
 

 סדנאות מבוגרים 

 מבוגרים 

 מדריכה: מדריכות המוזיאון 

 1/2/2022-19/04/2022תאריכים:  

 , פעם בשבוע 12:30-13:30ימי חמישי  

 ש"ח   650מחיר:  

מדריכות המוזיאון יעבירו סיורים וסדנאות יצירה שונות   תאור החוג: 

כמו רקמה, רישום ואיור. בכל מפגש נצא למסע בעקבות נחום  

חומרים וטכניקות עבודה בגוטמן ותערוכות המוזיאון ונתנסה 

 בשילוב עם ביקור בתערוכות ומפגש עם יצירות אמנות.

 טכניקות איור 

 נוער 

  מייליכוב    מדריכה: ג'ני 

 3/2/2022-21/04/2022תאריכים:  

 , פעם בשבוע 16:00-18:00חמישי  ימי  

 ש"ח   1000מחיר:  

נלמד ונחקור טכניקות שונות כמו גואש, פלסטלינה,  תאור החוג: 

דיו, מסקינטייפ, צבעי מים, עפרונות, פנדה ועוד. נצייר בחומרים 

 שונים ונתן חופש לדמיון וחופש לידיים ליצור. 

מאיירת ספרי ילדים החוג בהנחיית ג'ני מיילכוב  פרטים נוספים: 

מהמובילות בארץ, בוגרת בצלאל. מוכרת את עבודותיה בכל  

העולם, הוציאה לאחרונה ספר שכתבה ואיירה אשר זכה בפרס  

 ננים של לונה״. ״מכונת הע 

 

 

 

 צילום 

 וער מבוגרים ונ 

 וצוות "אדמה יוצרת"   מדריכה: נועם שתרוג 

 3/2/2022-22/04/2022תאריכים:  

 , פעם בשבוע 18:00-19:30ימי חמישי  

חלק מהמפגשים יתקיימו בימי שישי בבוקר, בתיאום עם   •

 משתתפי הקבוצה

 ש"ח   840מחיר:  

 אמנות ההתבוננות -גוטמןצלמים מ  תאור החוג: 

תפיסת עולמו של נחום גוטמן ואופי הציור שלו. נלמד  וךנצא מת

ונלמד  , צילוםוסגנונות , נכיר טכניקות  להתבונן על הסביבה שלנו

שים עיוניים  מפג שלבתהסדנה את שפת הצילום המקצועי. 

במהלכן נצלם טבע, נוף אנושי ואורבני, נתייחס לאור, . ומעשיים 

יועדת . הסדנה מועוד ורטרט,צילום פנקודת מבט, זוויות צילום, 

מי שרוצה להרחיב את הידע בצילום. לצלמים בתחילת דרכם, או ל

 . גם עם סמרטפון -ניתן להשתתף בסדנה עם כל מצלמה

- צלמת, אמנית רב החוג בהנחיית נועם שתרוג  רטים נוספים: פ 

תחומית, מדריכת טיולים ומורה לאומנות וצילום. מדריכת סדנאות  

מרכז ללימודי צילום  -רת"בית הספר לצילום של חברת "אדמה יוצ

 .ואומנות

 סטודיו לנוער 

 

 נוער 

 מדריכה: ריקי סטולר 

 2/2/2022-20/04/2022תאריכים:  

 , פעם בשבוע 16:00-17:30עי  ימי רבי 

 ש"ח   840מחיר:  

ומגוון   בעקבות אמנים ויצירות בטכניקות שונות ניצור תאור החוג: 

חומרים בדו ותלת מימד כמו ציור, פיסול, גרפיטי וקולאז'. בכל  

תנסה במגוון חומרים ונשלב ביניהם, כמו צבעי אקריליק, מפגש נ

קרטון, גבס, חימר ועוד. בסטודיו כל משתתף יקבל יחס אישי  

והנחייה שיאפשרו לו לבטא את עצמו וליצור באמצעות שפת 

 .לצד ביקור בתערוכות המוצגות במוזיאון, כמקור השראה ,האמנות

דריכה החוג בהנחיית ריקי סטולר רכזת החוגים ומ פרטים נוספים:

