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רעות לוי  //המחלקה לצורפות

המחלקה לצורפות
ועיצוב תכשיטים
המחלקה ללימודי צורפות ועיצוב תכשיטים משלבת בתוכה
אמנות מפתיעה ,יצירתיות ומעוף לצד לימוד טכני מקצועי,
יסודי ומקיף.
במהלך הלימודים נרכוש מיומנות יסודית בטכניקות עבודה
מסורתיות לצד חדשניות ,תוך שימת דגש חזק ומעמיק על
פיתוח רעיוני וצורני עם ביטוי אישי ,עד לעיצוב וגימור
בסטנדרטים גבוהים.
הלימודים כוללים הדרכה אישית ,הכוונה ויעוץ להקמת
סטודיו ,קשר עם ספקים ובעלי מקצוע וליווי בכל השלבים.

תכנית
הלימודים
שנה א‘
בשנה זו נלמד להכיר את המתכות השונות לצד כלי העבודה
המשמשים את הצורף .נכיר את יסודות המקצוע החל
מהשלבים הראשונים :ניסור ,פיצור ,הלחמות ,הברקה וגימור
עד לשלבים מתקדמים יותר של יצירת דגמים בעלי נפח,
טקסטורות שונות ,מודלים בשעווה ושיבוץ אבני חן.
כמו כן ,נלמד את יסודות העיצוב המקנים כלים לחשיבה
יצירתית ,נחשף לחומרים וטכניקות מעולם העיצוב העכשווי
והמודרני.
נכיר את הכלי המתקדם לבניית מודל ממחוחשב והדפסות
תלת מימד ,בתוכנת .Rhino
הקורסים הנלמדים:
 //יסודות הצורפות
 //עיצוב
 //מודלים בשעווה
 Rhino //מתחילים
 //שיבוץ א'
 //עיצוב מודרני

שנה ב'
בשנה זו נשכלל את הידע הרב שנרכש בצורפות ובעיצוב
בשנה א' .נתמודד עם טכניקות מורכבות יותר הן עתיקות והן
מתקדמות ,כל אחת תפתח את שפת העיצוב האישית שלה
אשר תבוא לידי ביטוי בתיק עבודות מקצועי ומוקפד.
יושם דגש על רכישת יכולת פרקטית בשחזור ותיקון
תכשיטים ויוענקו הכלים להשמת תהליכי הלמידה בעבודה
מעשית תוך עידוד והכוונה לעבודה מול לקוחות.
חתימת הלימודים תעשה בפרויקט גמר אשר יהווה תוצר של
תהליך אישי מרתק אותו תעבור כל אחת עם הקבוצה כולה
בהנחיה מקצועית של מורה לעיצוב ,אמנית ויוצרת מובילה
בתחום.

הקורסים הנלמדים:
 //טכניקות מתקדמות
 //כימיה על מתכות
 //שיבוץ ב'
 //שחזור ותיקוני תכשיטים
 Rhino //מתקדמים
 //הדמיוית ממוחשבות Key Shot

זמני לימוד
ימים ושעות
שנה א'
שנה ב'

יום א' 9:00-13:15
יום א' 9:00-13:15

יום ב' 9:00-13:15
יום ב' 9:00-13:15

מערך מלגות
מלגות סיוע
אנו רואים חשיבות רבה לסייע במימון שכר הלימוד
לסטודנטיות הבאות ללמוד ב"אמן",
לשם כך "אמן" מעמיד מערך מלגות המותאם
באופן אישי לכל אחת.
לבירור זכאות ולהתאמת מלגה יש לפנות
למזכירות החטיבה בטל' 02.5302733

ליהי שפי  //המחלקה לקרמיקה

המחלקה
לעיצוב קרמי
המחלקה לעיצוב קרמי מזמינה את שוחרות האמנות להצטרף
למסלול לימודי מקצועי ,מרתק ומאתגר באווירה ייחודית
ובליווי אישי .במחלקה נגלה את רזי החומר הקרמי ונביא
אותם לידי ביטוי בעיצוב ויצירת כלים ,תבליטים ואובייקטים
פיסוליים שונים .בד בבד ,נחזק את היכולות הרעיוניות
והיצירתיות של כל אחת.
הלימודים מתקיימים בסדנת הקרמיקה המקצועית והמצוידת
העומדת לרשות הסטודנטיות גם מעבר לשעות הלימודים.
העבודות ייעברו שריפה גבוהה של  1200מעלות בתנורים
ייעודיים של המחלקה.

