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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 the
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
2021, 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
 יאפשר לקהל2021  אוגוסט/סמסטר קיץ יולי
המקצועי כמו גם לאלו המתנסים בעבודה
 מגוון רחב של,בחומר בפעם הראשונה
 השנה יתקיימו.נושאי לימוד ומסגרות שיעור
סדנאות אמן מרוכזות במקביל לקורסים
השבועיים וכן מפגשים חווייתיים בנושאים
.שונים על הגג בבית בנימיני

evening meetings on the roof of the center.
The summer semester is
from 4.7.21 until 12.8.21.

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

4.7.21סמסטר הקיץ יחל ב־
.12.8.21ויסתיים ב־

רוית לצר
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 הינה תכנית רב שנתית המאפשרת רכישת ידע מקיף והתמקצעות
 מסלול הלימודים. פיתוח שפה אישית ותמיכה בתכנון וניהול סטודיו עצמאי,בתחומי היצירה הקרמית
 לחובבים, התכנית מיועדת למתחילים. כמו גם הנחייה קבוצתית רב שנתית,מבוסס על לימודי חובה ובחירה
המבקשים להעמיק ולהתפתח בתחום ולאלו המבקשים לשלב בין רכישת מקצוע חדש לצד שגרת חיים
.ית ומציעה לוח שיעורים גמיש ומגוון.מותאמת באופן אישי לרמת הידע ולתחומי העניין של כל סטודנט,ועבודה
.2021/22  ייחשב כנקודות זכות לנרשמים לתכנית השנתית בשנת הלימודים2021 סמסטר קיץ
.9:00  בשעה4.6.21 ,מפגש הכרות יתקיים בבית בנימיני ביום שישי
 ראיון אישי: תנאי קבלה.2021 מפגש נוסף יתקיים בתחילת ספטמבר
The Benyamini School offers a unique diploma program to acquire skills and a broad
knowledge in 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 2021 will be given to students who register
for the diploma program of 2021/22.
Introductory meeting: Friday 4/6/21 at 9:00.
An additional meeting will be held at the beginning of September 2021.

 שי בן אפרים: צילום/ לנה גיטניק

Requirements: Personal interview.

/  גיא ג'אנה/  אליה לוי יונגר/ קדרות יסודות
 תאיר אלמור/  שירה ברקני/  שי ג'רסי/ נועה אלמגור בן דור
BEGINNERS WHEEL THROWING / ELIYA LEVI YUNGER /
GUY JANA / NOA ALMAGOR BEN DOR / SHAY GER ASSY /
SHIR A BARK ANI / TAIR ALMOR
מפגש ראשוני עם עולם הקדרות והעבודה על הגלגל דרך הדגמות והנחייה אישית.
 במהלך הסדנה נעמיק. צד שני וטיפול צבעוני, קעריות, בניית צילינדר, מרכוז,המשתתפים יתנסו בלישה
. נתוודע לשיטות עיטור וצבע ונבחן את הקשר בין הגוף הקרמי לפני השטח שלו,את ההיכרות עם החומר
.מיועד למשתתפים ללא ניסיון קודם ולבעלי ניסיון בסיסי בעבודת גלגל
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. Participants will experiment to gain an understanding of the potential
of the material including decorating techniques. No previous experience required.
THURSDAY חמישי
22:00-19:00 | 5.8-8.7
GUY JANA גיא ג'אנה

WEDNESDAY רביעי
12:00-9:00 | 4.8-7.7
אליה לוי יונגר

NOA ALMAGOR BEN DOR

ELIYA LEVI YUNGER

FRIDAY שישי
15:00-12:00 | 6.8-9.7
SHIRA BARKANI שירה ברקני

FRIDAY שישי
11:30-8:30 | 6.8-9.7
SHAY GERASSY שי ג'רסי

 שי בן אפרים: צילום/ תאיר אלמור

SUN.-WED. רביעי-ראשון
18:45-15:45 | 18.8 ,11.8-8.8
TAIR ALMOR תאיר אלמור

TUESDAY שלישי
22:00-19:00 | 3.8-6.7
נועה אלמגור בן דור

 כולל חומרים שריפות וערכת כלי עבודה/  מפגשים5 ל־₪875 :עלות
Cost: 875 NIS for 5 meetings / including materials, firings and basic tools

קורס

4

 אופיר נאור/  פיסול בעבודת גלגל/ קדרות ממשיכים
INTERMEDIATE WHEEL THROWING /
WHEEL THROWN SCULPTURE / OFIR NAOR
 בסדנה זו נוסיף אותו לארגז הכלים הפיסולי של,הגלגל משמש באופן מסורתי להכנת כלים שימושיים
 המשתתפים יצפו בהדגמות של יצירת נפחים על הגלגל כמו.המשתתפים בשילוב 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 sculpture tool 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 of the finished object. Wheel throwing
experience required.

