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 אמנים ותלמידים יקרים 

 

המכון לאמנות בת ים הוא מוסד ייחודי בנוף האמנותי בישראל, המפגיש בין אמנות לחברה  

ובין יצירה לקהילה. המכון שוכן על קו הגבול שבין יפו לבת ים  בלב שכונת מגורים בה 

ומשמש כמרחב ניטרלי ושוויוני שבו נפגשים קהלים מרקעים שונים.   הדתותחיים בני שלוש  

החדשה לאמנות" הפועלת בתמיכת אגודת הציירים והפסלים  הגלריה"  המכון קיימתלצד 

 .  ותערוכות של אמנים מהעיר, מהארץ ומחו"ל יצירותמציגה מגוון ים. הגלריה -בת

עיצוב גילוף בעץ,  רישום, פיסול,וציור ב  ,בטכניקות שונותמציע שורה של קורסים המכון 

אני מבקש להביע  . ולכל הגילאים עם מיטב המורים ועוד, עיצוב תכשיטים וצורפות, קרמי

להזמין אתכם  מבקשו ,והחברה לתרבות על התמיכה והעידוד את תודתי לעיריית בת ים,

 . להיות חלק מהמכון לאמנות

הקורסים והפעילויות של המכון והגלריה,   נשמח לראותכם גם השנה, לוקחים חלק במגוון

 וביחד יוצרים עולם טוב יותר.  

 

 בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת  

 

 

 שי  פרדו 

 מנהל המכון והגלריה החדשה לאמנות בת ים 

 

 

 

 

 



 
 
 

  פיגורטיביוגילוף בעץ/ קורס פיסול

 אולג  קוקלין  מנחה
 

 
וניסיון של שנים רבות. מתמחה בתחום הראליזם אמן, פסל וצייר, בעל מוניטין  קוקלין אולג,  

בוגר המכללה לאמנות תעשייתית, .  יציקות, ברונזה וחומרים שונים  הקלאסי, יצירת תבניות,

  .ממייסדי המכון לאמנות  בת ים ז"ל   אפשטיין מוסקבה, אסיסטנט של הפסל יעקב

 

מטרתו  של  קורס  הפיסול  להציג  לתלמיד  מגוון  טכניקות  וכלים  שבהם  משתמשים  

בתחום  הפיסול. הקורס  יעסוק  בין  היתר  בבעיות  והיבטים  הבאים:  הבנה  ומחקר   

יסודיים  של  הצורה  והבעיות  הספציפיות  שהיא  מציבה  בתחום  הפיסול.  תרגול  מעשי  

ם  מתחום  הפיסול  תוך  התייחסות  לבעיות  של  משקל, נפח, שטח, של  מושגים  בסיסיי

פרופורציות  וקומפוזיציה. הבנה  בסיסית  והערכה  של  עקרונות  הפיסול  לאור  הסגנונות   

השונים  בתולדות  האמנות  תוך  התאמתם  לחומר  הנלמד  בקורס.  הכנה  לבניית  פסלים   

 פסלים  פיגורטיביים.   גדולים,  כולל  בניית  שלדים  ל

 
 

   20:30 –  17:30  ראשון | 12:00 –  09:00  שלישי

 תלמידים 4  לפתיחה  מינימום  |לא כולל חומרים| שעות 3כל מפגש  |₪ לחודש 295

 סדנת פיסול     3  רח' ראשונים

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 יםצורפות ועיצוב תכשיט קורס
   סבינה קוגן  מנחה

 
 
 
 

הקורס מתאים לכול חובבי עולם הצורפות והעיצוב, או לאלו שכבר התמקצעו ומעוניינים  

להתקדם, מתחילים ומתקדמים. הסדנה מאפשרת כלים בסיסים לעבודת הצורפות והעיצוב,  

שבה ניתן להגיע לרמות גבוהות של תוצרים. הסדנה מתקיימת בקבוצות למידה קטנות, עם  

תלמידים טכניקות בסיסיות בצורפות, ניסורים, פצורים,  בקורס ילמדו ה הנחיה אישית.  

גמורים והלחמות. ידע העשרתי בשפה ובכלים הטכניים של התחום. הקורס יקנה לתלמיד  

ידע בסיסי לעולם העיצוב תכשיטים ויכשיר כול תלמיד בגמר הקורס, לעצב וליצר תכשיטים  

בוגרת   סבינה קוגןורס מנחה את הק  כגון: טבעות, תליונים, צמידים, שרשראות וחוליות.