תכנית
הלימודים
שנה א‘
בשנה זו נלמד להכיר את עולם הקרמיקה העשיר ונגלה את
תכונותיו של החומר תוך פיתוח שליטה בטכניקות עבודה רבות
ומגוונות ,מסורתיות ומודרניות ,ורכישת מיומנות בשימוש בכלי
העבודה השונים.
נלמד לחשוב ולדבר אמנות ,להבין נפח וחלל ,ניצור בגוש
ובמעטפת ,במשטחים ,חוליות ויציקה ונתנסה בפיתוח רעיוני
וצורני עד ליצירה אמנותית ועיצובית מוגמרת.
הקורסים הנלמדים:
 //סטודיו  -יסודות הבניה בחומר
 //פני שטח  -מבוא לטכנולוגיה ,צבע וגלזורה
 //יסודות העיצוב  -תבניות ויציקות
 //קדרות בסיס

שנהב‘
שנה ב' מעניקה לכל תלמידה את ההזדמנות לפתח שפה
אמנותית ייחודית ואישית .הידע הרב והניסיון שנצברו בשנה א
יובאו לידי ביטוי בקורסים השונים .במפגש עם אמנים ויוצרים
פעילים נמשיך ללמוד טכניקות חדשות ונכיר חומרים שונים
אשר יאפשרו ליצור עבודות מורכבות ,ברמת ביצוע וגימור
גבוהים ומקצועיים.
התנסות אישית מודרכת בתהליך היצירה על שלביו השונים -
חיפוש מקורות השראה ,תכנון וסקיצות ,בניית מודל ,בחירת
הטכניקה והטכנולוגיה המתאימים – עד ליצירה מוגמרת
בחומר הקרמי.
הכלים המקצועיים הנרכשים בשנה זו יסייעו ללומדות להמשיך
ולעבוד באופן עצמאי לאחר סיום הלימודים כאמנית וכמורה
לאמנות קרמית .את השנה השנייה חותם פרויקט הגמר אשר
יוצג בתערוכת הבוגרות השנתית והמכובדת של "אמן".
הקורסים הנלמדים:
 //סטודיו  -בניה מתקדמת בחומר ופיתוח פרוייקט גמר
 //קדרות מתקדמים
 //כיתות אמן  -לימוד טכניקות מיוחדות  -כל נושא נלמד
בהנחיית אמניות המומחות בתחומן

זמני לימוד
ימים ושעות
שנה א'
יום א'  9:00-14:30יום ד' 9:00-12:00
שנה ב'
יום ב'  9:00-14:30יום ה' 9:00-12:00

מערך מלגות
מלגות סיוע
אנו רואים חשיבות רבה לסייע במימון שכר הלימוד
לסטודנטיות הבאות ללמוד ב"אמן",
לשם כך "אמן" מעמיד מערך מלגות המותאם
באופן אישי לכל אחת.
לבירור זכאות ולהתאמת מלגה יש לפנות
למזכירות החטיבה בטל' 02.5302733

רבקה קריקלבנקן  //המחלקה לעיצוב פנים

המחלקה
לעיצוב פנים
המחלקה ללימודי עיצוב פנים מזמינה אתכן ללמוד תחום
מבוקש ומתפתח במקום הראשון ללימודי עיצוב בציבור
החרדי .מסלול הלמידה נבנה מתוך הבנה לצרכיו הייחודים
של הציבור החרדי לעיצוב חללי מגורים ,חללי עבודה ,חנויות
ומשרדים .דגש משמעותי יושם על חשיבה קונספטואלית
באופן חוויתי המקדם כל סטודנטית לפרוץ את יכולות העיצוב
האישיות בשונה מעבודה בקודים מוכרים .הבוגרות תסיימנה
את הלימודים עם רמת ידיעות ויכולות גבוהה המאפשרת
השתלבות מהירה במעגל התעסוקה כמעצבות פנים.

