קיץ  2019-2018תשע"ט

פעוטות | ילדים | נוער |
מבוגרים | במוזיאון
תל אביב לאמנות |
סדנאות אמנות | יוצרים
עם אמנים | הרפתקאות |
שלישי קסום | מופעי
גלריה | סיור מודרך
לקטנטנים | תערוכה
לכל המשפחה | מפגשי
תרבות | שיחי גלריה
בוקר ערב ובשפות זרות |
מוזיאון תל אביב לאמנות

במרכז מאירהוף לחינוך לאמנות במרכז מאירהוף
ילדים
פעוטות
סדנאות אמנות סדנאות אמנות
לילדים
לפעוטות
קסום בשניים

סדנאות בוקר

סדנת יצירה חווייתית לקטנטנים

גדול וקטן – ציור ופיסול

בגיל  5–3ולהוריהם

לבוגרי גן חובה
ימי רביעי25.7 ,18.7 ,11.7 ,4.7 ,

ימים א׳–ה׳ ,2.8–29.7.18 ,בשעות 12:00–9:00

בשעות 17:30–16:30
 4מפגשים

סדנה 805

 5מפגשים

סדנה 810

מנחה :חגית אונמני רובינשטיין

מנחה :רויטל פאלקה
סדנה חווייתית שבה נלמד על מושגי
הסדנה מתבססת על פעילות משותפת של

יסוד מעולם הציור והפיסול דרך התנסות

הורה וילד היוצרת דיאלוג על בסיס שונה

בחומרים ובטכניקות שונות .במהלך

מזה שמתנהל בחיי היומיום בבית .תוך

הסדנה יוכלו התלמידים לעבוד על עבודה

חיפוש וגילוי ,שימוש בדמיון ,במוטוריקה

אישית לאורך זמן וכן על עבודה משותפת.

(עדינה וגסה) וחשיבה בלתי אמצעית נרחיב

נבקר במוזיאון ונכיר מקרוב יצירות

את השפה האמנותית של הילד וההורה.

מהאוסף ,פסלים וציורים המתייחסים
לחוויות שהם עוברים בסדנה.

הסדנאות לפעוטות מתקיימות במרכז יוסף
ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות
רח' דובנוב  8תל אביב,
טל' 03-6077070 ,03-6919155

"האי הבודד שלי"
סדנה רב תחומית
לבוגרי כיתות א'–ב'
ימים א'–ה' ,26.7–22.7 ,בשעות
 5מפגשים

12:00–9:00
סדנה 811

מנחה :עדן בנט
כל ילד וילדה ייצרו את האי הבודד הפרטי
שלהם .מי הם תושבי האי? מי החיות
המסתתרות בו? ומה ניקח אל האי הבודד
מתוך סדנת קסום בשניים
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שלנו? נרשום ,נצייר ונפסל את האיים

ף לחינוך לאמנות במרכז מאירהוף לחינוך לאמנות
שלנו ולבסוף ניצור מיצב של אוקיינוס
משותף גדול עם סירות שישוטו בין האיים

קולאז' בלי גבולות

המפוזרים ונתעד את העבודה המשותפת

לבוגרי כיתות ד'–ו'

בצילום ובסרטון אנימציה.

ימים א׳–ה',2.8–29.7 ,

בשעות 12:00–9:00

 5מפגשים
מנחה :נועה הולצשטיין

"עולם הצבעים"
סדנה רב תחומית

ניצור בשילוב בין מדיומים ובמגוון

לבוגרי כיתות א'–ג'
ימים א'–ה',2.8–29.7 ,

סדנה 815

טכניקות וחומרים ונבחן את הגבולות בין
בשעות 12:00–9:00
סדנה 812

 5מפגשים
מנחה :עדן בנט

דו ממד לתלת ממד ונשלב ביניהם .ניצור
קולאז'ים בהשראת מפות גיאוגרפיות
ודימויים מעולם הבוטניקה ומעולם
הזואולוגיה ונשלב אותם באופן מפתיע

ברוכים הבאים למעבדה שלנו .כאן נחקור

ביצירות תוך פיתוח הדמיון והעולם

את עולם הצבעים בדרכים רבות :מערבובי

הפנימי של כל ילדה וילד.

גוונים הלכה למעשה והיכרות עם גלגל
הצבעים בצבעי מים ,גואש ופנדה ,דרך
יצירת צבעים מתבלינים ומחומרים
אורגניים ועד יצירת קולאז׳ים פיסוליים
באור ובשקפים צבעוניים.

