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שישה מוזיאונים במסגרת אחת
מוזיאוני חיפה
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רישום באמצעות צד ימין 
של המוח

מנחה: דורון וולף

צד ימין של מוחנו קולט את המציאות 
החזותית כפי שהיא ברגע זה. הוא מבחין 
בדקויות של הצורות, הצבעים והיחסים 

ביניהם. הוא אינו אוגר אינפורמציה, אינו 
מסוגל להגדיר הגדרות מילוליות ואינו 

כבול לתבניות ידע. 
בקורס זה נגלה את היתרונות 

המופלאים של צד ימין של המוח 
ברישום ריאליסטי מתוך התבוננות.  
הקורס מיועד למתחילים והן לבעלי 

ניסיון ברישום.

שני, 21:00-18:00
14 מפגשים

מחיר: 1,450 ₪

קורסים לנוער ומבוגרים

מרכז אמנויות, מוזיאון חיפה לאמנות
שבתאי לוי 24, חיפה



אמנות הקרמיקה
מנחה: ד״ר ג׳נט ג׳ינו

קורס בסיסי להקניית יסודות היצירה 
התלת־ממדית בחומר. נתנסה בטכניקות 
הנמצאות בשימושם של אמנים ואומנים, 
חפצים  ובעיצוב  פיסוליות  ביצירות 
שימושיים. במהלך הקורס נלמד כיצד 
לבטא רעיון באמצעות שפה חזותית, 

נתוודע לעקרונות יסוד בעיצוב ועוד.

שני, 21:00-18:00
8 מפגשים 

מחיר: 990 ₪, כולל חומרים

איור וסיפור
מנחה: עינב רוטשולב

נלמד את יסודות האיור ונעמוד על הקשר 
המיוחד בין איור וטקסט. נתנסה בתהליך 
המרתק של עיבוד רעיון לציור וכיצד ניתן 
לספר סיפור בציור או סדרת ציורים. נעבוד 
בטכניקות איור קלאסיות – רישום בציפורן 
ובמכחול, ציור בצבעי מים, אקריליק ועוד.

שני, 21:00-18:00
14 מפגשים

מחיר: 1,450 ₪



צילום
מנחה: סטס קורולוב

הקורס מתמקד בהקניית כלים של תפיסה 
חזותית ופיתוח רגישות להיבטים של אור, 
צבע וקומפוזיציה בצילום. נלמד על מבנה 
המצלמה ועל התפתחות מדיום הצילום 
במשך השנים, ונכיר צלמים קאנוניים 
ועכשוויים. נתוודע להיבטים טכניים 
ואסתטיים בצילום וכיצד מיישמים זאת 

בעבודה האישית. 
נעסוק בנושאים כגון: צילום תיעודי, צילום 

סטודיו, צילום דיוקן וצילום נוף מקומי.

שלישי, 20:30-17:30
10 מפגשים

מחיר 1,000 ₪
יש להצטייד במצלמה דיגיטלית

סדנת רישום מודל 

סדנה פתוחה לרישום מודל עירום. הסדנה 
מתקיימת בסטודיו ציור מקצועי ומרווח, 
הכולל כני ציור ותאורה, ובליווי מורה לציור 

ולרישום מצוות ההדרכה של המוזיאון. 

חמישי, 21:00-18:00 
10 מפגשים 
מחיר: 600 ₪



קרמיקה לילדים
מנחה: טניה קרבצוב

החוג מיועד לגיל 9-6

חמישי, 18:30-17:00
10 מפגשים 

מחיר: 600 ₪, כולל חומרים

התנסות בחומר, בצורה, בנפח ובמרקם, 
תוך עבודה מרתקת ומהנה בתלת־ממד. 
מפגש בלתי אמצעי עם חומר ופיתוח 
מיומנויות טכניות ומוטוריות. החוג מאפשר 
לילדים ליצור בסטודיו מקצועי, כמו אמנים 
גדולים, ומשלב ביקורים בתערוכות 

המוזיאון לאמנות ובמרכז אמנויות.

מרכז אמנויות, מוזיאון חיפה לאמנות
שבתאי לוי 24, חיפה



תחריט והדפס - למבוגרים
מנחה: קרן בן הלל

שלישי, 21:00-18:00
10 מפגשים

מחיר: 1,200 ₪, כולל חומרים

התנסות ראשונית בהדפס, תוך התמקדות 
בתחריט. נלמד את תהליכי העבודה, 
מהכנת הגלופה ועד ההדפסה. נתנסה 
בטכניקות הדפס שונות - תחריט יבש, 
הדפס עץ וחיתוך לינוליאום. מתאים לבעלי 

ניסיון בציור וברישום וכן למתחילים.

מוזיאון הרמן שטרוק
ארלוזורוב 23, חיפה

לייעוץ והרשמה:
רכזת קורסים, תמר נצר: 04-8534774

education@hms.org.il

מידע מפורט על הקורסים ותנאי 
ההרשמה מופיע באתר המוזיאון:

www.hms.org.il

מספר המקומות מוגבל | פתיחת הקורסים מתוכננת 
לחודשים אפריל-מאי 2014, פתיחת קורס מותנית 

במספר מינימום של משתתפים.