תכנית
הלימודים
שנה א‘
בשנה זו נלמד להבין את הפרופורציות של המושג חלל .נכיר
מקרוב את המקצועות המגוונים ונעצב שטחים פרטיים
קטנים .נחשף לפרויקטים של יוצרים גדולים על מנת לפתח
ולהעשיר את החשיבה העיצובית ונשכלל את הכישורים
הטכניים .נעצב בדו מימד באופן ידני וממוחשב.
תהליך העבודה ילווה בביקורות אישיות בפורום קבוצתי.
הקורסים הנלמדים:
 //סטודיו
 //תולדות העיצוב
 //עיצוב
 //חומרים
 //טכנולוגיה
 //פרטים
 //תוכנת Aoutocad
 //שרטוט

שנה ב'
בשנה זו נעמיק את ההיכרות עם החומרים השונים ונשכלל
את יכולות העיצוב באופן משמעותי .ננתח ונעצב שטחי ציבור
במקביל לשטחי מגורים .נעבוד בכלים הממוחשבים ונגיש
פרויקט גמר המקיף את כל הכלים הטכניים והעיצוביים
הרבים שנרכשו במהלך הלימודים .נגיע לרמות גימור
איכותיות ומלוטשות בעבודה מול לקוחות.
הקורסים הנלמדים:
 //סטודיו
 //עיצוב
 //מערכות טכניות
 //תוכנת Sketchup
 //תוכנת V-RAY
 //תאורה
 //הום סטייל
 //תוכנת Photoshop
 //סיורים והרצאות אורחים

זמני לימוד
ימים ושעות
שנה א'
שנה ב'

יום ג' 16:30-21:00
יום ב' 16:30-21:30

יום ה' 9:00-14:30
יום ה' 9:00-14:30

מערך מלגות
מלגות סיוע
אנו רואים חשיבות רבה לסייע במימון שכר הלימוד
לסטודנטיות הבאות ללמוד ב"אמן",
לשם כך "אמן" מעמיד מערך מלגות המותאם
באופן אישי לכל אחת.
לבירור זכאות ולהתאמת מלגה יש לפנות
למזכירות החטיבה בטל' 02.5302733
ערכת שרטוט אינה כלולה בשכר הלימוד

אסתי יאקב  //המחלקה לאמנות פלסטית

המחלקה
לאמנות פלסטית
המחלקה לאמנות פלסטית נותנת מענה מקצועי רחב ובלעדי
בציבור החרדי ללימודי האמנות ,תהליך הלמידה מעמיק
ומאתגר בזיקה לאמנות העבר ולמגמות המתהוות היום.
הלימוד מקנה נגיעה בקשת גדולה של ביטויים מחדד את
ההבעה היצירתית האנדבידואלית ומוביל להישגים מפתיעים.
ישנו שילוב של טכניקות מקצועיות ולמידה יסודית תוך
שילוב חשיבה ויזואלית וחוקרת המעניקים לסטודנטיות את
היכולת ליצור ולהתקדם אל עבר תובנות אישיות והישגים
משמעותיים ,הלימודים מתמקדים בתחום הדו והתלת מימד
במגוון חומרים.

