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בית הספר לאמנות הקרמיקה בבית בנימיני 

הינו מרכז מקצועי המיועד לחובבים, אמנים 

ומעצבים המבקשים לפעול בגבולות החומר 

הקרמי. בבית הספר מתקיים לאורך השנה 

מערך קורסים מגוון באמצעות צוות מרצים 

מקצועי ואיכותי המאפשר את הרחבת הידע 

המעשי והתיאורטי. בית הספר מאפשר 

למידה, התפתחות והתמקצעות ומציעים 

קורסים, סדנאות, מפגשים והרצאות אמנים 

מהארץ ומחו"ל. סמסטר הקיץ יולי-אוגוסט 

2022 מציע לקהל המקצועי, כמו גם לאלו 

המתנסים בעבודה בחומר בפעם הראשונה, 

מגוון רחב של נושאי לימוד בסדנאות אמן 

מרוכזות ושבועיות וקורסים שבועיים.

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 in clay. The school has a team of 

professional lecturers running a year-

round program of courses in practical and 

theoretical aspects of ceramics as well as 

workshops, lectures and master classes. 

The summer semester, July – August 

2022, 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.

Ravit Lazer  
Director of the Benyamini Ceramic Art 

School and the Diploma Studies Program

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

For further details and registration | לפרטים נוספים והרשמה

התכנית ללימודי תעודה
DIPLOMA STUDIES PROGRAM

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 שגרת

חיים ועבודה. התכנית ללימודי תעודה בבית בנימיני מותאמת באופן אישי לרמת הידע ולתחומי העניין 

של כל סטודנט.ית ומציעה לוח שיעורים גמיש ומגוון. 

סמסטר קיץ 2022 ייחשב כנקודות זכות לנרשמים לתכנית השנתית בשנת הלימודים 2022/23.

מפגשי הכרות: יום שישי, 10.6.22 בשעה 9:00 | יום רביעי, 13.7.22 בשעה 18:00

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 2022 will be given to students who register 

for the diploma program of 2022/23.

Orientation meeting: Friday 10.6.22 at 9:00 | Wednesday 13.7.22 at 18:00
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45 סדנה

עלות: ₪925 ל־5 מפגשים / כולל חומרים, שריפות וערכת כלי עבודה

Cost: 925 NIS for 5 meetings / including materials, firings and basic tools

עלות: ₪875 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 875 NIS for 5 meetings / including materials and firings

 MONDAY שני
22:00-19:00

 רונן ימין
RONEN YAMIN 

/ 18.7 / 11.7 / 4.7  
1.8 / 25.7

 FRIDAY שישי
15:00-12:00
 שירה ברקני

SHIRA BARKANI 
/ 22.7 / 15.7 / 8.7  

5.8 / 29.7

 FRIDAY שישי
11:30-8:30 
 גיא ג'אנה
GUY JANA 

/ 22.7 / 15.7 / 8.7  
5.8 / 29.7

 TUESDAY שלישי
12:00-9:00 

2.8 / 26.7 / 19.7 / 12.7 / 5.7 
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 קדרות יסודות / רונן ימין / גיא ג'אנה /
שירה ברקני / אליה לוי יונגר

BEGINNERS WHEEL THROWING / RONEN YAMIN /
GUY JANA /SHIRA BARKANI / ELIYA LEVI YUNGER

 מפגש ראשוני עם עולם הקדרות והעבודה על הגלגל דרך הדגמות והנחייה אישית.

 המשתתפים יתנסו בלישה, מרכוז, בניית צילינדר, קעריות, צד שני וטיפול צבעוני,

כמו גם בשיטות עיטור וצבע ויבחנו את הקשר בין הגוף הקרמי לפני השטח שלו. 

הסדנה מיועדת 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 on clay. Participants will experiment to gain 

an understanding of the potential of the material including decorating techniques. 

