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 מכללת תלפיות -מנות לימודי המשך בא

  גתשפ" בשנת הלימודים "שעות אמנות לתרפיה" –אקדמיים תוכנית לקורסים 

 / מרכזת התוכנית: שקד אביב ריכוז עבור מועמדים לתוכנית

 

 :לתרפיה שעות באמנות 500

 שעות( 150) אביבמרתון אמנות   .1

 (23.2.23+ יום נוסף בזום )  17.2.23 - 12.2.23

 הקורסים:

 שקד אביב  15:45 – 8:00: שעות( 100) א. טכניקות בציור

 אורלי עזרן  19:30 – 15:45: שעות( 50בחומרים )ויצירה פיסול  ב.

  אחה"צ. רביעיביום במקום  12:30 – 8:30 בשעות 17.2 יום שישיהלימודים יתקיימו ב בקורס פיסול ויצירה    

 

 שעות( 001)חורף מרתון אמנות   .2

 

 מפגשים בזום  2 + םמפגשים פרונטליי 4:   12.3 - 19.2

 

 הקורסים:

 שקד אביב  21:30 – 16:00. ימי ג' בזום  16:30 – 8:00 ימי א' שעות(: 100) בציור סגנונותא. 

 

 שעות( 200מרתון אמנות קיץ ). 3

 (23.7.23) + יום נוסף בזום  6.7.23 – 2.7.23

 הקורסים:
 שקד אביב  15:45 – 8:00: שעות( 100)יסודות הציור א. 
 אפרת שני  19:30 – 15:45: שעות( 50) פיסולטכניקות בב. 
 

9.7.23 – 11.7.23 
 אורלי עזרן  16:30 – 8:30שעות(:  50ג. רישום בחומר )

 

מתקיימים בכיתות האמנות של ו המלוות במצגות על תאוריה באמנותכל הקורסים הינם סדנאות מעשיות 

 מכללת תלפיות בחולון.

 פתיחת כל קורס מותנית במספר המשתתפים 

 מיועד עבור:

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

המעניק גם תואר אפשרות ייחודית ואטרקטיבית ללמוד את השעות באמנות במוסד אקדמי תלפיות יש  מכללתב

  באמנות )ולא במכללה או גוף כללי שאינו קשור לאמנות(.

 (.ולאו דווקא כשעות לתרפיה) מקצועי אופןבלהעשרה ללמוד ציור, רישום ופיסול  יםשרוצ מתעניינים. ב

 

  ן:בתחומ תמקצועיו אמניותות מרצ 3על ידי הקורסים מועברים 

 אמנית, בוגרת תואר שני באמנות באוניברסיטת חיפה ומרצה לאמנות במכללת תלפיותשקד אביב: 

 אמנית, בוגרת תואר שני בבוסטון בשילוב אוניברסיטת טאפט ומרצה לאמנות במכללת תלפיותאורלי עזרן: 

 צה לאמנות במכללת תלפיותאמנית, בוגרת האקדמיה לאמנויות יפות בפירנצה ומר אפרת שני:
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 : יםמועד הקורס

  :הקורסים יתקיימו פעמיים באופן מרוכז בחופשות הסמסטר

 + מפגש סיום בזום רפברואימי לימוד במהלך חודש  6  - מרתון אביב

 מפגשים בזום 2מרץ +  – רבפברואימי לימוד בחודשים  4 – מרתון חורף

 + מפגש סיום בזום ימי לימוד בתחילת חודש יולי 8  -  מרתון קיץ

 .ניתן להירשם לכל קורס בנפרד

  .על פי הטבלה המצורפת תאריכי המפגשים

 

 היקף הקורסים: 

  .שעות 100 על ראישו שעות בבית סה"כ 40שעות במכללה +  60 :ציורא. 

 . שעות 50 אישור ה"כסשעות בבית  20שעות במכללה +  30 :ב. פיסול

 

 לימוד:שכר 

                 :שעות( 150מרתון אביב ) שכר לימוד

                  שקל 1,800 :טכניקות בציור -קורס א

   שקל 900 :חומריםויצירה ב פיסול -קורס ב

 

 שעות(: 100שכר לימוד מרתון חורף )

 שקל 1,800סגנונות בציור:  -קורס א

                                                                      

 שעות(: 200שכר לימוד מרתון קיץ )

 שקל 1,800 יסודות הציור: -קורס א

 שקל 900 טכניקות בפיסול: -קורס ב

 שקל 900רישום בחומר:  -קורס ג

 

 ומכחולים למעט צבעי שמן/אקריליק, כלולים בשכר הלימוד ויסופקו על ידי המכללה  :מריםווח ציוד

 

 חובות הקורס:

 נוכחות מלאה.  .1
 לצורך ביקורת ופרויקט הסיום הגשת כל תיק העבודות .2
 עבודה עצמית בהתאם לנדרש .3

 

  Moran_n@talpiot.ac.il    ,03-5128525מורן נחום,  אחראית שיווק ורישום:הרשמה:  
  basmat_m@talpiot.ac.il ,  03-5128531בשמת מיסק אחראית מנהל לומדים: 

  shakedavivart@gmail.com   ,053-6239397טל.     שקד אביבמרכזת התוכנית: 

 תקצירי הקורסים והחובות:

 חובות תקציר קורס

 שעות אמנות 100

 ציור 

 )לכל הרמות(

 מורה: שקד אביב

הקורס הינו סדנא מעשית החושפת את הסטודנט 

שימוש בחומרים שונים, למגוון טכניקות ציוריות תוך 

צבעי  ,כגון; גירים צבעוניים, צבעי פסטל, צבעי מים

שיטות  טשמן ועוד. במהלך הקורס ילמד הסטודנ

עבודה שונות ויפתח את יכולותיו ברישום וציור, דרך 

 . בתולדות האמנותהתנסות אישית והרחבת הידע 

 ,והשתתפות פעילה מלאה נוכחות

 הגשת תרגילים במהלך הקורס,

 שת פרויקט סיום.הג
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  .שנלמדו והשעות המפרט את הקורסים אישורציונים +  ןגיליו תעודת סיום:

 

 

 

 – ת הלימודיםלמועמדים :טבל

 

 מרתון אמנות אביב

 מקום שעות תאריכי מפגשים קורס

 

 טכניקות בציור

 מורה: שקד אביב

 שעות בכיתה 60

 שעות פרטניות  100אישור על  

shakedavivart@gmail.com 

 

 א' 12.2.23
 

 
 
 
 

8:00 – 15:45 

 
 
 

 מכללת תלפיות
 חולון  7יוטבתה  

 302חדר  – 3קומה 

 ב' 13.2.23 
 

 ג' 14.2.23
 

 ד' 15.2.23
 

 ה' 16.2.23

 זוםה'  23.2.23
 

 

 בחומריםויצירה פיסול 

 אורלי עזרןמורה: 

 שעות בכיתה  30

 שעות פרטניות 50אישור על 

orazart@gmail.com 

 א'  12.2.23  
 

 
 
 
 

15:45 – 19:30 

 
 

 
 מכללת תלפיות 

 חולון  7יוטבתה 
 305חדר  – 3קומה 

 ב' 13.2.23  
 

 ג' 14.2.23
 

 ה' 16.2.23

 זוםה'  23.2.23

 ו' 17.2.23
 

8:30 – 12:30 
 

 

 

 

 

 שעות אמנות 50

 פיסול 

 )לכל הרמות(

 מורה: 

 אורלי עזרן/ 

 אפרת שני

  .העקרונות של שפת הפיסולנפגוש את  בקורס 

תהליך הלמידה מתמקד על היכרות עם מנעד של 

חומרי פיסול מסורתיים כגון חמר, גבס, פלסטלינה 

ומוצרי נייר, חוט ברזל וספוג. במהלך הלימודים 

לשימושים מגוונים של החומר,  ים יחשפוהסטודנט

מיומנויות יפתחו על מהותו המושגית והפיזית, ו

בסיסיות של טכניקות עבודה ליצירת אובייקט פיסולי 

השראה מיצירות ומאמנים  תוך  והצבתו בחלל.

 .שונותמתקופות 

נוכחות מלאה והשתתפות פעילה, 

הגשת כל העבודות שנעשו בקורס, 

 .מסכםהגשת פרויקט 
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 חורףרתון אמנות מ

 מקום שעות תאריכי מפגשים קורס

 

 

  בציור סגנונות

 שקד אביבמורה: 

 שעות בכיתה 60

 שעות פרטניות  010אישור על  

shakedavivart@gmail.com 

  א' 19.2.23
8:00 – 16:30 

 
 
 
 
 
 

 מכללת תלפיות
 חולון  7יוטבתה  

 302חדר  – 3קומה 

 א' 26.2.23
 

 זום' ג 28.2.23
 

 
16:00 – 21:30 

 א' 5.3.23  
 

      
 

 א' 12.2.23 16:30 – 8:00  
 

   זוםג'  14.3.23 
16:00 – 21:30 

 

 מרתון אמנות קיץ

 מקום שעות תאריכי מפגשים קורס

 

  ציוריסודות ה

 מורה: שקד אביב

 שעות בכיתה 60

 שעות פרטניות  100אישור על  

shakedavivart@gmail.com 

  א' 2.7.23

 

8:00 – 15:45 

 

 מכללת תלפיות

 חולון  7יוטבתה  

 302חדר  – 3קומה 

 ב' 3.7.23

 ג' 4.7.23

 ד' 5.7.23

 ה' 6.7.23

 זום' א 23.7.23

 

 פיסול טכניקות ב

 מורה: אפרת שני

 שעות בכיתה 30

 שעות פרטניות 50אישור על 

efratart11@gmail.com 

  א' 2.7.23

 

15:45 – 19:30 

 

 מכללת תלפיות 

 חולון  7יוטבתה 

 305חדר  – 3קומה 

 ב' 3.7.23

 ג' 4.7.23

 ד' 5.7.23

 ה' 6.7.23
 

 זום' א 23.7.23

 

 רישום בחומר

אורלי עזרןמורה:   

 30 שעות בכיתה

 אישור על 50 שעות פרטניות

orazart@gmail.com 

 

א' 9.7.23  
 

30:61 – 30:8  

 

 מכללת תלפיות 

חולון  7יוטבתה   

305חדר  – 3קומה   
 

ב' 10.7.23  

 
ג'   11.7.23 