תכנית
הלימודים
שנה א‘
דו מימד
נבין את פעילות הציור והרישום דרך ההתבוננות על העקרונות
הקלאסיים .ילמדו טכניקות ושיטות מגוונות שתהיינה
מיושמות בתרגילים והעשרה מושגית אשר תלווה את כל שלבי
ההתקדמות .נעסוק בפרשנות ליצירות גדולי האמנים תוך
הכוונה להגיע למבט האמנותי האישי ולבניית מוטיבים ציוריים
מתוך חוויות היום יום .ההדפס יאתגר ויעודד עיסוק ביחסי
גומלין בין הציור והרישום בטכניקות שכפול והמצאה.
הקורסים הנלמדים:
 //להתחיל לרשום מ -אלף
 //יסודות הציור בשמן
 //הדפס
תלת מימד
נעסוק וננתח את המשמעויות של החלל ,הצורות ,החומר
וקשרי הגומלין בניהם .הלימודים יעניקו הנאה מרבית
מההכרות עם החומרים האורגניים ,התעשייתיים והבלתי
קונבנציונליים .מהיכולות המגוונות של דרכי היצירה תוך
הכרות עם אמנים שהרחיבו את גבולות השיח של "מהו עיצוב".
מושגים מתולדות האמנות המודרנית ומהאמנות הכללית ידונו
גם מתוך נקודת מבט יהודית .נקיים דיון ועידוד
אקספרימנטאלי לכושר ההמצאה וההעזה לשימוש
בחומרים השונים.
הקורסים הנלמדים:
 //נפח בחלל  -תלת מימד
 //חומרים בזיקה לתולדות האמנות
 //בעקבות אמנים ואמנות דיגיטלית עכשווית
 //סטודיו

שנה ב'
הלימודים בשנה ב' ירחיבו יעשירו ויבססו את ארגז הכלים
שנרכש בשנה א' על מנת להקנות את היכולת לעמוד בעתיד
מול האתגרים ביציאה לעבודה.

תועמק ההכרה של התכנים האמנותיים וחווית היצירה תעמוד
על הבעה אישית ועומק רגשי ומקצועי שתאפשר השתלבות
בשיח האמנותי והצטרפות לחממה .קורס הדו ממד יוביל
לרמות ידע ויכולות טכניות עשירות ומגוונות .הלימוד בתלת
ממד יוקדש לביסוס טכניקות של אובייקטים במרחב עיצוב
קירות בתבליט ,קורס נוסף יעסוק בסודות הנייר מגזרות נייר
נגיעה בפלסטלינה ופסיפס על ידי מרצות שונות .בוגרות
המחלקה לאמנות פלסטית משתלבות כמדריכות לאמנות
במסגרות בלתי פורמליות מגוונות בקשת רחבה של גילאים.
תעודת מדריכת אמנית תינתן לאחר סטז' בחטיבה הקהילתית.
הקורסים הנלמדים:
 //נפח בחלל  -תלת מימד
 //מעברים בין מדיומים בדו מימד :צבעי מים ,קולאז' ,מכחול
יבש ומונוטייפ
 //ציור בשמן מתקדמים
 //חומר וקונספט באמנות
 //כיתות אמן  -לימוד טכניקות מיוחדות  -כל נושא נלמד
בהנחיית אמן המומחה בתחומו

זמני לימוד
ימים ושעות
שנה א' יום א'  9:00-16:15יום ד' 9:00-16:15
שנה ב' יום א'  9:00-13:45יום ד' 9:00-13:45
* קיימת אפשרות לתוכנית חלקית
* מוכר לשעות לתרפיה

מערך מלגות
מלגות סיוע
אנו רואים חשיבות רבה לסייע במימון שכר הלימוד
לסטודנטיות הבאות ללמוד ב"אמן",
לשם כך "אמן" מעמיד מערך מלגות המותאם
באופן אישי לכל אחת.
לבירור זכאות ולהתאמת מלגה יש לפנות
למזכירות החטיבה בטל' 02.5302733

זיוה שבתאי  //המחלקה לצילום

המחלקה
לצילום
ומדיה דיגיטלית
המחלקה ללימודי צילום הוותיקה והמובילה בציבור החרדי
מאפשרת להצטרף ללימודים איכותיים ומאתגרים המשלבים
מקצועיות גבוהה ובלתי מתפשרת בשילוב חוויה אישית
מעצימה .אופי הלימוד ,בשונה מלמידה טכנית של צילום ,הוא
יסודי ומנתב להבנה של חומר הגלם הצילומי – האור .לימוד
בשיטה זו מחזק את החשיבה היצירתית בכל תרגיל ומשימה
ומגביר את היכולות המקצועיות והאמנותיות.