No previous experience required

קדרות ממשיכים / מיונומי לצ'וואן / נטע לבבי
INTERMEDIATE WHEEL THROWING / 

YUNOMI TO CHAWAN / NETTA LEVAVI

יונומי וצ'וואן, שני סגנונות של כוסות תה יפניות. האחת יומיומית, לא רשמית, השנייה מכילה אלמנטים 

פולחניים, רוחניים ומעשיים שהתפתחו עם טקס התה. אמני המערב מנסים לחקות אותן ולהבין את ייחודן 

ומשתמשים בסגנון ה"פשוט" שלהן כדי לגלות את כישוריהם היצירתיים. בסדנה נתנסה בעיצוב כוסות 

יונומי וצ'וואן, נשאב השראה מאסתטיקה יפנית וניצור דרך הפרשנות האישית שלנו וסגנוננו האישי. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודת גלגל

Yunomi and chawan, two styles of Japanese teacups, one for every day and the other for 

spiritual and practical rituals that developed with the tea ceremony. Artists in the West 

copy them, trying to understand their unique qualities, infusing their talents and 

creativity in the process. In the workshop we will experiment making yunomi and chawan 

cups with a personal interpretation. 

Wheel throwing experience required

 SUNDAY-WEDNESDAY ראשון עד רביעי
18:45-15:45 | 17.8 + 7-10.8.22 

ELIYA LEVI YUNGER אליה לוי יונגר



67 סדנהסדנה

עלות: ₪825 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 825 NIS for 5 meetings / including materials and firings

עלות: ₪875 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 875 NIS for 5 meetings / including materials and firings

 WEDNESDAY רביעי
12:00-9:00 

3.8 / 27.7 / 20.7 / 13.7 / 29.6 

 THURSDAY חמישי
12:00-9:00 

4.8 / 28.7 / 21.7 / 14.7 / 7.7 
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 קדרות ממשיכים / שיפור מיומנויות /
סידור סידרה / אמנון עמוס

INTERMEDIATE WHEEL THROWING / 
IMPROVING SKILLS / SERIES / AMNON AMOS

 סידרה היא קבוצת אובייקטים בעלי מכנה משותף הדומים זה לזה ומצטרפים לחטיבה אחת.

במהלך הסדנה נשכלל את יכולת המשתתפים לבחון צורה ולחזור עליה בדגש על תהליכי עבודה נכונים 

ודיוק בפרטים. נתמקד בצלחת, קערה, ספל ועוד. את הסדרות שניצור לאורך המפגשים נחבר למערכת 

שימושית, נטפל בפני השטח ונבחן אפשרויות סידור שונות לקבלת מערכת כלים הרמונית. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודת גלגל

A series is a group of objects with a common denominator to become one unit. In the 

workshop we will learn to analyze a form, repeat the shape of plates, bowls, cups, etc, 

while improving wheel throwing skills. Participants will combine their series to become 

a harmonious set considering surface as well as various combinations. 

Wheel throwing experience required

קדרות ממשיכים / קופסאות / דקלה מוסקוביץ
INTERMEDIATE WHEEL THROWING / 

CLAY BOXES / DIKLA MOSKOVICH

מכילה או ריקה, פתוחה או סגורה, מסתירה או חושפת. קופסה היא עולם ומלואו, היא חיבור בין שניים 

היוצרים שלם. בסדנה נתוודע לצורות שונות של קופסאות ומכסים ולטכניקות שונות בעבודת גלגל 

 וליצירתן תוך שימת דגש על צורה, פנים וחוץ, שימוש והתאמה הכרחית ומדויקת בין המכסה לכלי.

נשים דגש על גימורים, טיפול בפני שטח וטכניקות זיגוג. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודת גלגל

Full or empty, open or closed, hidden or exposed, a box is a world in itself, two parts 

making one object. In the workshop we will learn a variety of forms and lids using different 

techniques and paying attention to the form, inside and outside, function and the 

essential fit between the pot and its lid. Participants will explore different finishes, 

surface treatment and glazing techniques. 

