בואי
לקורס
שאת רוצה
באמת.
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יסודות הציור בשמן  /ציור דמויות  /פיסול קרמי  /סטודיו לצורפות /
קורס רוויט  /סדנת הדפס  /צילום ילדים

אמן ,המרכז לאמנות חזותית לציבור
החרדי פותח את עונת לימודי החוץ עם
קורסים מקצועיים לקהל הרחב.
זו ההזדמנות שלך ללמוד את מה
שאת רוצה באמת ,במקום הטוב ביותר
ללימודי אמנות בציבור החרדי.

מהרי להירשם ,תכף מתחילים.
להרשמה02-5302720 :
 052-7604348
omanmerkaz@gmail.com
oman.org.il

ציור
בשמן
מתקדמות
זה הזמן שלך להגיע
לאן שתרצי
בקורס נעמיק ונחקור את
שפת הציור מתוך התבוננות
בטבע דומם.
נתמקד בהגדרות כגון :טונאליות,
טמפרטורה ,הרמוניות צבעוניות,
קומפוזיציה ויחסיות.
נתנסה בטכניקות שונות ,נשים
דגש מיוחד על יחס אישי ופרטני
לכל תלמידה.
הקורס מיועד לבעלות ידע קודם
בציור או ברישום.

תכנית הקורס:
 20מפגשים 40 ,ש'
יום ושעה :שלישי10:00-12:00 ,
מרצה :פנינה פראנק
עלות ₪ 1,750 :לא כולל חומרים
עלות חומרים משוערת₪ 400 :

סדנת
רישום
ההבדל בין לרצות ולעשות
הוא כל הקסם

בקורס זה נשים דגש על
הקווים כאשר שלל האפקטים
ביצירה באים לידי ביטוי
באמצעות אותם קווים,
נלמד על אור וצל ,פרופורציות,
פרספקטיבה ובעיקר נתנסה
ונפתח את היכולות הרישומיות
שלנו ,נשתמש ברישום
כצבע ונביא לידי ביטוי את
מחשבותינו ליצירה.

תכנית הקורס:
 20מפגשים 40 ,ש'
יום ושעה :שלישי 19:00-21:00
מרצה :בת שבע רוזנטל
עלות ₪ 1,750 :לא כולל חומרים
עלות חומרים משוערת₪ 100 :

יסודות
הציור
בשמן
תמיד רצית,
עכשיו זה קורה
בקורס נרכוש את הכלים
לציור ראליסטי באופן מובנה
ושיטתי ,נלמד לתת דגש לטונים,
טמפרטורה וקומפוזיציה.
נעזר ביצירות מפורסמות של
אמנים ידועים.
זוהי סלילת דרך הנותנת
בסיס איתן לכל יצירת אמנות
שהתלמידה עתידה לפתח
באופן אישי במהלך המפגשים.

תכנית הקורס:
 20מפגשים 50 ,ש'
יום ושעה :ראשון19:30-22:00 ,
מרצה :שרה ליפשיץ
עלות ₪ 1,750 :לא כולל חומרים

ציור
דמויות
רק את יודעת
מה את רוצה באמת

הקורס ישלב לימוד מקצועי
ברמה גבוהה .הוא יכיל בשיעוריו
תהליכי לימוד של יסודות הציור
שיהוו בסיס פיתוח דמויות
ובעלי חיים בסגנונות שונים:
ציור מהיר וציור איטי ומובנה.
תוך התמקדות בתנועה ,לבוש,
מיקום ,השפעת התאורה ועוד.

תכנית הקורס:
 20מפגשים 50 ,ש'
יום ושעה :ראשון17:00-19:30 ,
מרצה :שרה ליפשיץ
עלות ₪ 1,750 :לא כולל חומרים
עלות חומרים משוערת₪ 400 :

סדנת
הדפס
כמה רחוק את
באמת רוצה להגיע?

נתנסה ונחקור את טכניקת
ההדפס הקדומה והמודרנית.
התהליך כולל עבודה על
משטחים מחומרים שונים
תוך שימת דגש על הכרות
עם טכניקות מגוונות .נלמד,
נתנסה ונחקור טכניקות שונות
בהדפסה דרך לימוד חוויתי,
יצירתי ובלתי שיגרתי .נתמקד
בלימוד טכניקות הדפסה שונות
ונציג את תהליכי העבודה.
הקורס פתוח לקהל מקצועי
וחובב כאחד ,אין צורך בידע
או ניסיון קודמים .ניתן ליישום
לאחר מכן בקלות גם מהבית.