תכנית
הלימודים
שנה א‘
שנה זו מקנה יכולות צילומיות ויצירתיות רבות .בשנה זו
נלמד ”לראות“ ,נחדד את יכולת ההתבוננות ,נלמד לזהות את
האור ,את התוכן ואת הפוטנציאל ליצור תמונה חזקה.
נכיר כל אחת את דגם המצלמה שברשותה ,נגלה את רזי
התאורה באולפן ונתחיל לחשוב דיגיטלי .בקבוצת ביקורת
בונה נלמד לעבוד בהקשר סדרתי ,בו כל אחת תגיש פרויקט
מסכם בפעם הראשונה בתערוכת צילום.
הקורסים הנלמדים:
 //שפה צילומית ומצלמת רפלקס
 //טכנולוגיה של המצלמה
 //ניהול ארכיון
 //יסודות התאורה באולפן
 //פורטרטים קלסיים בסטודיו
 //פורטרטים בתאורה טבעית
 //עיבוד תמונה בסיסי
 //תולדות הצילום

שנה ב'
בשנה השנייה המושגים הרבים שנרכשו בשנה א' יקבלו
משמעות מעמיקה יותר ויתגבשו לכדי תהליך עמוק של
הפנמה אמנותית .בשנה זו נבסס את הראיה הצילומית
הייחודית של כל אחת ונזהה את נקודות החוזקה בתהליך
למידה קבוצתי ואישי .נרכוש כלים מקצועיים ויישומיים
בתחומי הצילום המסחרי ,הקטלוגי והפרסומי .נלמד באופן
יסודי ומעמיק תוכנות לעיבוד תמונה ונגיע לרמות דיוק
גבוהות באיכויות גימור והגשה ללקוח מן המעולים והטובים
ביותר בעולם הצילום .בשלב זה ,המחלקה לצילום מעודדת
את פתיחתו של עסק עצמאי או השתלבות בשוק העבודה
תוך ליווי של צוות ההוראה אשר יעניק את הבטחון בעבודה
מול לקוחות.

בשנה זו נבנה תיק עבודות אישי ונגיע אל נקודת השיא
בלמידה עם הגשתו של פרויקט אמנותי מסכם.
הקורסים הנלמדים:
 Photoshop //לצלמים
 //עיבוד מתקדם
 //קטלוג מסחרי
 //פרוטפוליו דיגיטלי
 //אולפן מסחרי ,פרסומי
 //פיתוח חשיבה צילומית

זמני לימוד
ימים ושעות
שנה א'
שנה ב'

יום א' 9:00-13:00
יום א' 9:00-13:00

יום ג' 9:00-13:00
יום ב' 9:00-13:00

מערך מלגות
מלגות סיוע
אנו רואים חשיבות רבה לסייע במימון שכר הלימוד
לסטודנטיות הבאות ללמוד ב"אמן",
לשם כך "אמן" מעמיד מערך מלגות המותאם
באופן אישי לכל אחת.
לבירור זכאות ולהתאמת מלגה יש לפנות
למזכירות החטיבה בטל' 02.5302733

