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 בית הספר הגבוה לאמנות במכללת תלפיות

 "בסיום הלימודים תלא עוצר"אמנות 

   גתשפ" בשנת הלימודים מעשית תוכנית לקורסים באמנות

 ריכוז עבור מועמדים לתוכנית

   תוכנית הכשרת אמן:. 1

 :לנשים וגבריםמיועדת תקציר: 

בוגרי מוסדות אחרים עם אוריינטציה ו בוגרות המסלול לאמנות במכללה שתשרת את . תכנית ייחודית מקצועית 1

המשך יצירה וקשר לעשיה האמנותית גם לאחר סיום לימודי   באמנות,ימודי המשך . התוכנית מציעה ללתחום

 התואר.  

ה הציורית שלו ולפתח סגנון ציור ייחודי .מיועד לקהל עם רקע משמעותי בציור המעוניין לפתח ולקדם את השפ 2

 ואישי בתוך מסגרת מקצועית.

 הצגת תיק עבודות. , ראיון קבלה רמת ציור גבוהה, תנאי הקבלה:

 .ציור מתקדמיםהקורס:  םש

דגש על הכוונה והיכרות עם עולם האמנות   במסגרת המפגשים תתקיים למידת טכניקות שונות בצבעי שמן. ינתן

תערוכה תתקיים ,  ות קוראים באמנות, והצגת תערוכותהעכשווית, בניית תיק עבודות מקצועי, היענות לקול

 קבוצתית בסיום הקורס. 

 .  במידת הצורך( להכנה לתרפיהגם מוכרות  )הקורסים הינם שעות אקדמיות אקדמי: 

 .שעות לזקוקים לשם תרפיה( 100)אישור על פרטניות   שעות 60ש"ש =  2קורס שווה ה: הקורס היקף

 חובות הקורס: 

 נוכחות מלאה   .1
 עבודה עצמית בהתאם לנדרש  .2
 פרויקט סיום  .3

פעם   12:00 – 09:00ן השעות : הקורסים יתקיימו במהלך שנת הלימודים תשפ"ג בימי חמישי בי הקורס מועד

   .על פי הטבלה המצורפת  מפגשים בשנה 14במכללת תלפיות. סה"כ  בשבועיים

,  03-5128525אחראית שיווק ורישום: מורן נחום,  אצל מחלקת יעוץ והרשמה.מכללת תלפיות  הרשמה: 

moran_n@talpiot.ac.il   

   basmat_m@talpiot.ac.il 5128531-03אחראית מנהל לומדים: בשמת מיסק 

 לקורס.  1700בוגרות תלפיות לקורס,  0091:  ת תלפיותלסטודנטיות מחוץ למכלל: שכר לימוד

 

ק משעות הלימוד הרגילות. עבור  הלנה תרשום אותן והקורסים יחשבו כחל –עבור סטודנטיות סדירות תשלום 

 בשמת תרשום אותם והן ישלמו עלות רגילה של קורסים. –סטודנטיות הסבות ומשתלמות 

והקורסים יחשבו להן כחלק מהלימודים  להשתתף בתוכנית הרוצות סדירות והסבות סטודנטיות אמנות 

  .יצטרכו אישור מיוחד ממתי או אורנה להשתתף בשעורים -הסדירים 

 ירים בהתאם לאיכות הציוד(ח)טווח המ ש"ח 350 –  200: מתקדמים הערכת עלות ציוד קורס ציור

  .שנלמדו והשעות גליון ציונים + מכתב המפרט את הקורסים תעודת סיום:

 :  עצמם )לא לגבי הרשמה( לגבי הקורסים שאלות

 shakedmimran88@gmail.comמייל  053-6239397טל. במייל ובטלפון לשקד אביב 
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 שעות באמנות  300תוכנית . 2

 התכנית מיועדת רק לנשים. 

  .הכנה ללימודי תרפיהכ מועמדים ללימודי המשך בתרפיה באמנות המעוניינים לצבור שעות אקדמאיות באמנות .1

 תואר באמנותגם המעניק אפשרות ייחודית ואטרקטיבית ללמוד את השעות באמנות במוסד אקדמי בתלפיות יש 

לימוד  ו  פעם בשבועיים שנה, יום מרוכז פני על ת הלימודיםפריס  .)ולא במכללה או גוף כללי שאינו קשור לאמנות( 

  .מרצים מקצועיים בתחומם 2מעמיק ואפקטיבי, מועבר על ידי 

 .מיועדת גם למי שרוצה ללמוד ציור, רישום ופיסול בצורה מקצועית ולאו דווקא כשעות לתרפיה . התכנית 2