תחומית ומדריכה לאומנות. בעלת . אמנית רב במוזיאון נחום גוטמן

שון לאמנות וחינוך מסמינר הקיבוצים. עבודותיה הוצגו  תואר רא

 בגלריות ותערוכות. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 יסודות הרישום 

 מבוגרים 

 לקין מדריכה: אולה גי 

 1/2/2022-19/04/2022תאריכים:  

 , פעם בשבוע 12:00-14:00ימי שלישי  

 ש"ח   1000מחיר:  

מתחילים או בעלי בסיס מבוגרים ונוער, עד להקורס מיו  תאור החוג: 

איך מפתחים את יכולת ההתבוננות הייחודית נלמד ראשוני ברישום. 

הקורס יקנה כלים  . לעבור מתלת מימד לדו מימדומכאן נלמד 

, כמו גם אמצעים פרופורציה, אקצרה בסיסיים ברישום: צורה, קו,

'. נתמקד בטבע  ורות וכו צל, טקסט-אורפרספקטיביים שונים: כתם, 

 . רישוםוגוף האדם. נעבוד בשחור לבן ובעפרונות דומם, נוף 

איירת, מעצבת  אמנית, מאולה גילקין חיית חוג בהנה פרטים נוספים: 

גרפית ומורה לאמנות ועיצוב. מאיירת עבור מגזינים, ספרים 

ופרויקטים מסחריים ופרטיים. בעלת תואר ראשון מהמחלקה 

  לתקשורת חזותית ואיור בבצלאל.

 

 ציור באקריליק למתחילים 

 ומבוגרים   נוער 

 מדריכה: דנה ונציה 

 2/2/2022-20/04/2022תאריכים:  

 , פעם בשבוע 17:30-19:30ימי רביעי  

 ש"ח   1000מחיר:  

המכחול. בחוג נלמד את יסודות הציור והרישום דרך   תאור החוג: 

ת ולצייר מהתבוננות החוצה ופנימה. נעבוד על נלמד לראות, לבנו

 בוב צבעים, עבודה בשכבות, בניית קומפוזיציה.ער -טכניקות ציור

כלים בסיסיים לגשת לעבודה עם צבע ולהתחיל החוג נועד לתת 

 ם הציור.ל חקירה והתנסות במדיומסע ש

ומית בעלת החוג בהנחיית דנה ונציה אמנית רב תח  פרטים נוספים: 

  Royalבציור תואר ראשון לתולדות האומנות ותאר שני מהמחלקה ל

College of Arts  בודותיה הוצגו בגלריות, מוזיאונין ע  .בלונדון

  יאןרטים ברחבי העולם. השתתפה ברזידנסי באקדמיית ופסטיבלי ס

 בהולנד. הייק ואן 

 איור יומן גרפי 

 גרים ו מב 

 מדריכה: אחוה פרידל 

 2/2/2022-20/04/2022תאריכים:  

 , פעם בשבוע 17:30-19:30ימי רביעי  

 אוכלוסיית יעד: מבוגרים 

 ש"ח   1000מחיר:  

 תאור החוג: 

 האם סיפור חייב להיות בפורמט של ספר? 

 היכן התבוננות ודמיון נפגשים? 

במפגשים ניצור סיפורים, מקומות קסומים ודמויות מסתוריות אשר 

  על נעבוד ן שלנו, אשר יבנה להם סיפור לגור בו.ממתינות לעפרו

כים שונים, נעבוד על סיפורים באור בניית נרטיב וקשת סיפורית.

נגלה יחד את עולם הקומיקס והרומנים הגרפיים, ונשחק עם דרכים 

 שונות ליצירת סיפורים מאויירים. 

 

מאיירת ספרי ילדים חוג בהנחיית אחוה פרידל ה ים: רטים נוספ פ 

ויוצרת קומיקס. בעלת תואר שני באיור ספרי ילדים מאוניברסיטת  

קיימברידג' לאומנויות, אנגליה. זוכת פרס בדספורד ופרס ראש  

בלונדון,  A&Vעיריית קמדן. עבדה במחלקת החינוך של מוזיאון 

Tate Modern.וארמון בקינגהם ,  

 

 