ציור ופיסול
סדנה בנושא דיוקן עצמי
לבוגרי כיתות ד'–ו׳
ימים א׳–ה׳ ,26.7–22.7 ,בשעות 12:00– 9:00
 5מפגשים

אורות וצללים במרחב
סדנה רב תחומית

מנחה :מיכל ביבר

לבוגרי כיתות ד'–ו'
ימים א'–ה',5.7–1.7 ,
 5מפגשים

סדנה 816

בסדנה זו נרחיב את המושג "דיוקן עצמי"
בשעות 12:00–9:00
סדנה 814

מנחה :עדן בנט

כשנתנסה בטכניקות שונות ברישום,
בציור ובפיסול ליצירת דיוקנאות עצמיים
שונים ומשונים .הדיוקן שניצור ישקף
לא רק את המראה החיצוני שלנו ,אלא

במהלך הסדנה ייצרו הילדים פסלי

גם התחושות הפנימיות שלנו ,את מה

אור וצל שיורכבו מחומרי גלם דוגמת

שאנחנו חושבים ,אוהבים ,שונאים ,את

נורות לד ,חוטי ברזל ,ניירות פרגמנט,

מה שמפחיד אותנו ואת מה שאנחנו

מגזרות נייר ושקפים צבעוניים .ניצור

חולמים לעשות ולהיות .נכיר דיוקנאות

מכל הפסלים מובייל משותף גדול שינוע

של אמנים ישראליים שונים ,נכין קולאז'

ויקרין אורות וצללים על גבי קירות החדר

מפות של הפנים שלנו בהשראת האמן

ורצפתו.

מיכאל דרוקס ,נפסל את עצמנו ממישוש
(בעיניים עצומות) ועוד.
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ציור ופיסול
טוטם החיות שלי
לבוגרי כיתות ד'–ו׳
ימים א׳–ה׳ ,19.7–15.7 ,בשעות 12:00– 9:00
סדנה 817

 5מפגשים
מנחה :נונה לילה מגד

טוטם החיות שלנו דומה במקצת לטוטם
האינדיאני המתאר את הכוחות המיוחדים
של כל אדם במשפחה או בשבט ואת
הכוחות של השבט כולו .הטוטם שלנו
כולל את החיות המוכרות והאהובות עלינו

מתוך סדנת ציור ורישום

וגם חיות נוספות שנכיר ,שלהן וגם לנו
כוחות מיוחדים שאנחנו עדיין לא מכירים!
הסדנה משלבת בין ציור ופיסול ובסופה
כל ילד חוזר הביתה עם טוטם אישי וגבוה

וידאו-קליפ ואנימציה

פרי ידיו המוכשרות שמצויות בו החיות

לבוגרי כיתות ד'–ו'

שמסמלות את הכוחות האישיים שלו.

ימים א׳–ה׳ ,26.7–22.7 ,בשעות 12:00–9:00
 5מפגשים
לבוגרי כיתות ג'–ה'

ציור ופיסול – אדם/חיה

ימים א'–ה',2.8–29.7 ,

לבוגרי כיתות ד׳–ו׳
ימים א׳–ה׳,12.7–8.7 ,

סדנה 819

בשעות 12:00– 9:00

 5מפגשים
בשעות 12:00– 9:00

 5מפגשים

סדנה 820

מנחה :רועי מנחם מרקוביץ'

סדנה 818

מנחה :אסף רהט

נלמד להשתמש באפקטים מיוחדים כמו
מסך ירוק ,מהירות כפולה ,פיצול מסכים

נעסוק ביחסים המורכבים בין אדם

ואנימציה ,ונתנסה בכל השלבים של

לחיה בשפות הציור ,הקולאז' ,התבליט

יצירת סרטים וקליפים – משלב הרעיון,

והפיסול .הילדים ייצרו עבודות בהשראת

דרך צילום הווידאו ,ועד העריכה אשר

המיתולוגיה היוונית ,הארי פוטר ,הנרי

כוללת גם שיבוץ של מוזיקה וכתוביות.

רוסו ,תערוכות מוזיאליות ועוד.
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סדנת צילום
לבוגרי כיתות ד׳–ו׳
ימים א׳–ה׳,5.7–1.7 ,
 5מפגשים
ימים א׳–ה׳,12.7–8.7 ,
 5מפגשים

בשעות 12:00–9:00
סדנה 821
בשעות 12:00– 9:00
סדנה 822

מנחה :מירב הימן

סדנאות אחר
הצהריים
פיסול בנייר
לבוגרי כיתות ג׳–ה׳

סדנת צילום חווייתית שבמהלכה נכיר

ימים א׳–ה׳ ,26.7–22.7 ,בשעות 18:30–15:30

את שפת הצילום ונתנסה בעשייה מגוונת.