 הקורסים:

 )לכל הרמות( 15:00 – 08:30יום ה',  :א. ציור ורישום

 )לכל הרמות(  19:00 – 15:30 יום ה', :ב. פיסול

 

,  במכללת תלפיות פעם בשבועייםהקורסים יתקיימו במהלך שנת הלימודים תשפ"ג בימי חמישי : יםמועד הקורס

   .על פי הטבלה המצורפתמפגשים במכללה  14סה"כ 

 

 היקף הקורסים:  

  .שעות 200 על ראישו שעות בבית סה"כ 78שעות במכללה +  112 :א. ציור ורישום

 . שעות 100 אישור ה"כסשעות בבית   44שעות במכללה +  56 :ב. פיסול

 

 שכר לימוד: 

 שקל   3200קורס א: ציור ורישום: 

 שקל 1800קורס ב' פיסול: 

 

והקורסים יחשבו להן כחלק מהלימודים  להשתתף בתוכנית הרוצות סדירות והסבות סטודנטיות אמנות 

  .יצטרכו אישור מיוחד ממתי או אורנה להשתתף בשעורים -הסדירים 

הלנה תרשום אותן והקורסים יחשבו כחלק משעות הלימוד הרגילות. עבור   –עבור סטודנטיות סדירות תשלום 

עבור קורס ציור ורישום:  בשמת תרשום אותם והן ישלמו עלות רגילה של קורסים –סטודנטיות הסבות ומשתלמות 

 ש"ש.  2ש"ש, עבור קורס פיסול  4

 

 חובות הקורס: 

 נוכחות מלאה.   .1
 העבודות לצורך ביקורתהגשת כל תיק  .2
 עבודה עצמית בהתאם לנדרש  .3

 

, 03-5128525הרשמה:  מכללת תלפיות אצל מחלקת יעוץ והרשמה. אחראית שיווק ורישום: מורן נחום, 

Moran_n@talpiot.ac.il   

   basmat_m@talpiot.ac.il 03-5128531אחראית מנהל לומדים: בשמת מיסק 

 

   מצורפת.רשימת ציוד  –בקניה עצמית  קורסי ציור ורישום: חומרים ב ציוד:

 )טווח המכירים בהתאם לאיכות הציוד(  ש"ח 350 – 200: ורישום הערכת עלות ציוד קורס ציור

  .חומרים מהמכללה –בקורס פיסול 

  .שנלמדו והשעות גליון ציונים + מכתב המפרט את הקורסים תעודת סיום:

 :  עצמם )לא לגבי הרשמה( לגבי הקורסים שאלות

 shakedmimran88@gmail.comמייל  053-6239397טל. במייל ובטלפון לשקד אביב 

efratart11@gmail.comבמייל לאפרת שני טל. מייל 
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  ת הלימודיםלמועמדים :טבל

 מקום  שעות  כי מפגשים תארי קורס 

 "הכשרת אמן" 
 מתקדמים ציור 

 מורה: שקד אביב 

 ש"ש(  2שעות פרטניות ) 60

שעות לצרכי   100)אישור על 

 תרפיה( 

 053-6239397טל. 

מייל  

shakedmimran88@gmail.com 

 

 ה'  3.11.22

09:00  – 12:00 

מכללת תלפיות יוטבתה  

חדר   – 3חולון קומה  7

302 

 'ה  17.11.22

 'ה   1.12.22

 'ה  15.12.22

 ה'  5.1.23

 ה' 19.1.23

 ה' 2.2.23

 ה' 9.3.22

 ה' 23.3.22

 ה' 20.4.22

 ה' 4.5.22

 ה' 18.5.22

 ה' 8.6.22

 ה' 22.6.22

 שעות אמנות"  300"

   וציור רישום

 מורה: שקד אביב 

 שעות בכיתה  112

 שעות פרטניות   200אישור על  

 ש"ש  4לסדירות או הסבות:  

 053-6239397טל. 