Wheel throwing experience required



89 סדנהסדנה

עלות: ₪875 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 875 NIS for 5 meetings / including materials and firings

עלות: ₪930 ל־5 מפגשים / כולל 5 ק"ג פורצלן, חומרים ושריפות

Cost: 930 NIS for 5 meetings / including 5 kg porcelain, materials, and firings

 THURSDAY חמישי
22:00-19:00 

4.8 / 28.7 / 21.7 / 14.7 / 7.7 

 THURSDAY חמישי
18:45-15:45 

4.8 / 28.7 / 21.7 / 14.7 / 7.7 
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קדרות ממשיכים / קומקומים / אתי גורן
INTERMEDIATE WHEEL THROWING / TEAPOTS / ETI GOREN

קומקום הוא כלי שימושי בעל מורכבות צורנית עשירה המאפשר גישות מורפולוגיות שונות ומעניינות. 

במהלך הסדנה יתנסו הסטודנטים ביצירת קומקום שימושי המחבר את הגוף המרכזי, הזרבובית, המכסה 

והידית לכדי כלי אחד. לאחר הרצאה ומצגת על קומקומים מעט פחות שיגרתים נתנסה בעיצוב וביצירת 

קומקומים על פי בחירה אישית ובסיום התהליך יוקדש זמן לעיטור וצבע. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודת גלגל

A teapot is a functional vessel with a complex form that allows for different and interesting 

morphological approaches. The workshop will begin with a lecture on unconventional 

teapots, the students will experiment combining the body with the spout, lid and handle 

giving it a personal interpretation. At the end of the process time will be devoted to 

decorating and color. 

Wheel throwing experience required

קדרות ממשיכים / יסודות הפורצלן / רעיה שטרן
INTERMEDIATE WHEEL THROWING / 

INTRODUCTION TO PORCELAIN / RAYA STERN

תכונותיו הייחודיות של הפורצלן מושכות אליהן יוצרים בחומר. צבעו הייחודי ודקיקותו המאפשרת 

 שקיפות הולכים יד ביד עם תכונות אופי ייחודיות איתן נלמד לעבוד בסדנה. נתחיל בהבנת העבודה

עם החומר דרך צורת גליל ליצירת כלים שונים, נתנסה ביצירת קעריות וצלחות קטנות, צד שני, עיטורים 

וטקסטורה ונסיים בטיפול צבעוני בפני השטח. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודת גלגל

The unique quality of porcelain is attractive to clay artists. The white surface, thin walls 

and translucency are the attributes that will be addressed in the workshop. Participants 

will learn how to handle porcelain with basic forms: throwing and turning cylinders, bowls, 

and small plates as well as decorating, texturing, and using color on the surface. 

Wheel throwing experience required



1011 סדנהסדנה

עלות: ₪915 ל־5 מפגשים / כולל חומרים, שריפות וכניסה למוזיאון ארץ ישראל

Cost: 915 NIS for 5 meetings / including materials, firings, and entrance to the museum

עלות: ₪925 ל־5 מפגשים / כולל חומרים, שריפות וכלי עבודה בסיסיים

Cost: 925 NIS for 5 meetings / including materials, firing and basic tools
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קדרות ממשיכים / עבר, הווה, קדר / שי ג'רסי
INTERMEDIATE WHEEL THROWING / 

PAST, PRESENT, POTTER /SHAY GERASSY

הסדנה תחל במפגש במוזיאון ארץ ישראל. נתבונן ונתחקה אחר כלים וחפצים שנעשו לפני אלפי 

שנים, נלמד את הצורות, שיטות העבודה בחומר הקרמי והשימוש בכלים השונים ונמשיך משם לסדנה 

להתעמק ביצירה ופרשנות אישית ועכשווית למקורות ההשראה שאספנו. נתנסה בהעתק מדויק של 

החפץ הנבחר ונחזק את מיומנויות העבודה על הגלגל, צד שני, ידיות וטיפול צבעוני באנגובים ותחמוצות. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודת גלגל

The workshop will begin with a visit to the Eretz Israel Museum where we will see pots 

made thousands of years ago, and focus on the form, work process and function. Students 

will then create work inspired by the ancient pots giving them a contemporary personal 

expression after making an exact copy of the selected object. In the process, we will focus 

on improving wheel throwing skills as well as making handles and surface decoration with 

engobes and oxides. 