 5מפגשים

נתרגל צילום סטודיו ,צילום חוץ וצילום

מנחה :אחיה כנה

סדנה 823

אוכל ,נכיר חדר חושך ועוד .כמו כן ,נדון
בנושאים כגון נקודת מבט וקומפוזיציה

הנייר הוא הבסיס לעבודה בסדנה .נהפוך

ונלמד איך יוצרים באור .נתנסה בשלבים

את הנייר הדו ממדי לתלת ממדי ונבנה

השונים של היצירה ונעמיק את הידע

ממנו חפצים ,פסלים ועולמות מדומיינים,

שלנו בצילום .רצוי להביא מצלמה ,למי

תוך התנסות במגוון טכניקות של עבודה.

שיש ,אך אין חובה .הסדנה מיועדת
לילדים המתעניינים בצילום ,ללא צורך

הסדנאות לילדים מתקיימות במרכז יוסף

בניסיון קודם.

ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות
רח' דובנוב  8תל אביב,
טל' 03-6077070 ,03-6919155
יש להצטייד בארוחת עשר לילדים.
במרכז יש מתקן למים קרים ללא תשלום

מתוך סדנת צילום לילדים
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סדנת צילום

נוער
סדנאות נוער

לבוגרי כיתות ז–ט׳
ימים א׳–ה' ,26.7–22.7 ,בשעות 15:30–12:30
 5מפגשים
מנחה :מירב הימן

סדנת ציור

סדנת צילום חווייתית שבמהלכה נכיר

לבוגרי כיתות ו'–ט'

את מדיום הצילום ואת מנעד האפשרויות

ימים א׳–ה' ,19.7–15.7 ,בשעות 18:30–15:30
 5מפגשים

סדנה 833

סדנה 830

מנחה :דורית קינד סמרה

התקשורתיות והאמנותיות ונגרה את
הדמיון ואת היצירתיות הטבועים בנו .הצילום
ישמש כלי להתבוננות פנימית וחיצונית –
מעין חלון הצצה לעולם הסובב אותנו וכלי

מאז ומתמיד עסקו הציירים בדמות האדם,

ביטוי .נלמד יסודות טכניים של שימוש

בטבע דומם ובנוף .נחקור את הנושאים

במצלמה דיגיטלית ובתאורה וכן נלמד מבוא

האלה בציור וברישום ונקבל השראה גם

לעיבוד דיגיטלי .הסדנה כוללת עבודה

מציירים ישראלים .נצייר מתוך התבוננות

במעבדת צילום והתנסות בתאורה ובסטודיו.

במציאות ומתוך יצירות אמנות ותצלומים,

רצוי להביא מצלמה ,למי שיש ,אך אין חובה.

ונשתמש בחומרים איכותיים דוגמת

הסדנה מיועדת לבני נוער המתעניינים

פחם ,פסטל יבש ,צבעי אקריליק וצבעי

בצילום ללא צורך בניסיון קודם.

שמן .באמצעות תרגילים מהנים נרכוש
כלים להצטרף אל עולם הציור.

סדנת ציור ופיסול
קולאז' בלי גבולות
לבוגרי כיתות ח'–י"א
ימים א׳–ה׳ ,26.7–22.7 ,בשעות 18:30–15:30
 5מפגשים

סדנה 832

מנחה :נועה הולצשטיין
ניצור בשילוב בין מדיומים ובמגוון טכניקות
וחומרים ,נבחן את הגבולות בין דו ממד
לתלת ממד ונשלב ביניהם .ניצור קולאז'ים
בהשראת מפות גיאוגרפיות ודימויים מעולם
הבוטניקה ומעולם הזואולוגיה ונטמיע אותם
באופן מפתיע ביצירות תוך פיתוח הדמיון
והעולם הפנימי של כל ילדה וילד.
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מתוך סדנת וידאו-קליפ ואנימציה

וידאו-קליפ ואנימציה
לבוגרי כיתות ז'–י'
ימים א'–ה' ,19.7–15.7 ,בשעות 18:30–15:30
סדנה 834

 5מפגשים
מנחה :רועי מנחם מרקוביץ

נתנסה בכל השלבים של יצירת קליפ,
משלב הרעיון ,דרך צילום הווידאו ,ועד
העריכה אשר כוללת גם שיבוץ של
מוזיקה וכתוביות .נלמד לערוך בתוכנת
העריכה המקצועית אדובי פרמייר
ונשתמש באפקטים מיוחדים כגון סטופ-
מושן (אנימציה) ,מהירות כפולה ,רוורס
ומסך ירוק.