 ומתמחה בעבודות יודאיקה. מעצבת תכשיטים,, צורפתבצלאל. אמנית, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 12:00  – 09:00  שלישי  17:00 –  20:00  שלישי
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   18שמחה הולצברג )הגבול( רח' 



 
 
 

 ר/ראליזם הולנדי קורס רישום וציו

 מיכה סט מנחה

 

 

 

 הציג בגלריות רבות, ועוסק בהוראת הציור. מיכה סט בוגר בית הספר "מימד" לאמנות, 

ערכים ציוריים   להבנתמעניק לתלמידיו אפשרויות רבות בדומם, ומתמחה סט מתמקד 

חזותית של המרחב, העתקה, הנחת הצבע,  התפיסה  ה את  בקורס ילמדו התלמידים    .קלאסיים

, אובייקטים ותאור צל, טקסטור, פרופורציות, קומפוזיציה, רישום וצבע אטום, צבע שקוף

הקורס   את אשליית התלת ממד. וליצור לבנות סייעתשהטכניקה קרובים ורחוקים, וכל 

על פי הסגנון והטכניקה    השלביםולהתחקות אחר  , שיטות עבודה  מאפשר לתלמיד לרכוש ידע

ליצור את  ולהעתיק הקלאסית. כך, יוכלו הלומדים  על פי המסורת ההולנדית ,הציורשל 

 באופן הנכון והמקצועי ביותר.  האשליה האופטית

 

 

 
 

 

 

 

  21:00 –  18:00  ראשון |  12:00 –  09:00  חמישי

 תלמידים 4  לפתיחה  מינימום |חומריםלא כולל | שעות 3|כל מפגש ₪  לחודש 295

 סדנת ציור  3רח' ראשונים  



 
 
 

 רישום וציור/אקוורלקורס 

 טובה ברמןמנחה 

 
 

  
טובה ברמן יוצרת למעלה משלושים שנה אביזרים מיוחדים לתיאטרון, קולנוע  ויצירת  

 Empire State College    New תפאורות, בוגרת האקדמיה לאמנות  בצלאל ירושלים 

York .בטבע   הקורס יעסוק בתהליכי יצירת מציאות של המצייר, ע"י התבוננת בטבע או

.  הלימוד הוא שילוב בין הרישום לצבע מים ובהמשך  התרשמות וביטוי עצמי על הדף  דומם,

אפשרות ציור ללא רישום. תרגום הרישום ו/או הצבע לתחושות ורגשות, תוך כדי למידת  

בין  הריאליסטי  . התבוננות בנושא והבאתו לדי ביטוי ויזואלי, לפי משאת ליבו של התלמיד

, לימוד צבע מים,  למידת רישום בעיפרון מהלכי השיעור    .או ציור חופשי יותר לאבסטרקטי

רישומי מודל מהירים בעפרון ,  רישומי נוף וצבעי מים,  רישומי טבע דומם והוספת צבעי מים

הקורס מתאים גם למתחילים וגם למתקדמים. הנחיה  .ציור צבע מים ללא עיפרון, וצבע

 אישית. 

 

 

 

 

 

 

  12:00  – 09:00 שני | 20:30  – 17:30 שני
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 רישום וציור   תסדנ 3רח' ראשונים  



 
 
 

   |ראליזם אקדמי ציוררישום וקורס 
 ארקדי אוסטרצקי מנחה

 

יסודות האנטומיה,   .מעניק מיומנויות ברישום וציור מעשיי,  רמות שונות של הכשרהב  קורס

מפשוט למסובך ומתאוריה לפרקטיקה. הקורס  .פרספקטיבה, ורקע בתולדות האמנות

קצב  התרגול מאפשר לכול תלמיד/ה ללמוד לפי ה  מאפשר גמישות ודומה לאימון אישי.

רפרודוקציות. יתקיימו הדגמות "מאסטר קלאס" שבו  ו  המתאים לו, באמצעות טבע דומם

ויסביר את השיטות והתהליך באופן ויזואלי. מטרת  הקורס ללמד את המבקשים המנחה יציג  

כל אחד   ,הזדקק למורכבות גבוהה. כךשל האדם במצבים שונים מבלי ל   לתאר את דמותו

לה סיים את לימודיו במכל  אוסטריצקיהצייר  .ליצור דיוקן של מישהו קרוב אליו יכול

ספרים, בעל ניסיון עשיר בצבעי מים, שמן עבד כמאייר גרפי של  ,לאמנות שבמולדובה

 . ואקריליק בציור
Курс рисунка и живописи. Руководитель Аркадий Острицкий. Практический 