שני
12:00-9:00 | 2.8-5.7

 אופיר נאור: צילום/ אופיר נאור

MONDAY

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪825 :עלות
Cost: 825 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

5

 אתי גורן/  קפה שחור, תה ירוק/ קדרות ממשיכים
INTER MEDIATE WHEEL THROWING /
GREEN TEA, BL ACK COFFEE / ETI GOREN
, השימוש,במה אנו בוחרים לשתות? כוס או ספל? קפה או תה? האם זו נוחות ההחזקה
 או סוג חומר? במהלך הסדנה נתוודע לסוגי ואופני שתייה שונים ונתייחס לחפצים המשמשים,קנה המידה
, המשתתפים יתנסו בהכנת סוגים שונים של כוסות וספלים,לשתייה באופן מעשי ותרבותי כאחד
.יעצבו את הספל או הכוס הנבחרים ויצרו סדרה אישית על הגלגל
.מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל
What do we prefer – a cup or a mug? Coffee or tea? Deciding on the way it is held or used,
the proportion or type of clay, all require consideration even if the object seems trivial.
In the workshop we will focus on drinking styles and culture as well as functionality of
vessels. Participants will make and design different cups and mugs and produce a
personal series. Wheel throwing experience required .

 אתי גורן: צילום/ אתי גורן

SUNDAY ראשון
22:00-19:00 | 1.8-4.7

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪825 :עלות
Cost: 825 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

6

 רונן ימין/  נפחים נסגרים/ קדרות ממשיכים
INTER MEDIATE WHEEL THROWING /
CLOSED FOR MS / RONEN YA MIN
 התעבותו, השתנותו של החומר.יצירת נפחים סגורים על הגלגל משפרת את מיומנויות העבודה על הגלגל
 בסדנה נתנסה דרך הדגמות והרצאה.וצמיחתו לקראת סגירה מבקשים הקשבה ורגישות מן היוצרים
 כדורים וקופסאות קסם (כלי עם דופן, כלים סגורים, בקבוקונים, צווארים:בניפוח והצרה של נפחים קרמים
. מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל. נתנסה בצד שני של כלי סגור ונטפל בפני השטח.)כפולה
Making closed forms improves wheel throwing skills working against the natural tendency
of the wheel to flare the form. Controlling shape, thickness, and height in order to make a
closed form requires sensitivity of the maker. In the workshop there will be a lecture and
demos of the technique required to create necks, bottles, closed forms, spheres and magic
boxes with a double wall. Participants will learn how to turn such forms as well as surface
treatment before firing. Wheel throwing experience required.

 ירון עזריה: צילום/ רונן ימין

THURSDAY חמישי
18:45-15:45 | 5.8-8.7

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪825 :עלות
Cost: 825 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

7

 אלון גיל/  לעבוד בגדול על הגלגל/ קדרות ממשיכים
INTER MEDIATE WHEEL THROWING /
WORKING BIG ON THE WHEEL / ALON GIL
 נתמקד. ליצור נפח ולעצב צורה על הגלגל ובבניית יד,משתתפי הסדנה ילמדו למרכז גוש חומר גדול
 הדגש בסדנה יושם. התאמת מכסה לכלי ושיטות שונות לטיפול בפני השטח הקרמי, צילינדרים,בקערות
 המשתתפים יבחרו כל אחד עבודה אחת לעבוד עליה עד לסיום.על שיפור הטכניקה בעבודת הגלגל
.התהליך ואת המיומנויות שנרכשו יקחו בחזרה לסטודיו ויישמו שם
.מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל
Participants will acquire techniques to center a large amount of clay, to create the form
and design using the wheel and hand-building. We will focus on bowls, cylinders and
lidded vessels as well as surface treatment while improving wheel throwing skills.
Students will select a piece to practice glazing a large pot to apply this knowledge in
their own studio. Wheel throwing experience required.

