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מוזיאון ישראל, ירושלים

צילום אמנותי במוזיאון ומחוצה לו.
לימוד יסודות הצילום, הפיתוח 

והשימוש במצלמה, עבודה בתנאי תאורה 
מגוונים והתנסות במעבדה

על כל משתתף להצטייד במצלמת
רפלקס פילם, עדיף 

לבוגרי כיתות ד-ו

לבוגרי גן חובה
עד כיתה ה

סדנאות אמנות, ציור ופיסול
התנסות בציור, בפיסול, בהדפס ועוד. 

ביקורים בגלריות המוזיאון והעשרה בתחומי 
האמנות השונים 

החלוקה לקבוצות - לפי גילים

בהנחיית אמנים–מורים מאגף הנוער 

משוגעים על קומיקס 
סדנה מעשית לקומיקס, קריקטורות ואיור 

משלב הרעיון עד לביצוע.
עבודה בצבעי עיפרון ובצבעי מים 

והתנסות בצביעה במחשב

בהנחיית יובל כספי

סדנת צילום

מחזור א בהנחיית רוויטל כהן
מחזור ב בהנחיית מיקי גרד

אפשר להירשם בטלפון
באמצעות כרטיס אשראי 

המשתתפים יקבלו מים מינרליים 
ולחמנייה

הנחה של 10% לילד שני 
במשפחה ולרושמים ילד לשני 

מחזורים

מחזור א  20.7-2.7

מחזור ב  3.8-23.7  
1380 ש"ח 

הפעילות בקייטנה:
ימים א-ה בשעות 13:30-8:30 

(אין פעילות בימי ו)

לבוגרי כיתות ו-ז
כיתת–אמן 

לילדים מוכשרים במיוחד, שהשתתפו 
בחוגי אגף הנוער או בקייטנות האמנות 

של המוזיאון

בהנחיית אמנים–מורים מאגף הנוער 

1860 ש"ח

תנאי ביטול: 
אפשר לבטל את הרישום עד 1.6 

המבטלים מ–2.6 ועד תחילת
המרתון יחויבו בדמי הרשמה

בגובה  10%מהסכום. 
מתחילת הקייטנה לא יינתן

החזר כספי מכל סיבה שהיא

המרתון יעסוק בכל תחומי
האמנות הפלסטית. ישולבו 
בו סיורים במוזיאון, טיולים,
סרטים, הרצאות, סדנאות
מיוחדות ואירועי העשרה 

הנפשה (אנימציה) קלסית
עיצוב דמויות ותפאורה, הנפשה,

משחק, תנועה, סיפור, צילום ועוד.
הילדים יפיקו סרטונים קצרים, ילמדו
טריקים של וידאו ארט ובעיקר יתנסו

בעשיית סרטים מצוירים 

בהנחיית מזמור ויצמן

עיצוב והדפס

התנסות בטכניקות הדפסה מגוונות
על בד, על נייר ועל חומרים ממוחזרים.

עיצוב חולצות, תיקים ואביזרים בהשראת
מעצבים מובילים בניסיון להבין כיצד עולם

ההדפס הוא החוט המקשר בין עיצוב לאמנות

מחזור א בלבד
בהנחיית עינת אמיר

מרתון אמנות קיץ 2017   
 

בהשראת התערוכה

כלבים וחתולים ותערוכות חדשות במוזיאון

איתן אלוא, וכולם חברים, 2017
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לבוגרי כיתות ח ומעלה

מרתון אמנות - קיץ 2017

 בעידן הדיגיטלי, הצילום לא מסתיים
 בלחיצת כפתור. תוכנת "פוטושופ" היא

 מעבדת הפיתוח וההדפסה של הצלם
 ואתה הוא משלים את מלאכת הצילום.

 בקורס יילמדו יסודות הצילום ושפת
 הצילום, השימוש במצלמה ככלי מבע

 אמנותי והמדיה הדיגיטלית

בהנחיית מיקי גרד 

צילום דיגיטלי

20.7-16.7

מחיר לשבוע: 690 ש"ח 
לשבועיים: 1380 ש"ח 

ל–3 שבועות: 1860 ש"ח

התכנית כפופה לשינויים

שימוש בתוכנת "פלאש" לבניית
דמות או סיטואציה ויישום מושגי

יסוד באנימציה. כל משתתף בסדנה יכין
סרט אישי על כל שלביו - רעיון, בימוי,

הפקה, הנפשה, עריכה וסאונד.

בהנחיית אורן שמעון 

הנפשה (אנימציה) 

6.7-2.7

ציור במחשב

בהנחיית חנני הורוביץ

בסדנה יילמדו יסודות הרישום, הציור והצבע
ויוקנו דרכים ליישומם במחשב - כלי נוח, נגיש,

מגרה ומאפשר אינסוף שינויים. השליטה בתוכנות 
מפתחת את היצירתיות ומגבירה את הביטחון בעבודה,

גם בלי מחשב

13.7-9.7

לבוגרי כיתות ט ומעלה

אפשר לישון עד הצהריים!  

רישום וציור

אפשר לצאת בערב, אפשר לישון עד הצהריים
ועדיין לבלות ארבע שעות ביום במה שאוהבים -

ציור ורישום ברמה גבוהה על רקע התבוננות ביצירות 
של גדולי האמנים בתערוכות הקיץ של מוזיאון ישראל

שימו-לב: הקורסים נמשכים שבועיים,
ואי-אפשר להירשם לחלק מהם

13.7-2.7 בהנחיית נעמי בריקמן

27.7-16.7 בהנחיית מורי אגף הנוער

18:00-14:00 13:30-8:30

27.7-23.7
בניית אתרים בלי תכנות

תוכנת מיוז (muse) פותחה על ידי אדובי לקהילת המעצבים
שאינם מתכנתים. בסיום הקורס יוכלו המשתתפים לבנות

 אתר אינטרנט בלי כל ידע מוקדם בתוכנה ידידותית במיוחד 
 לבעלי ניסיון בתוכנות אדובי, כגון: פוטושופ.

אמנות דיגיטלית לנוער

בקורס נעמוד על טיבה
של האמנות הדיגיטלית ככלי אמנותי מקיף

ונטעם מטכניקות דיגיטליות שונות:
צילום, ציור, וידאו ארט, סטופמושן,

”גו-פרו“, וידאו מפינג ועוד...

בהנחיית אורן שמעון 

בהנחיית מיקי גרד 
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