מבוגרים
סדנאות אמנות
למבוגרים
נסיעה באבניים – קדרות
ימים ב' ,ד' ,25.7 ,23.7 ,18.7 ,16.7 ,11.7 ,9.7
1.8, 30.7

בשעות 13:00–9:30
סדנה 840

 8מפגשים
מנחה :אתי גורן

הזמנה להתנסות חווייתית בעבודה
באבניים .נלמד ליצור כלים ולעצב אותם
בתהליך הייחודי של הפיכת חומר לכלי

קדרות

מוגמר.
מיועד למי שרוצים להכיר משהו חדש או

לבוגרי כיתות ו'–ט'
ימים א׳–ה',5.7–1.7 ,

בשעות 12:00–9:00

 6מפגשים

שכבר התנסו בקדרות ורוצים לנסות שוב.

סדנה 835

מפגש נוסף לאחר שריפה יתקיים ביום ה'12.7 ,
מנחה :שי ג'רסי

סדנת ציור
למתקדמים וממשיכים

באבניים .נלמד ליצור כלים ולעצב אותם

ימי ג',10.7 ,3.7 ,26.6 ,12.6 ,

הזמנה להתנסות חווייתית בעבודה
בשעות 13:30–9:00

בתהליך הייחודי של הפיכת חומר לכלי
מוגמר.

 4מפגשים

סדנה 841

מנחה :מוטי פן
הסדנאות לנוער מתקיימות במרכז יוסף
ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות

שילוב של יצירה חופשית ועבודה

רח' דובנוב  8תל אביב,

המבוססת על תוכנית לימודית בהשראת

טל' 03-6077070 ,03-6919155

אמנות בת זמננו .הסדנה שמה דגש
על פיתוח הסגנון האישי ושיפור הידע
והטכניקה של כל משתתף.
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סדנת ציור – גוף אדם ודיוקן
ברישום ובצבע ,עבודה עם
מודל

סדנת ציור ורישום – הסיפור
שלי /מיתולוגיה אישית
ימי ד',25.7 ,18.7 ,11.7 ,4.7 ,

ימי ב',23.7 ,16.7 ,9.7 ,2.7 ,

בשעות 22:00–17:30

בשעות 22:00–17:30
 4מפגשים

סדנה 842

סדנה 843

 4מפגשים
מנחה :אסף רהט

מנחה :איילת כרמי
המשתתפים יביאו פריטים אישיים כמקור
גוף האדם מעסיק את עולם האמנות מאז

השראה :תמונות ,חפצי נוי קטנים וכד'.

ומעולם .בקורס נתנסה בעבודה עם מודל

נצייר ונרשום בחומרים מגוונים (צבעי שמן,

תוך בחינה של טכניקות ציור שונות בכל

צבעי מים ,צבעי אקריליק וטמפרה) על

מפגש :ציור "אלה-פרימה" בשמן ,טמפרה,

מצעים שונים.

אקריליק ורישום .כל מפגש יוקדש לאמן
אחר ויתמקד ביחס שלו למודל ובטכניקות
הייחודיות לו ,למשל :ציור במכחול יבש
(אריכא) ,בצבע דליל (אליזבט פייטון),
בניגוב (אריק פישל) וציור שכבתי (פמלה
לוי) .מיועד לבעלי ניסיון קודם.

מתוך סדנת ציור

סדנת פיסול – מגמות משתנות
ביחס לגוף האדם באמנות
בכלל ובפיסול בפרט
סדנה 844

 4מפגשים
ימי ד'25.7 ,18.7 ,11.7 ,4.7 ,

בשעות 22:00–17:30
מנחה :ד"ר דניאל ויימן
נחקור מגוון מגמות ותפיסות של גוף האדם.
נערוך סיור במוזיאון ונבחן את ייצוגי גוף
האדם ביצירות באוספים השונים.
נעבוד עם מודל ונתנסה בתהליכים רעיוניים
ומעשיים שונים.
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סדנת פיסול – מגמות משתנות
ביחס לגוף האדם באמנות
בכלל ובפיסול בפרט
 4מפגשים

סדנת הדפס
 4מפגשים
ימי ד',25.7 ,18.7 ,11.7 ,4.7 ,

סדנה 845

ימי א',22.7 ,15.7 ,8.7 ,1.7 ,

סדנה 850
בשעות 13:30–9:00

מנחה :גלית ראוכוורגר

בשעות 13:30–9:00
בארבעת מפגשי הסדנה נעמיק את ההיכרות

מנחה :ד"ר דניאל ויימן

עם טכניקות של האקווטינטה (אבקת
נחקור מגוון מגמות ותפיסות של גוף האדם.
נערוך סיור במוזיאון ונבחן את ייצוגי גוף

שטחים וכתמים בגוונים ובמרקמים שונים.