 שי בן אפרים: צילום/ אלון גיל

MONDAY שני
22:00-18:00 | 2.8-5.7

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪1300 :עלות
Cost: 1300 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

8

 רעיה שטרן/  פורצלן יסודות/ קדרות ממשיכים
INTER MEDIATE WHEEL THROWING /
INTRODUCTION TO PORCEL AIN / R AYA STERN
 אך גם הרגיש ביותר בתהליך, בעל שקיפות ועדינות במראהו,הפורצלן נחשב לחומר הקרמי האציל ביותר
 כשאנו רוצים לעבוד עם פורצלן עלינו ללמוד את תכונותיו המיוחדות ולתת מענה לכל צרכיו על.העבודה
, במהלך הסדנה נחווה ונתנסה בעבודה בפורצלן על הגלגל.מנת ליצור שיתוף פעולה וזרימה הרמונית
. גימור פני השטח וגלזורות, צד שני,נעמיק בצילינדרים ובקעריות
.מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל
Porcelain is considered the most refined of all clays, translucent, delicate and sensitive to
work processes. This requires learning its characteristics and requirements to achieve a
harmonious result. In the workshop we will experiment throwing porcelain cylinders and
bowls, turning the base, finishing the surface and glazing.
Wheel throwing experience required.

 דקלה מוסקוביץ: צילום/ רעיה שטרן

THURSDAY חמישי
15:30-12:30 | 5.8-8.7

 חומרים ושריפות, ק"ג פורצלן5  כולל/  מפגשים5 ל־₪880 :עלות
Cost: 880 NIS for 5 meetings / including 5 kg porcelain, materials and firings

קורס

9

/  החומר הקרמי וקונדיטוריה/ קדרות ובניית יד ממשיכים
דקלה מוסקוביץ וניר חנין
INTER MEDIATE HAND BUILDING OR WHEEL THROWING /
CLAY AND CONFECTIONARY / DIKLA MOSKOVITZ AND NIR HANIN
 זיגוגים וצבעים חוברת לקונדיטור, שריפות, פורצלן,כשאמנית חומר החולמת על אובייקטים קרמיים
 מבשילה סדנה בה נתוודע לדמיון בין עולם, ציפויים וקישוטים, אפייה, קרמים,החולם על קינוחים
 טקסטורות וטיפול בפני שטח תוך שימת דגש על, זילוף, נלמד צורות עיטור.הקונדיטוריה לעולם הקרמי
. קפה ועוגה, עבודה מעשית, הסדנה תלווה בהדגמות. צבע וגימורים,דו מימד ותלת מימד
.מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל או בניית יד
On a small moshav live a couple – a ceramic artist and a baker. She dreams of ceramic
objects, porcelain, firings, and glazes – he dreams of deserts, icings, baking and decorating.
In the workshop they cooked up we will focus on the similarity between the two worlds,
learning decoration, piping, texture, surface detail, color, finishes and the contrast
between 2D and 3D. The classes will include demos, hands-on experiments, coffee, and
cake. Wheel throwing or hand building experience required.

 ניר חנין: צילום/ דקלה מוסקוביץ

THURSDAY חמישי
12:00-9:00 | 5.8-8.7

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪950 :עלות
Cost: 950 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

10

 סיון שפנר/ בניית יד יסודות
INTRODUCTION TO CER A MIC HAND BUILDING /
SIVAN SHEFFNER
, פינצ'ינג: במהלכה נבין את שלבי העבודה בחומר ונלמד טכניקות בנייה שונות,סדנת מבוא לבניית יד
 אופיו ותכונותיו של החומר הקרמי, נתוודע למושגי יסוד.חוליות ומשטחים דרך הדגמות ותרגילים קצרים
. אין צורך בניסיון קודם. צביעה ושימוש בגלזורות, התנסות אישית,בכל שלב בתהליך העבודה תוך יצירה
An introduction to 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.

רביעי
15:15-12:15 | 4.8-7.7

 סיון שפנר: צילום/ סיון שפנר

WEDNESDAY

 שריפות וכלי עבודה בסיסיים, כולל חומרים/  מפגשים5 ל־₪885 :עלות
Cost: 885 NIS for 5 meetings / including materials, firing and basic tools

קורס

11

/  תבניות לחיצה | אגרטל/ בניית יד ממשיכים
אלינה טופרמן איטן
INTER MEDIATE HAND BUILDING / PRESS MOLDS, VASES /
ELINA TOPER M AN ITAN
 כל משתתף יכין תבנית.במהלך הסדנה נתוודע לטכניקת עבודה בתבניות לחיצה עשויות חומר קרמי
 שכבות של, חריטות, נתנסה בשילוב חומרים בצבעים שונים.לחיצה אישית לאגרטל על פי בחירתו
 כל מפגש יחל בהדגמת הטכניקות בהן נעבוד.אנגובים וצובענים תעשייתיים ונלחץ חומר לתוך תבנית
. מיועד לבעלי נסיון בעבודה בחומר.ליצירת סדרת אגרטלים ותבנית לחיצה מוכנה להמשך העבודה
In the course we will focus on ceramic press molds. Each participant will prepare a mold
for a vase. In the workshop we will experiment with combining colored materials, sgrafitto,
layering of engobes and stains and pressing the material in the mold. Each class will begin
with a demo of a different technique creating a series of vases in the workshop.
Experience in clay required.