מייל  

shakedmimran88@gmail.com 

 ה'  10.11.22

08:30  – 15:30 

מכללת תלפיות יוטבתה  

חדר   – 3חולון קומה  7

302 

 'ה  24.11.22

 'ה   8.12.22

 'ה  29.12.22

 ה'  12.1.23

 ה' 26.1.23

 ה' 9.2.23

 ה' 16.3.22

 ה' 30.3.22

 ה' 27.4.22

 ה' 11.5.22

 ה' 1.6.22

 ה' 15.6.22

 ה' 29.6.22

    

 שעות אמנות"  300"

 פיסול 

 מורה: אפרת שני

   בכיתהשעות  56

 שעות פרטניות  100אישור על 

 ש"ש  2לסדירות או הסבות:  

 מייל 

 efratart11@gmail.com 

 ה'  10.11.22

15:30  – 19:00 

מכללת תלפיות יוטבתה  

חדר   – 3חולון קומה  7

305 

 'ה  24.11.22

 'ה   8.12.22

 'ה  29.12.22

 ה'  12.1.23

 ה' 26.1.23

 ה' 9.2.23

 ה' 16.3.22

 ה' 30.3.22

 ה' 27.4.22

 ה' 11.5.22

 ה' 1.6.22

 ה' 15.6.22

 ה' 29.6.22
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 תקצירי הקורסים והחובות: 

 חובות  תקציר קורס 

"הכשרת  
 אמן" 

ציור 

 מתקדמים

מורה: שקד  

 אביב 

הבוחנת תהליכי מתקדמת הקורס הינו סדנא מעשית 

יצירה אינטראקטיביים ומפתחת כיווני חשיבה חדשים 

. במהלך הקורס נתנסה שפה הציוריתהמיושמים ב

ונעסוק בפרויקטים רחבים בטכניקות שונות בצבעי שמן 

יעזרו לסטודנט להוציא לפועל את  אשר גוונים מ

מתוך הקשר אישי  סגנוןרעיונותיו, תוך מטרה לפתח 

   לנעשה בעולם האמנות העכשווית.

 ,והשתתפות פעילה  מלאה נוכחות

 ,במהלך הקורס תרגיליםהגשת 

 .הגשת פרויקט סיום

שעות  300"
 אמנות" 

ורישום  ציור 

 )לכל הרמות( 

מורה: שקד  

 אביב 

הקורס הינו סדנא מעשית החושפת את הסטודנט למגוון  

שונים, כגון; גיר טכניקות ציוריות תוך שימוש בחומרים 

לבן, צבעי מים וצבעי שמן/ אקריליק. במהלך הקורס 

שיטות עבודה שונות ויפתח את יכולותיו   טילמד הסטודנ

והרחבת הידע  התנסות אישית, דרך ברישום וציור

 .  בתולדות האמנות

 ,והשתתפות פעילה  מלאה נוכחות

 הגשת תרגילים במהלך הקורס,

 הגשת פרויקט סיום.

שעות  300"
 אמנות" 

)לכל  פיסול 

 הרמות(

מורה: אפרת  

 שני

בקורס נלמד את טכניקות הפיסול הבסיסיות ואת 

)מאפייני החומר,  העקרונות הבסיסיים לעבודה בחימר

גריעה, הוספה, ריקון והדבקה,   -כלים, טכניקות עבודה

תבנית ויציקה( תוך הבנה ויישום של עקרונות  

האסתטיקה המערבית. נקבל השראה מיצירות ומאמנים 

 שונים מתקופות מגוונות. 

נוכחות מלאה והשתתפות פעילה,  

הגשת כל העבודות שנעשו בקורס, 

 הגשת פרוייקט מסכם. 
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 לקורסים  ת ציוד ורשימ
 אנא הודיעו לאחראי הסדנאות: שמואל מושקוביץ  –המעוניינים לקנות ציוד דרך המכללה 

 6661854-055טל. 
 

 , שקד אביב"הכשרת אמן" תקדמיםס ציור למררשימת ציוד לקו
 אינטש(  2)רוחב  מברשת פשוטה, גדלים 3 שטוחקצה עגול קטן, קצה   1מכחולים: 
  רמת סטודנט: צבעי שמן  

 , ירוק, שמנת/ גוףכהה ובהיר  , סגול, חום)ניתן גם בורדו( , אדוםכהה ובהיר  לבן, צהוב, כחול
 , סרגל , מחק, מחדד H2 ,B2עפרונות 

 גודל חופשי לבחירה  50X80 ,40X60   +1קנווסים סביב הגדלים:  2
 צנצנת לניקוי מכחולים )ניתן להוסיף רשת של חלון בתחתית( 