האדם ביצירות באוספים השונים .נעבוד עם

נתנסה בעבודה עם תמיסת סוכר ועם משחת

מודל ונתנסה בתהליכים רעיוניים ומעשיים

סבון ,במרבלינג (יצירת טקסטורה דמוית

שונים.

שיש) ובהדפסת תחריט בשתי פלטות .שיטת

קולופוניום) אשר משמשת אותנו ליצירת

האקווטינטה מעשירה את עבודת התחריט
וההדפס.

סדנת פיסול
סדנה 846

 4מפגשים
ימי ג'24.7 ,17.7 ,10.7 ,3.7 ,

בשעות 13:30–9:00
מנחה :נחום ענבר
בנייה חופשית בחומר ליצירת פיסול גדול
ממדים בטכניקות שונות .המשתתפים
ילמדו עבודה בפלטות ,ריקון הפסל
והכנתו לשריפה ,התמודדות עם בעיות
ושימוש בצבע לצרכים פיסוליים .לקראת
סיום תכלול הסדנה עבודה עם מודל
עירום לשכלול יכולות ההתבוננות והביטוי.
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מחירים ,נהלים
והרשמה

			
לזכאי הנחות

₪ 934

סדנת מבוגרים ( 4מפגשים)

₪ 840

			
לזכאי הנחות

₪ 756

הרשמה לקייטנה וסדנה

סדנת קדרות מבוגרים ( 8מפגשים) ₪ 1,306

שדרות שאול המלך  ,27תל אביב

₪ 1,176

מוזיאון תל אביב לאמנות,
		
לזכאי הנחות

הזמנות בטל'  ,03-6077070ימים א'-ה'
או במיילeducation@tamuseum.com :
			
יוצרים עם אמנים

₪ 220

			
הרפתקה יומית

₪ 95

			
שלישי קסום

₪ 35

			
מופע גלריה

₪ 55

סיור חווייתי לפעוטות (משתתף)

₪ 35

נוהל ביטול הרשמה
עד יום לפני פתיחת הקייטנה יחויב ביטול
ההרשמה בדמי ביטול מנהליים של .₪ 150
עד תום השבוע הראשון ינוכה הערך היחסי
של שבוע אחד בתוספת  10%משכר הלימוד

₪ 300

מפגשי אמנות ותרבות (סדרה)

₪ 80

			
(מפגש בודד)

כולו.
לאחר השבוע הראשון לא יינתנו החזרים.

ביטול סדנה עד שבועיים לפני פתיחת
הסדנה ,יחויב ביטול ההרשמה בדמי ביטול
מנהליים בסך .₪ 60
בשבועיים שלפני פתיחת הסדנה יחויב
הביטול ב־ 10%משכר הלימוד הכולל או
ב־ ,₪ 70הגבוה מבניהם.

הרשמה לסדנאות

עד המפגש השני (כולל) ינוכה הערך היחסי

מרכז יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך

של מפגשים  ,2-1בתוספת  10%משכר

לאמנות ,רחוב דובנוב  ,8תל אביב.

הלימוד כולו.

להזמנה :טל' 03-6077070 ,03-6919155

החל מהמפגש השלישי לא יינתנו החזרים.

ימים א'-ה' ,בשעות 16:00–9:00
			
סדנה לפעוטות

₪ 278

		
סדנת ילדים ונוער

₪ 865

			
לזכאי הנחות

₪ 778

* הזכות לשינויים שמורה
(בשל אירועים בלתי צפויים)
* קיום הפעילות מותנה במינימום משתתפים

סדנת קדרות לנוער
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₪ 1,038

www.tamuseum.com

הרשמה לסדנאות קיץ
מרכז יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך
לאמנות ,רחוב דובנוב  ,8תל אביב.
להזמנה :טל' 03-6077070 ,03-6919155
ימים א'-ה' ,בשעות 16:00–9:00