ראשון
12:00-9:00 | 1.8-4.7

 גיא זאבי: צילום/ אלינה טופרמן איטן

SUNDAY

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪825 :עלות
Cost: 825 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

12

 רעות רבוח/  לעבוד בגדול בבניית יד/ בניית יד מתקדמים
ADVANCED HAND BUILDING /
WORKING ON A L ARGER SCALE / REUT R ABUAH
. פינצ׳ינג וחוליות, חשיבה ושיפור מיומנות טכניקות בניית יד, פיתוח,הסדנה תעסוק בבנייה
נלמד להתגבר על אתגרי העבודה בעבודה עם כלים גדולים; נעסוק בצבעוניות חומרית ונשתמש בה
 נכיר אמנים משדות יצירה שונים.לתכנון פני השטח; נלמד את תהליכי העבודה לפני ובזמן הבנייה
. מיועד למשתתפים מנוסים ומתקדמים בבניית יד.ונצא משם לעבודה אישית
The workshop will focus on planning, building, developing, and improving handbuilding
skills using coils and pinching. Participants will learn to overcome challenges when working
on a larger scale as well as the color of materials used when dealing with the surface
before and during the process. We will survey different approaches used by artists and
then proceed on a personal journey. Experience in hand building required.

רביעי
22:00-19:00 | 4.8-7.7

 איריס נשר: צילום/ רעות רבוח

WEDNESDAY

 כולל חומרים ושריפות/  מפגשים5 ל־₪825 :עלות
Cost: 825 NIS for 5 meetings / including materials and firings

קורס

13

 אמנון עמוס/  הדפס קרמי יסודות/ פני שטח
SURFACE DESIGN / INTRODUCTION TO CER A MIC PRINTING /
A MNON A MOS
 מקום בו השפה הגרפית,תחום רחב ומרתק המפגיש את היוצר עם החיבור בין דו מימד לתלת מימד
 בסדנת יסודות נלמד טכניקות הדפס רשת והתאמתן לעבודה הקרמית נתמקד.פוגשת את החומר
, להקרין על רשת, נלמד להשתמש באמולסיה צילומית.בהדפס על ניירות משי והעברתם לגוף החומר
. להדפיס ולהכין סדרת הדפסי משי,לערבב צבעים קרמים
Introduction to ceramic printing challenges the artist to combine 2D with 3D, the meeting
of graphic language and clay. We will learn different screen-printing techniques, printing
on tissue paper and make a series of prints. Participants will gain experience using
photographic emulsions, exposing the screen, and mixing ceramic pigments, as well as the
transfer of the image onto clay.

שלישי
12:00-9:00 | 3.8-6.7

 לאוניד פדרול: צילום/ אמנון עמוס

TUESDAY

 רשת ומגב, כולל חומרים/  מפגשים5 ל־₪1680 :עלות
Cost: 1680 NIS for 5 meetings / including materials, screen and squeegee

קורס
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/  אנגובים/  קדרות ובניית יד ממשיכים,פני שטח
נועה אלמגור בן דור
SURFACE DESIGN, INTER MEDIATE WHEEL THROWING
OR HAND BUILDING / ENGOBES / NOA ALM AGOR BEN DOR
 מים ופיגמנט ומשמש כצובען עבור כלי קרמיקה לפני שלב,אנגוב הוא צבע חיפוי המבוסס על חומר
 טכניקות מגוונות לעבודה, בסדנה נכיר עולם צבעוני עשיר בעזרת הדגמות והתנסות אישית.הגלזורה
, נעבוד בהברשה,Inlay נתנסה בסגרפיטו ו־.עם אנגובים המתייחסות לתפיסת הצבע על גוף תלת מימדי
. מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת יד או גלגל. במט ובמבריק על כלים שיוכנו בסדנה,בהתזה
Engobes are paints based on clay, pigments and water used to color ceramic vessels
before firing. In the workshop we will learn about a rich world of color through demos
and personal experiments using a variety of techniques on a 3D object. We will practice
sgrafitto and inlay, painting and spraying on pots made in the workshop.
Hand building or wheel throwing experience required.

