
                                                       

 
 
 
 

 כנרת המרכז לאמנויות
 ית כנרתהמכללה הטכנולוג

לקורסי אומנות תו ירוק חוברת מידע 
 2021מאי עד יולי 

 

 מבוא כללי

המרכז לאמנויות במכללת כנרת בעמק הירדן פועל כבר עשרות שנים, 

האמנות ובעלי ותק  יוצרים פעילים בתחומימרצים , בהנחיית צוות 

  .וניסיון בהוראת מקצועות האמנות

אור בקצה המנהרה. אנו נמצאים שנה מתחילת משבר הקורונה ויש 

לפעילות  חזרה את מתווה התו הירוק שמאפשר  אישרה הממשלה

 בעלי תעודת תו ירוק.במכללה ל

נערכים להחזיר את פעילות המרכז לאומנויות בפעילות לאור זאת, אנו 

בהתאם להנחיות.  במאי 2מפגשים, החל מתאריך  12של קורסים של 

 תנאי להשתתפות בקורסים תעודת תו ירוק.

 

 :חשוב לדעת

  נרשמים.פתיחת קורס מותנית במספר 

  מפגשים. 12הקורס כולל 

  2/5/2021, יום ראשון: הקורסיםפתיחת 

 

 :  שלנוהאתר  כתובת

 04-6653702מרכז הרשמה ומידע טלפון: לפרטים: 

 techinfo@kinneret.ac.il  לשליחת הטופס הרשמה:
FAX – 077-6653702 
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 רבינוביץנועם  בהדרכת רישום וצבע
 

 

התנסות בתהליכי היצירה והקניית  .לימוד יסודות הרישום והציור

הלימודים יתבססו על עבודה  מיומנויות טכניות  ככלי עזר לציור.

אישית תוך ליווי והכוונה בתחומי הציור והרישום, עם דגש על 

 הצד הרעיוני והתחושתי.

חומרים:  המרכזיים: צורה, טבע דומם, נוף.נושאי הלימוד  

ננסה  צבעי מים וגירים.  -  בצבע עפרון, פחם ודיו.  - ברישום

כן תתקיים ביקורת עבודות ו. ללמוד מדרכם של אמנים בעבר

 בתערוכות המתקיימות בגלריות ומוזיאונים באזור. סיורים 

 הקורס מתאים להכנת תיק עבודות לקבלה למוסדות  למעוניינים:

 .פיה באמנותתרחרים, ולצבירת שעות ללימודי השכלה א

 מפגשים 12 :משך הקורס

  'ביום  :המועד

  08:30-11:45: בוקרקורס 

  15:15-12:00צהרים:  קורס

 ₪. 000,1  :עלות הקורס

 .התלמידים ם וחלק מהחומרים נרכשים ע"י*כלים אישיי

 

 נועם רבינוביץ בהדרכת  ןסדנת אמ       
 

 

תפעל כסטודיו בו  הסדנה מיועדת כהמשך ללימודים קודמים.

   יעסקו בפיתוח נושאים אישיים בליווי מקצועי בתחומים:

 .תכנון והצגת תערוכה, בין רעיון למבנה הציור, נקיטת עמדה

יתקיימו ביקורים בתערוכות המתקיימות בגלריות ומוזיאונים 

 באזור. 

 מפגשים 12 :משך הקורס

 ₪. 020,1  :עלות הקורס   14:00 - 09:00', בשעות: יום ד :המועד

 .התלמידים ם וחלק מהחומרים נרכשים ע"י*כלים אישיי
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 יעל חבלין בהדרכת ורפותצ

 
בסיס הידע וחשיפה למגוון במהלך הקורס תהא הרחבה של 

רחב של טכניקות מסורתיות ומתקדמות. ילמדו חיבורים קרים 
כחלק משילוב חומרים שונים בתכשיט, חישול ופיסול בחוט, 
מגוון שיבוצים לאבנים שונות, עיצוב וגילוף מודלים בשעווה, 

 הטבעה, שילוב מתכות ועוד.
הביטחון יושם דגש על פיתוח והתקדמות אישית תוך חיזוק 

 בעבודה ופיתוח שפת עיצוב אישית
 

 מפגשים 12 :משך הקורס

 11:45 – 8:30יום ג' בשעות:  המועד:

    ₪. 000,1  :עלות הקורס

 . תלמידים מתחילים יתבקשו לרכוש ערכת כלי עבודה*

 התלמידיםכלים אישיים וחלק מהחומרים נרכשים ע"י *

 

 

 

 

 אורלי ברזיאל בהדרכת ורפותצ

 

יסודות הצורפות, פיתוח שפה אישית, ייצור תכשיטים לימוד של 
מקוריים וייחודיים. למידת טכניקות בסיסיות: ניסור, פצור, 

הלחמה וגימור. חיבורים קרים, יצירת טקסטורות ומרקמים, 
 הטבעה, צריבה, הכנת בית אבן ושיבוץ בסיסי.