Wheel throwing experience required

בניית יד יסודות / סיון שפנר
INTRODUCTION TO HAND BUILDING / SIVAN SCHEFFNER

סדנת מבוא לבניית יד במהלכה נבין את שלבי העבודה הקרמית החל מעיבוד החומר הרך דרך צביעתו 

ולבסוף שריפתו. בעזרת הדגמות ותרגילים קצרים נתנסה בפינצ'ינג, חוליות ומשטחים. האובייקטים 

עליהם נעבוד יאפשרו למשתתפים לקבל טעימה מטכניקות העבודה השונות תוך שילוב רעיונותיהם 

ונקודת מבטם האישית וחיבורם אל טכניקות צביעה וזיגוג לסיום התהליך. 

אין צורך בניסיון קודם

An introduction to clay and 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, giving the object a personal interpretation, and 

completing it using various decorating techniques and glazing. 

No previous experience required

 TUESDAY שלישי
21:30-18:30 

2.8 / 26.7 / 19.7 / 12.7 
ביקור במוזיאון א"י: שלישי, 5.7, 20:00-17:00
Museum visit: Tuesday, 5.7, 17:00-20:00

 WEDNESDAY רביעי
15:15-12:15 

3.8 / 27.7 / 20.7 / 13.7 / 6.7 



1213 סדנהסדנה

עלות: ₪900 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 900 NIS for 5 meetings / including materials and firings

עלות: ₪875 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 875 NIS for 5 meetings / including materials and firings
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בניית יד או קדרות ממשיכים / צליל ותנועה בחומר /
עדנה אוליבר

INTERMIDIATE WHEEL OR HAND BUILDING / 
SOUND AND MOVEMENT IN CLAY / EDNA OLIVER

הסדנה תתמקד ביצירת פסלים בעלי תנועה פנימית הפותחים עולם של אפשרויות תנועה וצליל, 

 ובתהליך השריפה ככלי עבודה נוסף לארגז הכלים הקרמי. נכין אובייקטים קטנים במגוון טכניקות:

 פיסול, פינצ'ינג, אובניים, לחיצה, יציקה ומשטחים, כל משתתף על פי דרך עבודתו וסגנונו האישי.

נבחן את התנועה והצלילים שהתקבלו, ונתכנן עבודות נוספות תוך התייחסות לאתגרים, בעיות 

ושיקולים עיצוביים. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון רב בבניית יד ועבודת גלגל

The workshop will focus on creating sculptures with moving parts, opening a world of 

movement and sound as well as the use of the firing process as a tool when making 

ceramics. Participants will create small objects using various techniques of their 

choice: sculpture, pinching, wheel throwing, press molding, casting, slabbing. Based 

on the evaluation of the results achieved, the next steps in the process will be planned 

considering challenges, problems, and design aspects. 

For experienced wheel throwers or hand builders

בניית יד ממשיכים / דמויות גדולות / אלינה טופרמן איטן
INTERMEDIATE HAND BUILDING / 

LARGE FIGURES / ELINA TOPERMAN ITAN

 בסדנה נלמד ונבין את תהליכי הבנייה והייבוש של דמויות אנושיות גבוהות בחוליות חומר שטוחות.

נבחן פרופורציות גוף אדם, קו, קונטור, שילוב נפחים, יצירת איזון בין נפח לנפח ומשמעות החללים 

הריקים הנוצרים בין הצורות השונות. בתחילת הסדנה נתכנן את הצורה והצבע כדי לדייק את אופן 

 העבודה על פני שטח הפסל. נעטר את הדמויות לפני שריפה עם אנגובים בטכניקות שונות: ספוג,

סליפ טריילינג, סגרפיטו, מישימה. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בבניית יד

In the workshop we will build large figures from flattened coils. We will examine 

proportions of the human body, lines, contours, the combination of various volumes and 

the balance between them as well as the void within the form. Participants will begin 

by planning the shape, the building process, color, preparing samples of the surface 

treatment to achieve an accurate result for the sculpture. Engobes will be used on the 

surface of the figure with techniques such as sponging, slip trailing, sgraffito and mishima. 