שלישי-ראשון
22:00-19:00 | 10.8-8.8

 נועה אלמגור בן דור: צילום/ נועה אלמגור בן דור

SUNDAY–TUESDAY

* שריפות ומפגש זיגוג, כולל חומרים/  מפגשים3 ל־₪625 :עלות
Cost: 625 NIS for 3 meetings / including materials, firing and a 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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 עינת כהן/  פייפרקליי פורצלן יסודות/ בניית יד
HAND BUILDING / PORCELAIN AND PAPERCLAY / EINAT COHEN
 כאשר מוסיפים לו סיבי נייר הוא שומר על התכונות.הפורצלן הוא חומר יפהפה אך רגיש ומאתגר כאחד
. דקיקות ושקיפות, צורה, גודל: חוזק ולובן ומאפשר למתוח את גבולותיו, עדינות, שקיפות:הייחודיות שלו
 נתוודע לטכניקות השונות של בניית, נתחיל בהכנת החומר,בסדנה ניצור אובייקטים פיסוליים ושימושיים
. מיועד למשתתפים מנוסים בבניית יד. זיגוג ושריפות, צביעה,יד בדגש על בניה במשטחים ונמשיך לייבוש
Porcelain is a beautiful material but challenging and sensitive. Adding paper makes it
possible to stretch the limits of size and form and still maintain its unique character:
translucent, delicate, strong, and white. In the workshop we will prepare paper 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 hand building required.

שלישי-ראשון
16:30-12:30 | 6.7-4.7

 אפי כהן: צילום/ עינת כהן

SUNDAY–TUESDAY

* שריפות ומפגש זיגוג, כולל חומרים/  מפגשים3 ל־₪850 :עלות
Cost: 850 NIS for 3 meetings / including materials, firing and a 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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 שני שמש/  פיסול מודל/ פיסול פיגורטיבי
FIGURATIVE SCULPTURE WITH A MODEL / SHANI SHEMESH
 נתבונן ונלמד כיצד ניתן לתרגם את הנגלה, נעבוד לצד מודל.הסדנה תתמקד ותחקור את גוף האדם
 נתמקד בפרופורציות, נבין ונסמן את המסות העיקריות בגוף והקשר ביניהן.לעינינו לכדי פסל עשוי חומר
 ריקון הפסל והכנתו, סיום התהליך יגע בפני השטח.ונתחקה אחר תנועת הגוף החי במעבר לדומם
. אין צורך בניסיון קודם.לשריפה
The workshop will focus on sculpting the human body from a model, observing,
and then transforming what is seen into a clay sculpture. Participants will learn to
recognize the main masses of the body and the connection between them including
proportion, movement, and the transformation from a living body into a still life.
The process will be completed with surface treatment and preparing the work for firing.
Suitable for all levels.

שלישי-ראשון
16:30-12:30 | 13.7-11.7

 שני שמש: צילום/ שני שמש

SUNDAY–TUESDAY

 כולל חומרים שריפות ומודל/  מפגשים3 ל־₪810 :עלות
Cost: 810 NIS for 3 meetings / including materials, firings, and model

סדנה

17

 נצה בר/  נריקומי/ קדרות ממשיכים
INTERMEDIATE WHEEL THROWING / NERIKOME / NITSA BAR
.נריקומי הוא מונח יפני עכשווי לעבודה בחומרים קרמיים צבעוניים היוצרת אפקטים מגוונים בגוף החומר
 צבעונית בעזרתה נחקור את אפשרויות עיצוב גוש החומר עמו נעבוד,בסדנה נפתח "מעבדה" חומרית
 נלמד את, בנוסף. מהמקרי אל המתוכנן על מנת שנוכל לשוב ולחזור על תוצאות מוצלחות,על הגלגל
. חשיבות גימור פני השטח ואפשרויות הגלזורה,נקודות התורפה
.מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל
Nerikome is a contemporary Japanese word for working with colored clays
The workshop will focus on the combination of different colored clays. Participants will
learn to arrange the clay in various ways to receive different results. We will experiment
with colored clays at all stages of the work process including wedging, layering, throwing,
drying, turning, finishing the surface and glazing. Wheel throwing experience required.