 

 מפגשים 12 :משך הקורס

 18:45 – 15:30, 15:15 – 12:00יום ב' בשעות:  המועד:

    ₪. 000,1  :עלות הקורס

 . תלמידים מתחילים יתבקשו לרכוש ערכת כלי עבודה*

 התלמידיםכלים אישיים וחלק מהחומרים נרכשים ע"י *

 
 

 

 דרור חפרבהדרכת   יצירת חרוזי זכוכית
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 קרמיקה ופיסול 
 

 

 

 

מי, במדיום הקראלימוד טכניקות בסיסיות בעבודת יד וטיפול 

הקניית יסודות לעבודה וכן  פיתוח רעיון פיסולי ועיצובי בחומר

 .על אבניים

למידה של טכניקות פיסול מגוונות בחומר, כיור, גריעה עבודה עם 
מו פה הפיסולית והבנת מושגים כהקניית ידע בש תבניות ועוד.

  טקסטורה וצבע. קומפוזיציה, פני שטח, פרופורציות, מבנה, צורה,

 .קורס ילווה בתרגילים מעשייםה
 

 מפגשים 12 :משך הקורס

   ₪ 000,1  :עלות הקורס

 המחיר כולל שריפת עבודות, צבעים וגלזורות. 

 .התלמידים ם וחלק מהחומרים נרכשים ע"י*כלים אישיי

 

 פיסול ועיצוב בחומר קראמי בהדרכת אילן בק
 

 יום ב'המועד: 

 15:15 - 12:00קורס בשעות הצהרים: 

 18:30 – 15:15 קורס בשעות א. הצהרים: 

 

 קרמיקה פיסולית ואובניים בהדרכת יפה צרי

 

             11:45 - 8:30המועד יום ג' : 
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 חני שפר בהדרכת  יסול בניירפ
 

הנייר הוא חומר עשיר המשמש בסיס רחב ומגוון לעבודת 

בסיסיות ומתקדמות בסדנה נלמד טכניקות שונות,  האמנות.

לעבודה פיסולית בנייר ובחומרים ממוחזרים: טכניקות לבניית 

 שלד, טכניקות לעבודה בשכבות וטכניקות צביעה וגימור.

כמו כן נכין סוגי עיסות שונים ונלמד להשתמש בכלים לפיסול, 

 ניצור כלים שימושיים, נעצב מסכות, דמויות אדם, חיות ועוד. 

גלומים בחומר היומיומי הזה הפשוט המאפשר לנו עולם ומלואו 

 להרקיע שחקים.

 מפגשים 12 :משך הקורס

                                            15:15 – 12:00',  בשעות: דיום   :המועד

 ₪  900 :עלות הקורס

 .התלמידים ם וחלק מהחומרים נרכשים ע"י*כלים אישיי

 

 

 

 

 

 סמדר שי אחי  בהדרכת  טראז'וי       
 

טכניקות -לימוד יסודות הויטראז'  ולמתקדמים -למתחילים 

: לימוד חיתוך הזכוכית, עיבוד החומר עד שיטת טיפני    נוספות.

לליפוף והלחמה. תרגיל בסיסי בטיפני, התזת חול ויצירת 

 ויטראז'ים המכניסים אור לבית. 

חיתוך והרכבה של עופרת, הלחמה ומירוק.  עבודה בעופרת:

תרגיל בסיסי בעופרת ויצירת חלון.  פיתוח ושכלול של טכניקות 

 נוספות.

 מפגשים 12 :משך הקורס

                                            15:15 – 12:00',  בשעות: דיום   :המועד

 ₪  900 :עלות הקורס

 .התלמידים נרכשים ע"ים וחלק מהחומרים *כלים אישיי
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 מידע כללי -הרשמה ושכר לימוד 
 

 להרשמה יש למלא את הטופס המצ"ב.
 

 תשלום שכר לימוד

 בעסקת תשלומים, -ומים יבוצעו באמצעות כרטיס אשראיהתשל

   או במזומן. הסדר תשלומים יעשה בעת ההרשמה.

  .תשלומים 3-, ללא הפרשי הצמדה, עדניתן לפרוש את שכר הלימוד

 

 

 מחירון קורסים תשפ"א
 

 שם  שם הקורס 
שם 

 משפחה

מס' 
מפגשים 

 בקורס
 שעות הקורס יום

מחיר 
 קורסל

 א"פתש

 1,000 11:45 - 8:30 ב' 12 רבינוביץ נועם רישום וצבע

 1,000 15:15 - 12:00 ב' 12 בק אילן קרמיקה

 1,000 15:15 - 12:00 ב' 12 ברזיאל אורלי צורפות הצהרים

 1,000 15:15 - 12:00 ב' 12 רבינוביץ נועם רישום וצבע

 1,000 18:30 - 15:15 ב' 12 בק אילן קרמיקה

 1,000 18:30 - 15:15 ב' 12 ברזיאל אורלי צורפות אחר הצהרים

 1,000 11:45 - 8:30 ג' 12 צרי יפה קרמיקה

 1,000 11:45 - 8:30 ג' 12 חבלין יעל צורפות בוקר

 1,000 15:15 - 12:00 ג' 12 חבלין יעל צורפות צהרים

 1,200 14:00 - 9:00 ד' 12 רבינוביץ נועם סדנת אמן

 900 15:15 - 12:00 ד' 12 שי אחי סמדר ויטראז'

 900 15:15 - 12:00 ד' 12 שפר חני יסודות בפיסול בנייר

 

 .פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים 

  ע"י התלמידיםכלים אישיים וחלק מהחומרים נרכשים. 
 

 :  האתר שלנו כתובת

 04-6653702מרכז הרשמה ומידע טלפון: לפרטים: 

 techinfo@kinneret.ac.il  לשליחת הטופס הרשמה:
FAX – 077-6653702 
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