Hand building experience required

 SUNDAY ראשון
12:00-9:00 

31.7 / 24.7 / 17.7 / 10.7 / 3.7 

 MONDAY שני
12:00-9:00 

1.8 / 25.7 / 18.7 / 11.7 / 4.7 



1415 סדנהסדנה

עלות: ₪875 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 875 NIS for 5 meetings / including materials and firings

עלות: ₪875 ל־5 מפגשים / כולל חומרים ושריפות

Cost: 875 NIS for 5 meetings / including materials and firings
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בניית יד ממשיכים / בנייה במשטחי חומר / לורי גולדשטיין
INTERMEDIATE HAND BUILDING / 

SLAB BUILDING / LAURIE GOLDSTEIN

בניית עבודות בתלת מימד במשטחי חומר קרמי מאפשרת טווח רחב של צורות ואיכויות מבניות. 

נלמד לרדד משטחי חומר, נעבוד עם קיפול ובנייה של חומר רך וקשה, נייצר טקסטורות, נפחים שונים, 

מכסים וידיות, בנייה גיאומטרית בדומה לעבודה עם עץ או קרטון, גופים מורכבים, נתכנן וניצור גזרות. 

לסיום נתנסה בעבודה בצבע בטרם בנייה ולאחריה. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בבניית יד

Making three dimensional works from slabs of clay enables a great variety of forms and 

structures. We will learn to make objects, folding and constructing with soft and hard 

slabs in a similar way to working with wood or cardboard. Participants will make geometric 

vessels, lids, handles, and complex forms using plans, patterns, and textures. Finally, we 

will experiment with color before and after making the object. 

Hand building experience required

פני שטח / חותמות / ענבל קרמן מוסנזון
SURFACE DESIGN / STAMPS / INBAL KERMAN MOSENZON

החומר הקרמי מזמין שימוש בטקסטורות וחותמות מסוגים שונים. בסדנה נלמד את עקרונות ההכנה 

והעבודה עם חותמות, נתנסה בעבודה עמן על משטחי חומר, נלמד לייצר משטחים טקסטורלים ליצירת 

פני שטח מגוונים. נשלב עבודה בצבע ונדגיש טקסטורות, נייצר חותמת תבליט וחותמת גדולה, וניצור 

לסיכום הסדנה כלי משולב חותמות מהסט האישי שיכינו המשתתפים. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בבניית יד או גלגל

Clay is ideal for texture and the use of a variety of stamps. In the workshop we will learn 

the principles of making and using stamps on clay surfaces including relief and large 

stamps. Participants will create a variety of textured slabs combining color that will 

emphasize the surface. In conclusion, students will create a work combining elements 

and skills acquired in the workshop. 

Wheel throwing or hand building experience required

 WEDNESDAY רביעי
22:00-19:00 

3.8 / 27.7 / 20.7 / 13.7 / 6.7 

 SUNDAY ראשון
21:30-18:30 

31.7 / 24.7 / 17.7 / 10.7 / 3.7 



סדנת אמן1617

עלות: ₪790 ל־3 מפגשים / כולל חומרים, שריפות ומפגש זיגוג

Cost: 790 NIS for 3 meetings / including materials, firings and a glaze session

עלות: ₪875 ל־3 מפגשים / כולל חומרים, שריפות ומפגש זיגוג

Cost: 875 NIS for 3 meetings / including materials, firings and a glaze session
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 פני שטח / קדרות או בניית יד ממשיכים / אנגובים /
נועה אלמגור בן דור

SURFACE DESIGN / INTERMEDIATE WHEEL OR HAND 
BUILDING / ENGOBES / NOA ALMAGOR BEN DOR

אנגוב הוא צבע חיפוי המבוסס על חומר, מים ופיגמנט ומשמש כצובען עבור כלי קרמיקה, לפני שלב 

הגלזורה. בסדנה נתוודע לעולם צבעוני עשיר בעזרת הדגמות והתנסות אישית, טכניקות מגוונות 

,Inlay-לעבודה עם אנגובים המתייחסות לתפיסת הצבע על גוף תלת מימדי. נתנסה בסגרפיטו ו 

נעבוד בהברשה, בהתזה, במט ובמבריק על כלים שיוכנו בסדנה. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודת יד או גלגל

Engobes are paints based on clay, pigments and water used to color ceramic objects 

before firing. In the workshop we will learn about the rich world of color through demos 

and personal experiments using a variety of techniques for three dimensional objects. 