שלישי-ראשון
16:30-12:30 | 20.7-18.7

 נצה בר: צילום/ נצה בר

SUNDAY–TUESDAY

* שריפות ומפגש זיגוג, כולל חומרים/  מפגשים3 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 NIS for 3 meetings / including materials, firing and a 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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 רחלי רוטמן גרג'י/  קערות, קערות/ קדרות ממשיכים
INTER MEDIATE WHEEL THROWING / BOWLS, BOWLS /
R ACHELI ROTM AN GAR JI
) ועד לקערת הגשה גדולה ושטוחהbowl(  החל מקערית,הסדנה תאפשר בחינה עמוקה של קערות
. פתרון אתגרים ושיבושים שעלולים להופיע בעבודה, נבחן ונתמקד בערכים צורניים.)Platter(
. נלמד ונתנסה באפשרויות השמה של צבע ודיגומים שונים בכל שלב,נעבוד בגדלים שונים
.הסדנה תחזק עבור הסטודנטים את היכולת ליצור סדרות של קערות בצורות ובגדלים שונים ומגוונים
.מיועד למשתתפים מנוסים בעבודת גלגל
The workshop is an in-depth exploration of bowls, starting from a small bowl all the way
through to a large platter. Participants will focus on form and problem solving, working in
different proportions and using color and pattern in the various stages. The exercises will
improve skills to work in series and varying sizes. Wheel throwing experience required.

שלישי-ראשון
16:30-12:30 | 27.7-25.7

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

SUNDAY–TUESDAY

* שריפות ומפגש זיגוג, כולל חומרים/  מפגשים3 ל־₪790 :עלות
Cost: 790 NIS for 3 meetings / including materials, firing and a 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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 אליה לוי יונגר/  פורצלן/ בניית יד ממשיכים
INTERMEDIATE HAND BUILDING / PORCELAIN /
ELIYA LEVI YUNGER
. הכרות ועבודה עם פורצלן, תוך התמקדות,במהלך הסדנה נלמד ונחזק טכניקות בניית יד בחומר הקרמי
 נבדוק את גבולות, נחקור אפשרויות שונות ליצירת טקסטורות,נתנסה בעבודה בחוליות ומשטחים
 עדינותו וחוזקו ונסיים את התהליך בטיפול, שקיפותו, צבעו הלבן:החומר ונתוודע לתכונותיו המיוחדות
. מיועד למשתתפים מנוסים בבניית יד.בפני השטח
In the course we will develop 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.

שלישי-ראשון
16:30-12:30 | 3.8-1.8

 מקס דינשטיין: צילום/ אליה לוי יונגר

SUNDAY–TUESDAY

* שריפות ומפגש זיגוג, חומרים, ק"ג פורצלן5  כולל/  מפגשים3 ל־₪850 :עלות
Cost: 850 NIS for 3 meetings / including porcelain, materials, firings and a 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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/  כלים שלובים/ קדרות ובניית יד ממשיכים
 רחלי רוטמן גרג'י וליהי רון/ כשאוכל פוגש אמנות
INTERMEDIATE WHEEL THROWING OR HANDBUILDING /
CONNECTED VESSELS – WHEN FOOD MEETS ART /
R ACHELI ROTMAN GARJI AND LIHI RON
.סדנה המשלבת חוויה קולינרית תרבותית כהשראה לעבודה ויצירה בחומר הקרמי במגוון טכניקות
הסדנה תחל בהרצאה שתצייד את המשתתפים בכלים רעיוניים לליקוט השראה ולאחריה נצא לסיור
 עם שובנו לסדנה ניישם ונשמיש. כלים ומרקמים ולחומרי גלם, ריחות, נחשף לטעמים,מודרך בנווה שאנן
. מיועד למשתתפים מנוסים בבניית יד או קדרות.את החומרים שליקטו לכדי יצירת כלי קרמי שימושי
A workshop that combines a cultural culinary experience as inspiration for clay making
using various techniques. The workshop will begin with a lecture that will provide tools for
participants to gather inspiration followed by a guided tour through Neve Shaanan where
we will discover flavors, smells, vessels, textures and ingredients to be used in the studio the
next day to create ceramic pieces. Experience in hand building or wheel throwing required.

שני
19:00-15:00 | 5.7
MONDAY

 ולדי קוסטיצב: צילום/ 'רחלי רוטמן גרגי

TUESDAY שלישי
12:00-9:00 | 6.7

 אוכל וחומרים, כולל סיור/  מפגשים2 ל־₪600 :עלות
Cost: 600 NIS for 2 meetings / including the tour, food and materials