курс рисунка и живописи для начинающих и продвинутых студентов сакцентом 

на основах анатомии, перспективы и истории искусства. Занятия в небольших 

группах от простого к сложному и от теории к практике максимально 

приближены к индивидуальному обучению и позволяют каждому студенту 

учиться рисовать в своем собственном темпе.  В рамках курса студенты научатся 

рисовать натюрморты, картины и человеческое тело, используя различные 

материалы- уголь, карандаш, акварель, масло и акриловые краски. Закрепив 

изученные техники, можно будет создавать собственные произведения, выражая 

ваши оригинальные идеи и стиль. Курс также включает Мастер-классы, на 

которых ведущий представит и объяснит методы и процесс рисования наглядно 

и доступно для каждого студента. Аркадий Острицкий – художник, выпускник 

Республиканского художественного колледжа в Молдове, работал в кино и 

театре, участник и победитель многих международных конкурсов 

изобразительного искусства, иллюстратор книг, живописец с богатым опытом 

работы акварелью, маслом и акрилом. Занятия 1 раз в неделю, 3 часа Стоимость 

  

 
 

   21:00 - 18:00 רביעי|   12:00  – 09:00 רביעי
 תלמידים  4  לפתיחה מינימום ללא חומרים |  מפגש |שעות כל   ₪3    295

 סדנת ציור  3רח' ראשונים  



 
 
 

 בטכניקות מסורתיות  קורס ציור

 

 רוני יפה מנחה

רוני יפה, ציירת מאיירת ומורה לציור, בעלת ניסיון רב בהוראת הציור והאיור בטכניקות 

מסורתיות ודיגיטאליות. יפה מנהלת בלעדית של קהילת הציור הגדולה והפעילה בישראל 

 בשם "בית ספר לציור".  

 את יכולות הציור  שכלל מי שרוצים ללמתחילים ומתקדמים, ולכל  הקורס מתאים

אישי עם נושא משותף לכל התלמידים   תהליך הלמידה מהתבוננות לכל מטרה שהיא.

  גם למי שרוצה להעשיר תיקי עבודות   הקורס מתאים והתלמידות  כל אחד לפי מטרתו/ה.

 לקראת קבלה ללימודי ציור, איור, עיצוב בארץ ובחו"ל.  

ציור מהתבוננות,    ויזואלית ברישום וציור.רכישת מיומנויות טכניות של הבעה    מטרת הקורס

ם  והכלי לימוד פרספקטיבה ואנטומיה לאמנות, העתקת יצירות מופת והיכרות עם החומרים

 לציור ורישום.  

 

 

 

    21:00 –  18:00 חמישי

 תלמידים  8  לפתיחה מינימום ללא חומרים |  שעות כל מפגש | ₪3    295

 סדנת ציור  3רח' ראשונים  



 
 
 

 קרמי וקדרות עיצוב 

 אילת כדורי טרלובסקימנחה 
 

קורס קדרות, פיסול ועיצוב קרמי עוסק בהקניית טכניקות עבודה שונות בחומר קרמי, 

אבניים, משטחים, חוליות, תבניות לחיצה, טקסטורות שונות ושיטות שונות של צביעה 

קדרות קלאסית, בצבעים קרמיים, אנגובים, עיטור וזיגוג, דו מימד על גופים תלת מיימדים, 

ועיצובים מודרניים עכשוויים שרפות בתנורים קרמיים, פיתוח חשיבה יצירתי ואישי. 

במסגרת הלימודים ניתן לרכוש את הידע לציור על אריחים וכלים מוכנים  הכולל  שיטות  

שונות לעיטור, ציור על גלזורה בצבעים קרמיים. העברה והעתקה של דגם דו מימד ותלת  

וציור חופשי. שימוש בציפורן לציור קו קונטור, צביעה והברשה במכחולים מימד, רישום 

עדינים, רקעים ואפקטים ולגימור סופי, שריפה בתנור קרמי. הקורס בהנחיית האמנית אילת  

כדורי, אמנית מקצועית ומוערכת, בוגרת האקדמיה בצלאל, ירושלים, בעלת ניסיון רב  

 בוע בתערוכות רבות.  בהנחיה בתחום. מציגה ומשתתפת באופן ק

 

 
 

 

 

  

 21:00  – 18:00|13:00 –  10:00 שלישי  21:00 –  18:00| 12:00  – 09:00 שני

 22:00  – 18:00 רביעי
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   סדנת קדרות  3רח' ראשונים  



 
 
 

 מגזרות נייר

ישראל זילברשטין מנחה   

העם ומנהגיו. אמנות זו   יהשואבת את מקורותיה מחיהגזירה בנייר היא אמנות עממית 

נתוודע למקורות של  חוג מגזרות ניר,ב התפתחה במרוצת השנים לכיוונים שונים ומגוונים.

נשלב ביקור בסדנה  החוג  משתתף. במהלך  כל  אמנות זו. נלמד להכין מגזרות על פי טעמו של  

   של אמן מגזרות נייר.