תכנית הקורס:
 10מפגשים 30 ,ש'
יום ושעה :שני17:00-20:00 ,
מרצה :נעמה ארז
עלות ₪ 1,600 :לא כולל חומרים
עלות חומרים משוערת₪ 100 :

פיסול
קרמי
הלב שלך מדבר אלייך,
תקשיבי לו.

בקורס נפסל בחומר קרמי
כלים שימושיים ,פסלים ריאליים
ומופשטים .נכיר את החמר
ותכונותיו ואת התהליך המרתק
עד המוצר המוגמר .נשתמש
בצבעים קרמיים ובגלזורות.

תכנית הקורס:
 20מפגשים 50 ,ש'
יום ושעה :חמישי10:00-12:30 ,
מרצה :סימה דרעי
עלות ₪ 1,750 :לא כולל חומרים
עלות חומרים משוערת₪ 300 :

צילום
ילדים
אם ילדים וצילום
זו אהבה שלך -
הקורס הזה בשבילך.
בקורס נלמד את יסודות
הצילום .הכרות עם המצלמה,
שימוש וניצול האור הטבעי
בצילום ,קומפוזיציה ,צבע
ותנועה תוך דגש על צילומי
ילדים .במהלך הקורס נתנסה
בצילומי חוץ ובצילומי סטודיו.

תכנית הקורס:
 10מפגשים 30 ,ש'
יום ושעה :שני15:15-18:15 ,
מרצה :אמוני זוסמן
עלות₪ 2,100 :

סטודיו
לצורפות
בואי ליצור את מה
שאת רוצה באמת

בקורס נלמד ליצור תכשיטים
בעבודת יד ,תוך הקניית
טכניקות של ניסור ,הלחמה,
יצירת טקסטורות ועבודה עם
טכניקות שונות ומגוונות.
נתנסה ביצירה של טבעות
שונות ,צמידים וחוליות ובסוף
הקורס תוכל כל תלמידה ליצור
תכשיט אישי משלב העיצוב ועד
התוצר הסופי.

תכנית הקורס:
 15מפגשים 45 ,ש'
יום ושעה :שני19:00-22:00 ,
מרצה :שני חדד
עלות1,750 :
עלות חומרים משוערת₪ 250 :

רוויט
מקוון
אם תרצי ,אין סוף
להתפתחות
המקצועית שלך
תכנת רוויט משמשת לתכנון
אדריכלי מתקדם וייחודה
מתבטא בשילוב שירטוט עם
מודל תלת מימדי .התכנה
מיועדת לייעול תהליך העבודה
בתכנון ובביצוע של פרויקטים.
לאורכו של הקורס נלמד קשת
רחבה של נושאים כשבסופו
תדע התלמידה לבנות מודלים
מורכבים ולהפיק מסמכים
להיתר ,תכניות עבודה וכו'.
בקורס נסקור את מושגי היסוד
של תוכנות מבוססות Bim
וכיצד כלים אלו משולבים
בתכנית רוויט והשפעתן על
תכנון בשיטות מתקדמות.

הקורס יועבר בתכנת זום,
כל השיעורים מוקלטים וניתנים
לחזרה מאוחר יותר.
מיועד למעצבות פנים
ואדריכליות.

תכנית הקורס:
 6מפגשים 24 ,ש'
יום ושעה :שני17:00-21:00 ,
מרצה :אריאל פרמן
עלות₪ 2,600 :

עיצוב
אופנה
לרצות ,לעשות,
להגשים
קורס עיצוב אפנה

קורס תפירה מקצועי למתחילות

הקורס מזמין את הלומדות להכרות
חווייתית ומעשית עם עולם האופנה
ורכישת כלים בעיצוב ליצירת לבוש
בהתייחס לצרכיו הייחודים של הציבור
החרדי.

בקורס נכיר את מבנה מכונת התפירה,
נתנסה בטכניקות ומניפולציות שונות
בתפירה .במהלך הקורס נלמד מהי
גזרה ,גזירה נכונה של בדים וכן נתפור
סוגי בגדים שונים .בין הפריטים:
חצאית פעמון ,חצאית ישרה עם
רוכסן ,שמלת נשים כיסים ועוד.