סדנה
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סדנת אמן
 אווה אבידר/ 'פיסול בעקבות 'הערים הסמויות מן העין
MASTERCLASS
SCULPTURE INSPIRED BY “INVISIBLE CITIES” / EVA AVIDAR
 המיועדת ליוצרים האוהבים לתור במרחבי הדמיון ומבקשים כלים לבטאם, מעשית,סדנה אינטנסיבית
 לאלו המעוניינים לשנות או להרחיב את אופני והרגלי החשיבה והעבודה שלהם בסטודיו,בתלת ממד
 הסדנה שואבת את השראתה מספרו של איטלו קאלווינו.ולנטוע זרעים למהלכים עתידיים ביצירתם
'הערים הסמויות מן העין' ומסיור במדבר יהודה בניסיון לבחון את הזיקות והיחסים שבין מחוזות הבדיה
. מיועד ליוצרים ואמנים מיומנים בעבודה בחומר."והדמיון לאלה של ה"מציאות
An intensive, hands-on workshop for makers that would like to explore imaginary territory
and are looking for tools to express this in 3D, to broaden their thinking and making
processes and plant the seeds for future creativity. The inspiration for this workshop is
the book by Italo Calvino, Invisible Cities and a trip to the Judean desert in an attempt to
explore the relationship between imagination, fiction and reality. Suitable for makers and
artists with experience in clay.

 תאריך ומידע על הסיור יקבע:יום סיור
DESERT TRIP: DATE TO BE ANNOUNCED WITH TRAVEL PLANS

רביעי-ראשון
13:00-9:00 | 11.8-8.8

 אווה אבידר: צילום/ אווה אבידר

SUNDAY – WEDNESDAY

 חומרים ושריפות, כולל סיור/  מפגשים5 ל־₪ 1200 :עלות
Cost: 1200 NIS for 5 meetings / including tour, materials and firings

סדנה
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 שחר פליישמן/ צילום בסמארטפון
SM ARTPHONE PHOTOGR APHY / SHACHAR FLEISHM AN
,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 מיועדת.זוויות הצילום וגודל הפריים כמו גם עריכה ותיקון תמונות בעזרת אפליקציות ייעודיות
.למשתתפים המעוניינים ללמוד לצלם עבודות ולהפיק צילום איכותי ממכשיר הטלפון הנייד
.המשתתפים יביאו עמם עבודות 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. Participants should bring objects to photograph.

שישי-רביעי
13:00-10:00 | 16.7-14.7

 דידה צמח עזר:צילום

WEDNESDAY-FRIDAY

 מפגשים3 ל־₪600 :עלות
Cost: 600 NIS for 3 meetings

סדנה
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 אליה לוי יונגר ופיאמטה מרטגני/  חומר ואיקבנה/ בניית יד
HAND BUILDING / CL AY AND IKEBANA /
ELIYA LEVI YUNGER AND FIA MMETTA M ARTEGANI
 הסדנה תלווה בהסבר תיאורטי וויזואלי על.פירוש המילה 'איקבנה' הוא הענקת חיים חדשים לפרח
. פינצ'ינג וחוליות שישמשו לבניית כלי לכל משתתף: תיערך הדגמת טכניקות בניית יד,עקרונות האיקבנה
לאחר שריפת הכלים יתנסו המשתתפים בשזירת פרחים וייקחו הביתה כלי קרמי מעשה ידיהם ובו סידור
. מיועד למשתתפים בכל הרמות.הפרחים היפני 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 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.

ראשון
21:30-17:30 | 11.7
20:30-18:30 | 25.7

 פיאמטה מרטגני:צילום

SUNDAY

 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. No experience required.

חמישי
21:30-18:30 | 22.7

 נמרוד גנישר:צילום

THURSDAY

* 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
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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 וצבע
. יעצבו ויצרו קופסאות מעשה ידיהם, המשתתפים ילמדו לעבוד בגריעה בחומר.קרמי
. יצירת מכלים בדגש על התאמת מכסה וצביעה קרמית,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 | 20.7

 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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 אופיר נאור/  ארץ יצורי הפרא/ בניית יד
HANDBUILDING / WHERE THE WILD THINGS ARE / OFIR NAOR
 טכניקת בניית יד שתאפשר לכם לפסל בחומר הקרמי,סדנה חד פעמית המתמקד בטכניקת הפינצ'ינג
 נתנסה, לאחר הדגמה ועבודה אישית נחקור את פני השטח הקרמיים.בעלי חיים וייצורי פרא דמיוניים
. מיועד למשתתפים בכל הרמות.בטקסטורות שונות ובחומרים קרמים בצבעים שונים
A one-time workshop focusing on pinching and making wild fantasy creatures and animals.
Following the demo, participants will be guided in making their own animals and creatures
paying attention to surface texture and using colored ceramic materials.