  

טוש שחור דק |.2B, 4Bעפרונות |סכין יפני|ס"מ 60סרגל מתכת  רשימת כלים וחומרים

 ג׳, ללא 80ניירות צבעוניים | (3M)גליל צלוטייפ |מצע לחיתוך|(permanent) ועבה

ליונות נייר  י ג|)קופי( חבילת נייר העתקה| 50/70 תיק לאכסון הנייר|להבי חיתוך| חומצה

 (. גר' 80)  שקוף-פרגמנט

 

 

 

 

 

  19:30 –  18:00 שלישי 

 כול מפגש|לא כולל חומרים|  ₪ לחודש|שעה וחצי 150

 נרשמים  4 -מינימום פתיחת קורס מותנה ב

   18סדנה פתוחה  רח' שמחה הולצברג )הגבול( 

 ומעלה  14מגלאי 



 
 
 

 קורסים לילדים

 

 "לגדול באמנות" 

 

 

 
 

 שכר לימוד לכל חודש בחודשו מקום שעות  קורס 

 כיתת אמן צעיר  1

 8-10|6-8גילאי 

 

 חמישי 

17:00  – 18:00 

 סדנה פתוחה 

רח' שמחה הולצברג  

 18)הגבול( 

 

 ₪ חומרים  15לחודש +  135₪

 שעה כל מפגש 

 4מינימום נרשמים 

 כולל חומרים 

 סדנת אמנות הכנה לכיתה א'  2

 6-7גילאי 

 

 חמישי 

16:00  – 17:00 

 סדנה פתוחה 

רח' שמחה הולצברג  

 18)הגבול( 

 

 ₪ חומרים  15לחודש + ₪  135

 שעה כל מפגש 

 4מינימום נרשמים 

 כולל חומרים 

 צילום בפאלפון  לילדים  3

 10-14לגילאי 

 רביעי 

17:00  – 18:00 

 סדנת צילום

רח' שמחה הולצברג  

 18)הגבול( 

 ₪ לחודש  160

 שעה כול מפגש 

 חובה מצלמת פאלפון 

 4מינימום נרשמים 

 רישום וציור לילדים  4

 7-10גילאי 

 שלישי 

16:30  – 18:00 

 סדנת ציור 

 3רח' ראשונים  

 ₪ לחודש  170

 ללא חומרים 

 4מינימום נרשמים 

 רישום וציור לילדים  5

 10-14גילאי 

 רביעי 

16:30  -  18:00 

 סדנת ציור 

 3רח' ראשונים  

 ₪ לחודש  170

 ללא חומרים 

 4מינימום נרשמים 

 STOPיצירת סרטי  6

MOTION  בעזרת הפלאפון 

 8-14גילאי 

 שני 

17:00  – 18:00 

 סדנת צילום

רח' שמחה הולצברג  

 18)הגבול( 

 ₪ לחודש  160

 ללא חומרים 

 4מינימום נרשמים 

 בעזרת הפלאפון יצירת סרטים  7

 8-14גילאי 

 שני 

18:00  – 19:00 

 סדנת צילום

רח' שמחה הולצברג  

 18)הגבול( 

 ₪ לחודש  160

 ללא חומרים 

 4מינימום נרשמים 

 משולב לילדים פיסול  8

 8-12מגילאי 

 רביעי 

16:30  – 18:00 

 סדנה פתוחה 

רח' שמחה הולצברג  

 18 )הגבול(

 ש' כל מפגש  ₪1.5 לחודש   185

 כולל חומרים 

 4מינימום נרשמים 

 משחק ותיאטרון לילדים קורס  9

 10-12  גילאי

 יום ראשון 

16:00  – 17:00 

 סדנת צילום

רח' שמחה הולצברג  

 18)הגבול( 

 לחודש ₪  160

 פעם בשבוע שעה כל מפגש 

 4מינימום נרשמים 

משחק ותיאטרון לבני  קורס  10

 נוער 

 13-17  גילאי

 יום ראשון 

17:00  – 18:00 

 סדנת צילום

רח' שמחה הולצברג  

 18)הגבול( 

 ₪ לחודש  160

 פעם בשבוע שעה כל מפגש 

 4מינימום נרשמים 

משחק מול מצלמה לבני  קורס  11

 נוער 

 13-17  גילאי

 

 יום ראשון 

18:00  – 19:00 

 סדנת צילום

רח' שמחה הולצברג  

 18)הגבול( 

 ₪ לחודש  160

 פעם בשבוע שעה כל מפגש 

 4מינימום נרשמים 



 
 
 

 

 להרשמה כנסו ל...

http://www.tarbutbatyam.co.il/?pg=cls_search&CategoryID=1384&Po

stBack=1&ClassSubjects=7&Ages=&Days=&Locations=12 

 קומה א' בת ים  1דון רח' בילו מרכז גור מזכירות

 4שלוחה מס'   03-6598598 טלפון

 03-5064237לייעוץ והודעות  

 קורסים נוספים שיפתחו בקרוב
 

|חידוש רהיטיםטרא'ז|תולדות האמנות|כתיבה יוצרתוי  
. . . תשאלו אותנו   
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