We will practice sgrafitto and inlay, painting and spraying on pots made in the workshop. 

Hand building or wheel throwing experience required

קדרות ממשיכים / נריקומי / נצה בר
INTERMEDIATE WHEEL THROWING / 

NERIKOME / NITSA BAR

נריקומי הוא מונח יפני עכשווי לעבודה בחומרים קרמיים צבעוניים היוצרת אפקטים צבעוניים מגוונים 

בגוף החומר. בטכניקה זו נשתמש בחומרים בצבעים שונים ונפתח "מעבדה" חומרית וצבעונית ובעזרתה 

 נחקור את אפשרויות עיצוב גוש החומר עמו נעבוד על הגלגל, מהמקרי אל המתוכנן על מנת שנוכל

לשוב ולחזור על תוצאות מוצלחות. בנוסף נלמד את נקודות התורפה של הטכניקה, חשיבות גימור פני 

השטח ואפשרויות הגלזורה. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודת גלגל

Nerikome is a contemporary Japanese word for working with colored clays.

The workshop will focus on wheel throwing combining different colored clays. Participants 

will learn to arrange the clay in various ways to receive different results and 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

 SUNDAY-TUESDAY ראשון-שלישי
16:00-12:30 

3-5.7.22 
מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח – תאריך יקבע בסדנה

Glazing in the open studio – date to be determined

 SUNDAY-TUESDAY ראשון-שלישי
16:30-12:30 
10-12.7.22

מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח – תאריך יקבע בסדנה
Glazing in the open studio – date to be determined

סדנת אמן



1819 סדנת אמןסדנת אמן

עלות: ₪925 ל־3 מפגשים / כולל חומרים, שריפות ומפגש זיגוג

Cost: 925 NIS for 3 meetings / including materials, firings and a glaze session

עלות: ₪930 ל־3 מפגשים / כולל 5 ק"ג פורצלן, חומרים, שריפות ומפגש זיגוג

Cost: 930 NIS for 3 meetings / including 5 kg porcelain, materials, firings and a glaze session
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 בניית יד ממשיכים / כדים גדולים בחוליות חומר /
ג'קרנדה קורי

INTERMEDIATE HAND BUILDING / LARGE COILED POTS / 
JACARANDA KORI

בנייה בחוליות היא טכניקה עתיקת יומין המאפשרת יצירת אובייקטים פיסוליים ושימושיים בעלי 

מורכבות צורנית מגוונת בגדלים ובנפחים משתנים. הסדנה תפתח בהרצאה בנושא, תמשיך בהדגמות 

 הטכניקה ואופני השימוש בה ותעבור לעבודה עצמאית של המשתתפים שבמהלכה ילמדו ויתנסו

בבניית כדים גדולים מחוליות חומר על פי תכנון ועיצוב אישי. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בבניית יד

Coiling is an ancient technique used to create sculptural and functional objects with 

complex forms and varying dimensions. The workshop will begin with a lecture followed 

by a demo of the technique and its use. Participants will then plan and execute a large 

coiled pot learning and improving skills. 

Hand building experience required

בניית יד ממשיכים / פורצלן / אליה לוי יונגר
INTERMEDIATE HAND BUILDING / PORCELAIN / 

ELIYA LEVI YUNGER

 במהלך הסדנה נלמד ונחזק טכניקות בניית יד בחומר הקרמי, תוך התמקדות, הכרות ועבודה

 עם פורצלן. נתנסה בעבודה בחוליות ומשטחים, נחקור אפשרויות שונות ליצירת טקסטורות, נבדוק

את גבולות החומר ונתוודע לתכונותיו המיוחדות: צבעו הלבן, שקיפותו, עדינותו וחוזקו ונסיים את 

התהליך בטיפול בפני השטח. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בבניית יד

In the workshop we will improve hand building techniques using porcelain. Participants 

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

 SUNDAY-TUESDAY ראשון-שלישי
16:30-12:30 
17-19.7.22 

מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח – תאריך יקבע בסדנה
Glazing in the open studio – date to be determined