הקורס שם דגש על פיתוח שפה
וקונספט אישי ,לצד הכרות בשיטות
וחומרים שונים לביצוע פרטי לבוש
בפועל .הלימודים כוללים חומר תאורטי
וויזואלי ,הכרות רחבה עם תעשיית
האופנה ,הכרות עם מעצבים מובילים,
מושגי יסוד מקצועיים ,וכן עבודה
מעשית הדורשת השתתפות מלאה
בשיעורי סטודיו ובאופן עצמאי בבית.
כל סטודנטית תסיים את הקורס עם
פריט לבוש וארגז כלים הנדרש לכל
מעצב אופנה בתחילת דרכו.
תכנית הקורס:
 12מפגשים 36 ,ש'
יום ושעה :שני13:30-16:30 ,
מרצה :שרה בן עטיה
עלות₪ 1,650 :
עלות חומרים משוערת₪ 400 :

תכנית הקורס:
 12מפגשים 36 ,ש'
יום ושעה :שני 17:00-20:00
מרצה :אורטל טויטו
עלות ₪ 2,500 :כולל גזרות בסיסיות
עלות חומרים משוערת₪ 400 :

קורס עיצוב ותפירת שמלות ערב

קורס תפירה ותדמיתנות למתקדמות

בקורס נפגוש את אופנת ההוט
קוטור (אופנה עילית) נרכוש כלים
ליצירת שמלות בקו אישי וייחודי לכל
תלמידה .נרכוש מיומנות טכניות
ותאורטיות לפיתוח שפה אישית,
ניצור קולקציה החל מבניית השראה
מתאימה ועד ליצירת דגם נבחר
מתוך קולקציה .נכיר גזרות שונות
ואת אופן התאמתן למבני גוף שונים.
נעסוק בנושא צבע וחומר כחלק
משמעותי מתהליך יצירת דגם
אפנתי .נתנסה בעבודת מלאכת יד
כדוגמת רקמה וחיבור תחרות ,נחשף
למגוון רחב של בדים מסוגים שונים
המותאמים לשמלות ערב.

בקורס נלמד טכניקות שונות לפיתוח
גזרות ועיצוב כל פריט לבוש בדוגמה
אופנתית ועדכנית .נפתח יכולת
לזהות מבנה גזרה מבגד מוכן או
מתמונה ולתרגם לפיתוח גזרה
מעשית .במהלך הקורס נתפור פריט
לבוש ,שעוצב ופותח באופן אישי לכל
תלמידה .בסיום הקורס תוכלי לפתח
כל גזרה בסיסית ,לכל דוגמה שתרצי.

הקורס מיועד לבעלות ידע בתפירה
וידע בסיסי בתדמיתנות.

הקורס נועד לבעלות ידע בסיסי
בתפירה.
תכנית הקורס:
 12מפגשים 36 ,ש'
יום ושעה :שני 17:00-20:00
מרצה :אורטל טויטו
עלות₪ 2,500 :

תכנית הקורס:

עלות חומרים משוערת₪ 400 :

 12מפגשים 3 ,ש'
יום ושעה :שני13:30-16:30 ,
מרצה :שרה בן עטיה
עלות₪ 2,000 :
עלות חומרים משוערת₪ 600 :

סמסטר א

סמסטר ב

13:30-16:30

עיצוב אפנה

עיצוב ותפירת שמלות ערב

17:00-20:0

קורס תפירה מקצועי
למתחילות

קורס תפירה ותדמיתנות
למתקדמות

עיצוב
פנים
כל מה שרצית
בקורס אחד
המחלקה ללימודי עיצוב פנים
מזמינה אתכן ללמוד תחום מבוקש
ומתפתח במקום הראשון ללימודי
עיצוב במגזר החרדי.
מסלול הלמידה נבנה מתוך הבנה
לצרכיו הייחודים של המגזר החרדי
לתכנון ועיצוב חללי מגורים ועבודה
בצורה מקצועית.
עיצוב פנים עוסק בהתאמה פנימית
של הבית לדייריו מבחינת נוחות,
ניצול מקסימלי של שטח הפנים
אסתטיקה ואווירה.
הייחודיות באמן הוא שילוב של רמה
גבוהה תוך הקניית כל הידע הנצרך
בשנה אחת בלבד.
התכנית מתאימה לכל אחת שרוצה
לקבל ארגז כלים מקצועי ועשיר
הנדרש למעצבת פנים .הדגש יושם על
הקניית הידע הנחוץ בצורה פרקטית,
מהירה ומקצועית .לצד חוויה לימודית
מרתקת הכוללת סיורי שטח ,לימוד
עיוני מקיף ,קורסי העשרה מתחלפים
וצוות מרצות מעולות.