החטיבה
ללימודי
תעודה
החטיבה ללימודי תעודה מזמינה את בעלות הנטייה והכישרון
האמנותי ,את בעלות המעוף והדמיון היצירתי להצטרף
ללימודים דו שנתיים מכווני תעסוקה בתחומי האמנות
הפלאסטית ,הצילום ,הצורפות ,הקרמיקה ועיצוב פנים
ובסיומם במעגל העבודה.
החטיבה פועלת מזה כ 15 -שנים בהן צברה מוניטין של איכות
מקצועית בכל התחומים ובאווירה המיוחדת המתאימה
לציבור החרדי .הלימודים בחטיבה מוקפדים וממוקדים
בחומר למידה מתקדם ורלוונטי המקנה יכולות טכניות
ויצירתיות גבוהות במיוחד.
החטיבה דוגלת בהקניית ידע מקיף ע"י סגל הוראה נבחר
ובנתינת כלים איכותיים וחדשניים ,לשם כך עומד לרשות
הסטודנטיות מכשור מתקדם המעודד את התפתחותן
האישית תוך שימת דגש על מקומה של האמנות ככלי ליצירת
שפה ייחודית והעצמה אישית.
בוגרות החטיבה המסיימות את לימודיהן במחלקות השונות
משתלבות כמורות ,כמדריכות וכיוצרות עצמאיות בשוק
העבודה העכשווי.
בתום מסגרת לימודים מלאה של שנתיים ,תוענק תעודת גמר
של ”אמן“ מטעם עיריית ירושלים ומשרד התרבות.

חממת א ׂמן
"אמן" הוא בית לשוחרות האמנות המאפשר לבוגרות
להמשיך וליצור ביחד גם בשנים הבאות בסדנאות של כל
מחלקה ומחלקה .תוכנית החממה מאפשרת לבוגרות
להמשיך לדבר אמנות ולהתפתח להיות אמניות פעילות
ויוצרות עצמאיות.
אנו מאחלים לכן הרבה הנאה והצלחה מירבית
מהקורסים המוצעים.

החטיבה ללימודי תואר
לימודי תואר ראשון מכוונים גבוה ,לרכישת מקצוע בהיבט רחב
ומעמיק ,להקניית ידע מושכל ונרחב תוך שימת דגש על בניית
קונספט ,תכנון וביצוע .הלימודים מעניקים כלים לבוגרות החטיבה
להתמודד במכרזים בינלאומיים מול מעצבים מכל העולם .תואר
ראשון בוגר באמנות  / b.f.aתואר ראשון בוגר בארכיטקטורה b.arc
תואר ראשון בתקשורת חזותית ,בוגר בעיצובb.des ,
משך הלימודים 4-5 :שנים ,חמישה ימים בשבוע.
oman.art@bezalel.ac.il 02-3730043/4
omanbruria@bezalel.ac.il

החטיבה לימודי תעודה
הלימודים בחטיבה מעניקים אפשרות ללימודים גבוהים מכווני
תעסוקה בתחומים יצירתיים ומפרנסים ,ייחודיותם של הלימודים
מתבטאת בסטודיו פתוח ולימודי סדנא המעניקים את הפרקטיקה
ההכרחית להצלחה .המחלקה לאמנות ,המחלקה לצילום ולמדיה
דיגיטאלית ,המחלקה לצורפות ,המחלקה לעיצוב קרמי ,המחלקה
לעיצוב פנים ,חממה ומועדון בוגרות.
משך הלימודים :שנתיים ,פעמיים בשבוע 14 ,ש״ש.
omanteuda@gmail.com 02-5302733/20

החטיבה הקהילתית
הלימודים בחטיבה הקהילתית מעניקים את ההזדמנות לכל אחת
ללמוד אמנות לשם יצירה והרחבת הדעת לביטוי ולהעצמה אישית.
קורסים לחובבים :קרמיקה ,צורפות קרה ,צורפות מסורתית ,צילום,
עיצוב בנייר .מרכז אמנות הפונה לנשים שוחרות אמנות בגילאי 55+
המחפשות מסגרת לימודים מקצועית ומהנה גם יחד .קרמיקה,
תכשיטנות ,ציור ,שילוב אמנויות ,פסיפס .משך הלימודים 5 :חודשים,
שעתיים שבועיות 20 ,מפגשים.
omanshoshi@gmail.com 02-5302732/20
לפרטים ולהרשמה02.5302720 :
www.oman.org.il
omanmerkaz@gmail.com