 SUNDAY-TUESDAY ראשון-שלישי
16:30-12:30 
24-26.7.22 

מפגש נוסף לזיגוג עבודות בסטודיו פתוח – תאריך יקבע בסדנה
Glazing in the open studio – date to be determined



2021 סדנהסדנת אמן

עלות: ₪875 ל־3 מפגשים / כולל זכוכית, חומרים ושריפות

Cost: 875 NIS for 3 meetings / including glass, materials, and firings

עלות: ₪790 ל־3 מפגשים / כולל חומרים, שריפות ומודל

Cost: 790 NIS for 3 meetings / including materials, firing and model
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 בצק זכוכית / PATE DE VERRE / זהר אורן
PATE DE VERRE / ZOHAR OREN

טכניקת בניית אובייקטים חלולים, דקים וצבעוניים עשויים אבקת זכוכית הניתכת בתבניות גבס חד 

פעמיות. המשתתפים יתוודעו דרך הרצאה, מצגת ודוגמאות לטכניקות עבודה בזכוכית בדגש על 

 יתרונות הטכניקה ומגבלותיה. לאחר מכן ייצרו מודלים מחומרים שונים, יבנו תבניות עבורם ויעבדו

עם אבקת הזכוכית הצבעונית והתבניות ליצירת אובייקטים אישיים והכנה לשריפה. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודה בחומר

Pate de verre is a technique of making colored, decorative, thin objects from crushed glass 

fused in a mold. The workshop will begin with a lecture about the technique and a demo 

focusing on the advantages and limitations. Participants will make a model and then a 

plaster mold of the object which will be the form for the work to be made in glass, 

learning how to prepare the glass and the mold for firing. 

Experience in clay required

פיסול פיגורטיבי על פי מודל / אווה אבידר
FIGURATIVE SCULPTURE WITH A MODEL / EVA AVIDAR

סדנת פיסול דינאמית ומאתגרת במהלכה נבחן ונתנסה באסטרטגיות ניסוח מגוונות של גוף האדם 

ותנועותיו במרחב. נתוודע דרך סקירה היסטורית קצרה לגוף בתנועה ולתנועה בגוף ונפנה לעבוד בחומר 

לצד מודל דרך סדרת תרגילים קצרים וממוקדים. בסוף כל מפגש נבחר עבודה אחת שתמשיך לשריפה. 

ניתוח המהלכים והעבודות כמו גם הבחירה יהוו חלק משמעותי בתהליך הלמידה. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודה בחומר

A dynamic sculpture workshop using different strategies to express the human body 

and its movement in space. The workshop will begin with a short lecture of the history of 

representing the body in motion and movement in the body. Participants will then sculpt 

the model in a series of defined, short and focused exercises. At the end of each meeting, 

we will analyze the works and select a sculpture for firing. 

Experience in clay required

 SUNDAY-TUESDAY ראשון-שלישי
16:30-12:30 
31.7-2.8.22

 SUNDAY-TUESDAY ראשון-שלישי
22:30-19:00 

7-9.8.22



סדנה22

עלות: ₪1,300 ל־4 מפגשים / כולל חומרים ושריפה

Cost: 1,300 NIS for 4 meetings / including materials and firing
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עיצוב קרמי יסודות / יציקות ושכפול / שירה ברקני
CERAMIC DESIGN / INTRODUCTION TO PLASTER 

MOLD MAKING / SHIRA BARKANI

הייצור התעשייתי הקרמי מאפשר ליוצרים בחומר ליצור מודל מחומרים שונים, לייצר עבורו תבנית גבס 

ולשכפל סדרות מוצרים קרמים למטרות שונות. בסדנה זו נתוודע ונתנסה בתהליכי עבודה תעשייתיים 

קרמים: ניצור שתי תבניות - חלק אחד ושני חלקים לנפחים גיאומטריים שיוכנו מראש עבור המשתתפים. 

נתנסה ביציקות קרמיות בחומר והכנה לשריפה. 

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בעבודה בחומר

Ceramic industrial production requires making a model using various materials, followed 

by making a plaster mold and reproduction of ceramic objects by casting clay. This 

workshop allows participants to learn industrial work process including making one-part 

and two-part molds for geometric shapes. We will cast clay and prepare the work for firing. 