הבוגרת תסיים את הקורס עם רמת
ידע ויכולות המאפשרת השתלבות
מהירה במעגל התעסוקה כמעצבת
פנים ,תוך אפשרות להמשיך
ולהשתלם אצלנו באמן בתחומי ידע
המעניינים אותה והמתחדשים ללא
הרף בעולם העיצוב.
הקורס יועבר ע"י סגל מרצות מהשורה
הראשונה ,מעצבות ואדריכליות.
תכנית הקורס:
 22מפגשים ,לא כולל סיורים
יום ושעה :שלישי09:00-19:00 ,
עלות₪ 11,800 :
עלות חומרים משוערת₪ 400 :
רכזת הקורס :הודיה סיסרו

הנושאים הנלמדים
סטודיו דירה :בקורס זה נתכנן חלל
מגורים ראשון .ההתנסות מדמה
תהליך תכנוני אמיתי ,החל מרעיון
שבא לספר סיפור שלם על החלל ועד
להגשמתו בתכניות עבודה .הדרך
הינה אתגר מרתק של חוויית ניסוי
ותהיה ,למידה והתנסות
סטודיו דו קומתי :נתכנן ונעצב
בית דו קומתי תוך שימת דגש לצורכי
הלקוח ,תכנון פרקטי ועיצובי.
בקורס זה יבוא לידי ביטוי כל הידע
הטכני ,התאורטי והעיצובי שתרכשי
במהלך השנה.
שרטוט :מטרת הקורס להקנות
ידע והבנה בשרטוט ידני :קנ״מ,
תכניות ,חתכים ,פריסות וחזיתות.
הקורס הוא הכנה בסיסית לשרטוט
בתכנת מחשב.

יסודות העיצוב :הקורס מקנה כלים
לפיתוח החשיבה העיצובית והרעיונית.
חשיבה זו מאפשרת לכל מעצבת
לפתח קו עיצובי יחודי ואישי.
מערכות מבנה ותכניות עבודה :כל
מבנה כולל מספר מערכות תשתית:
חשמל ,אינסטלציה ,קונסטרוקציה,
מיזוג ועוד .הקורס מקנה ידע בהבנה
וניתוח צרכי המבנה הדירתי עד
להגשת תכנית עבודה ביצועית לקבלן.
מעבדה :מטרת הקורס לחשוף את
התלמידה למגוון תחומים מעשירי ידע
בעיצוב פנים ,ע"מ לקבל כמה שיותר
מידע הקורס בנוי מסדרות מפגשים
קצרים ,צוות המרצות ונושאי הקורס
מתחלפים כל מס' מפגשים.
בין הנושאים הנלמדים :חומרים,
נגרות ,תאורה ,לוחות השראה ,צילום
אדריכלי ועוד .הקורס יועבר ע"י
מרצות שונות מובילות בתחומן.

אוטוקאד :לימוד תוכנת אוטוקאד
מקנה יכולת ליצור שרטוטים
ממוחשבים בדו מימד בצורה מהירה
ומדויקת .התכנה היא בסיס איתן
לשרטוט כל רעיון תכנוני.

מערכת שנתית עיצוב פנים
09:00-12:00

סטודיו דירה  10 -מפגשים

סטודיו דו קומתי  12 -מפגשים

12:15-14:15

שרטוט  10 -מפגשים

אוטוקאד  12 -מפגשים

14:45-16:45

יסודות העיצוב  12 -מפגשים

מערכות מבנה  10 -מפגשים

17:00-19:00

לוחות השראה  /נגרות  /פרזנטציה  /חומרים  /צבע  /תאורה ומיזוג
 /כתבי כמויות  /צילום אדריכלי  /תוכניות מכר

* יתכנו שינויים קלים בתכנית.

מהרי
,להירשם
לקורס
שאת רוצה
.באמת
02-5302720
 052-7604348
omanmerkaz@gmail.com
oman.org.il