 כלי קטן לטרפנטין )עם מכסה(  
 פלטה מעץ, נייר או ניתן להשתמש בבלטה קרמיקה בהירה 

 סמרטוט )או בגד ישן( 

 
 הערכת עלות ציוד לציור מתקדמים 

 מחיר  

 ,  00 קצה עגול קטן 1מכחולים  
 ,  0,2,4 :גדלים 3 שטוחקצה 

 מברשת

 מכחולים מותג דלר ראוני 5סט  – 36
 Dynastyחברת  מומלץ

  וסרגל מחדד ,כולל מחק H2, B2עפרונות 

 מומלצים:  צבעי שמן 
 ארטיסט(רמת או  XL\Winon\ van Gogh )רמת סטודנט 

  , כחולlemon yellowצהוב , Titaniume Whit לבן
Cerulean blue  וכחול כההPrussian Blueאדום ,  

vermilion  גם בורדוורצוי Permanent  סגול ,
Magentaחום , Burnt Sienna,  וחוםRaw umber ,

)אפשר גם גוון   Naples yellow deep שמנת ירוק,
 יותר בהיר(

   ההערכה לצבעי אקריליק
 ₪ לסט 55זולים: 

 ש"ח  ₪180 ליחידה =  20איכותיים: 

:  לפי בחירת הסטודנט(ניתן לשינוי ) גדליםבקנווסים  3
50X40 80X60 

 הנבחרגודל שלישי ייתן בהמשך בהתאם לפרויקט 

 איכותי מבד פשתן מומלץ שיהיה

 המכללה יכולה להביא? טרמפנטין ללא ריח, שמן פשתן

  טרמפנטין פשוט לניקוי מכחולים  

 )תלוי באיכות( ₪ 300 - 170  הערכת עלות כוללת: 

 
 , שקד אביבשעות" 300" ורישום ס ציורררשימת ציוד לקו

   שטוח קצה  3קצה עגול,  1מכחולים: 
 ( לצבעי מים אופציונלי רך צבעים לפחות )+ מכחול  12, סט של צבעי מים
 H2 ,B2 ,B6/B4עפרונות 

 , סרגל מחק, מחדד 
 צבעי אקריליק/ שמן )גוונים בסיסיים(:  

 לבן, שחור, צהוב, כחול, אדום, סגול, חום, ירוק, שמנת/ גוף 
 40x30, 40X50, 30X30 ,60X50קנווסים סביב הגדלים:  4

 
 ורישוםהערכת עלות ציוד לציור 

 מחיר  

 מותג דלר ראוני  -מכחולים  5סט  – 36 ,  00קצה עגול קטן  1מכחולים  
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 Dynastyחברת מומלץ  ,0,2,4גדלים:  3קצה שטוח 

צבעים לפחות )+ מכחול   12צבעי מים, סט של 
 אופציונלי(

 מותג טלנס – 65

 23 כולל מחק ומחדד H2, B2, B6/B4עפרונות 

  )ניתן גם עיפרון(  SANGUINEגיר לבן, גיר 

 צבעי אקריליק/ שמן )גוונים בסיסיים(: 
 Winon\van Gogh\XLרמת סטודנט מומלץ 

, lemon yellow, שחור, צהוב Titaniume Whitלבן 
, Prussian Blueוכחול כהה  Cerulean blueכחול 

,  לא חובה(- Permanentבורדו  ) vermilionאדום  
 Raw, וחום Burnt Sienna, חום Magentaסגול 

umber ירוק, שמנת ,Naples yellow deep  אפשר(
 גם גוון יותר בהיר(

   ההערכה לצבעי אקריליק
 ₪ לסט 55זולים: 

 ש"ח  ₪180 ליחידה =  20איכותיים: 

 40x30, 30X30קנווסים סביב הגדלים:  4
5040X ,60X50 

 )תלוי באיכות(  50 – 20
 איכותי מבד פשתן מומלץ שיהיה

 )תלוי באיכות( ₪ 350 - 200 הערכת עלות כוללת: 

 
 

 להוסיף:  לקחת בחשבון עלויות גבוהות יותר מצבעי אקריליק וגם לרוכשים צבעי שמן נא 
 ללא ריח   טרפנטין
 פשוט לניקוי מכחולים  טרפנטין

 שמן פשתן 
 להוסיף רשת של חלון בתחתית( צנצנת לניקוי מכחולים )ניתן 

 מכסה(  עם כלי קטן לטרפנטין )
 בהירה  קרמיקה ניתן להשתמש בבלטה מעץ, נייר או פלטה

 סמרטוט )או בגד ישן( 

 
 
 
 

 :במידת הצורך ת תלפיותחומרים שיסופקו על ידי מכלל
 פיקסטיב 

 קאפות + סכין חיתוך
   לבן פסטל יבש גיר

 A\A43 בריסטול שחור
 A3\A4 נייר אפור

 A3\A4גודל  נייר לצבעי מים
 מחוגה

 פחם טבעי וסינתטי
 

 

 
 

 