Experience in clay required

 SUNDAY-TUESDAY ראשון-שלישי
15:00-11:00 

7-9.8.22 
מפגש נוסף ביום שישי, 2.9.22, 12:00-9:00

and a meeting on Friday, 2.9.22, 9:00-12:00
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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 
hand building / printing.

Working hours:
Wednesday: 15:30-18:30

Saturday: 11:00-14:00

Prices:
For Benyamini Students registered for

a year course:

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.

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 במגוון של טכניקות: 

קדרות / בניית יד / עבודה באקסטרודר 
הדפס על קרמיקה.

שעות הפעילות:
רביעי: 15:30–18:30

שבת: 11:00–14:00

מחירים:
לתלמידי בית בנימיני הרשומים לקורס שנתי:

מפגש של 3 שעות: ₪80 

כרטיסיה של 10 כניסות: ₪720

לאמנים/תלמידים מן החוץ:

מפגש של 3 שעות: ₪130

כרטיסיה של 10 כניסות: ₪1170

חומר ושריפות בתשלום נפרד

 ליווי מקצועי בתיאום מראש 

ובתשלום נפרד.

מועדים ומחירים יכולים להשתנות במשך השנה

**

*

*

**

Advance registration for the “Open Studio” / "נדרשת הרשמה מראש ל"סטודיו פתוח 

benyaminiccc@gmail.com / 03-5182257

www.benyaminiceramics.org  | 17 Haamal Street, Tel Aviv | Tel: 03-5182257 :העמל 17, תל אביב | טל

 שעות הפתיחה: שני-חמישי: 11–19 | 
ראשון ושישי: 10–14 | שבת: 14-11

OPENING HOURS: MON−THURS: 11–19 |  
SUN & FRI: 10–14 | SAT: 11-14



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

12:00-9:00
בניית יד או קדרות 

ממשיכים
צליל ותנועה בחומר

עדנה אוליבר

12:00-9:00
בניית יד ממשיכים 

דמויות גדולות
אלינה טופרמן איטן

12:00-9:00
קדרות ממשיכים

מיונומי לצ'וואן
נטע לבבי

12:00-9:00
קדרות ממשיכים

סידור סדרה
אמנון עמוס

12:00-9:00
קדרות ממשיכים

קופסאות
דקלה מוסקוביץ

11:30-8:30
קדרות יסודות

גיא ג'אנה

14:00-11:00
סטודיו פתוח

16:30-12:30 | סדנת אמן

3-5.7 | פני שטח / בניית יד או קדרות ממשיכים - אנגובים | נועה אלמגור בן דור

10-12.7 | קדרות ממשיכים / נריקומי | נצה בר

17-19.7 | בניית יד ממשיכים / כדים גדולים בחוליות | ג'קרנדה קורי

24-26.7 | בניית יד ממשיכים / פורצלן | אליה לוי יונגר

31.7-2.8 | זכוכית )בצק זכוכית( Pate de verre | זהר אורן

15:15-12:15
בניית יד יסודות

סיון שפנר

18:30-15:30
סטודיו פתוח

18:45-15:45
קדרות ממשיכים

יסודות הפורצלן
רעיה שטרן

15:00-12:00
קדרות יסודות

שירה ברקני

21:30-18:30
פני שטח 

חותמות
ענבל קרמן מוסנזון

22:00-19:00
קדרות יסודות

רונן ימין

21:30-18:30
קדרות ממשיכים

עבר, הווה, קדר
שי ג'רסי

22:00-19:00
בניית יד ממשיכים

בנייה במשטחי חומר
לורי גולדשטיין

22:00-19:00
קדרות מממשיכים

קומקומים
אתי גורן

סדנאות מרוכזות

15:00-11:00
7-9.8 + 2.9 | עיצוב קרמי יסודות | שירה ברקני

18:45-15:45

7-10.8 + 17.8 | קדרות יסודות | אליה לוי יונגר

22:30-19:00
7-9.8 | פיסול פיגורטיבי דינמי | אווה אבידר 

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

בית הספר לאמנות הקרמיקה בבית בנימיני / לוח שבועי סמסטר קיץ 2022


