18:30-15:30
סטודיו פתוח

 / 17:00-13:30 / 4.8-2.8אבנר לוינסון  /פיסול פיגורטיבי /
בין הפיגורטיבי למופשט
21:30-18:30
רונן ימין
קדרות ממשיכים
חיבור ,חיסור ותוספות

21:30-18:30
נועה אלמגור בן דור

21:30-18:30
רעות רבוח

21:30-18:30
אליה לוי יונגר

22:00-18:30
אלון גיל

קדרות יסודות

בניית יד יסודות

בניית יד ממשיכים

קדרות ממשיכים

פורצלן

לכל סיר יש מכסה

סדנאות:
צילום בסמארטפון  /שחר פליישמן –  | 13:00-10:00 / 17.7-15.7פיסול תבליט  /בית בנימיני יוצא לספארי  /אווה אבידר  -פרטים יפורסמו בהמשך
לאסטר  /רני גילת – 15:30-12:30 / 13.8-11.8
סדנאות גג חוויתיות:
בניית יד  /חומר ואיקבנה  /אליה לוי יונגר ופיאמטה מרטגני – ג'  ,21:00-17:00 / 7.7ג'  | 20:30-18:30 / 28.7בניית יד משטחים  /זוג ספלים  /גבי פרז – ב' 21:30-18:30 / 13.7
בניית יד  /קופסאות חומר  /אליה לוי יונגר – ג'  | 21:30-18:30 / 14.7בניית יד  /תבניות  /עדי טל – ב' 21:30-18:30 / 20.7
בניית יד  /עציצים לסוקולנטים  /גבי פרז – ג' 21:30-18:30 / 4.8
לפרטים נוספים והרשמה :טלFOR FURTHER DETAILS AND REGISTRATION: www.benyaminiceramics.org / email: benyaminiccc@gmail.com / tel: 03-5182257 :

סטודיו פתוח

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 /
hand building / printing.

"הסטודיו הפתוח" בבית בנימיני מאפשר זמן
,עבודה אישי וחופשי בסטודיו רחב ידיים
.מאובזר ומקצועי
:בסטודיו ניתן ליצור במגוון של טכניקות
 עבודה באקסטרודר/  בניית יד/ קדרות
. הדפס על קרמיקה/
:* שעות הפעילות
18:30–15:30 :ימי רביעי
14:00–11:00 :ימי שבת

* 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 NIS
Ticket for 10 visits: 675 NIS
For artists / external students:
Session of 3 hours: 120 NIS
Ticket for 10 visits: 1080 NIS
Materials and firings will be calculated
separately. Professional advice available,
arranged in advance.

:מחירים
:* לתלמידי בית בנימיני הרשומים לקורס שנתי
₪75 : שעות3 מפגש של
₪675 : כניסות10 כרטיסיה של
:תלמידים מן החוץ/לאמנים
₪120 : שעות3 מפגש של
₪1080 : כניסות10 כרטיסיה של
חומר ושריפות בתשלום נפרד
ליווי מקצועי בתיאום מראש
.ובתשלום נפרד
* זמנים ומחירים יכולים להשתנות במשך השנה

* Prices and times may change during the year
Advance registration for the “Open Studio” / "הרשמה מראש ל"סטודיו פתוח

 סטודיו קרן וגולן:עיצוב

benyaminiccc@gmail.com / 03-5182257

W WW. B ENYA M I N I C ER A M I C S.O RG
OPENING HOURS: MON−THURS: 11–19 |
SUN & FRI: 10–14 | SAT: 11-14

17 HAAMAL STREET, TEL AVIV | TEL: 03-5182257 :  תל אביב | טל,17 העמל
| 19–11 :חמישי- שני:שעות הפתיחה
14-11 : | שבת14–10 :ראשון ושישי