ראשון
21:30-18:30 | 1.8

 אופיר נאור: צילום/ אופיר נאור

SUNDAY

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

סדנת גג
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 גבי פרז/  עציצים לסוקולנטים/ בניית יד
HAND BUILDING / PLANTERS FOR SUCCULENTS / GABI PEREZ
. עבודת יד מדיטטיבית קדומה,בסדנה זו ניצור עציצים לסוקולנטים בטכניקת פינצ'ינג
 שימוש בטקסטורות שונות ליצירת פני,המפגש ילווה בהדגמת הטכניקה והתנסות אישית
 נקבל השראה מעולם הטבע והאמנות.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.

חמישי
21:30-18:30 | 8.7

 צילום אליה לוי יונגר/ גבי פרז

THURSDAY

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

סדנת גג
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בית הספר לאמנות הקרמיקה בבית בנימיני  /קיץ 2021
ראשון

שני

12:00-9:00
12:00-9:00
קדרות ממשיכים
בניית יד ממשיכים
אגרטל  /תבניות לחיצה פיסול בעבודת גלגל
אופיר נאור
אלינה טופרמן איטן

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

12:00-9:00
הדפס קרמי יסודות
אמנון עמוס

12:00-9:00
קדרות יסודות
אליה לוי יונגר

12:00-9:00
קדרות ממשיכים
קדרות וקונדטוריה
דקלה מוסקוביץ
וניר חנין

11:30-8:30
קדרות יסודות
שי ג'רסי

15:15-12:15
בניית יד יסודות
סיון שפנר
18:30-15:30
סטודיו פתוח

15:30-12:30
קדרות ממשיכים
פורצלן
רעיה שטרן
18:45-15:45
קדרות ממשיכים
נפחים נסגרים
רונן ימין

15:00-12:00
קדרות יסודות
שירה ברקני

22:00-19:00
בניית יד ממשיכים
לעבוד בגדול בבניית יד
רעות רבוח

22:00-19:00
קדרות יסודות
גיא ג'אנה

16:30-12:30
סדנאות אמן
 / 6.7-4.7פייפרקליי פורצלן יסודות  /עינת כהן
 / 13.7-11.7פיסול פיגורטיבי  /מודל  /שני שמש
 / 20.7-18.7קדרות ממשיכים  /נריקומי  /נצה בר
 / 27.7-25.7קדרות ממשיכים  /קערות  /רחלי רוטמן גרג'י
 / 3.8-1.8בניית יד ממשיכים  /פורצלן  /אליה לוי יונגר

22:00-19:00
קדרות ממשיכים
תה ירוק ,קפה שחור
אתי גורן

22:00-19:00
22:00-18:00
קדרות יסודות
קדרות מתקדמים
לעבוד בגדול על הגלגל נועה אלמגור בן דור
אלון גיל

סדנאות גג חוויתיות  /בניית יד:
חומר ואיקבנה  /אליה לוי יונגר ופיאמטה מרטגני –
א'  ,21:30-17:30 / 11.7א' 20:30-18:30 / 25.7
עבודה מגוש  -קופסאות חומר  /אליה לוי יונגר – ג' 21:30 - 18:30 /20.7
פינצ'ינג  -עציצים לסוקולנטים  /גבי פרז – ה' 21:30-18:30 / 8.7
משטחים  -זוג ספלים  /גבי פרז – ה׳ 21:30-18:30 / 22.7
ארץ יצורי הפרא  /אופיר נאור – א׳ 21:30-18:30 / 1.8

שבת

14:00-11:00
סטודיו פתוח

סדנאות מרוכזות:
כשאוכל פוגש אמנות  /רחלי רוטמן גרג'י וליהי רון – 12:00-9:00 / 6.7 ,19:00-15:00 / 5.7
סדנת אמן  /בעקבות 'הערים הסמויות מן העין'  /אווה אבידר – 13:00-9:00 / 11.8-8.8
קדרות יסודות  /תאיר אלמור – 18:45-15:45 / 18.8 ,11.8-8.8
פני שטח ,קדרות ובניית יד ממשיכים  /אנגובים  /נועה אלמגור בן דור – 22:00-19:00 / 10.8-8.8
צילום בסמרטפון  /שחר פליישמן – 13:00-10:00 / 16.7-14.7

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

Open Studio

סטודיו פתוח

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 workshop:
Session of 3 hours: 80 NIS
Ticket for 10 visits: 720 NIS
For artists / external students:
Session of 3 hours: 130 NIS
Ticket for 10 visits: 1170 NIS
Materials and firings will be calculated
separately. Professional advice available,
arranged in advance.

:מחירים
:* לתלמידי בית בנימיני הרשומים לסדנה
₪80 : שעות3 מפגש של
₪720 : כניסות10 כרטיסיה של
:תלמידים מן החוץ/לאמנים
₪130 : שעות3 מפגש של
₪1170 : 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

*

