המתנ״ס
קריית אונו

אח רי ה חגים -
חי לים ה מפגשים
מת

מפגשי אמנות לילדים ונוער
מפגשי יצירה .העשרה.
קהילה .ומה שביניהם

נבחרת האמנים המנחים

מעצבות צעירות  /הדור החדש
היכרות עם עולם ותהליכי עיצוב האופנה ,דרך שילוב
בין שיעורים מעשיים לבין אנקדוטות וסיפורים על
מעצבים מובילים וקולקציות פורצות דרך.

מכחול הקסם

ד' ( 19:00-17:30גילאי ז-ט)

חוג "מכחול הקסם" יאפשר לילדים ללמוד את
יסודות הציור והרישום דרך משחק חוויתי שבו
נכיר את עולם האמנות ,התרבות וההיסטוריה.

כלים שימושיים  /יוצרים צעירים

ב' ( 17:30-16:00גילאי ד׳-ו׳)

סטודיו לאמן הצעיר
לימוד מושגי ציור ורישום חשובים כגון:
פרספקטיבה ,קומפוזיציה ,פרופורציות ועוד דרך
סיפור והתבוננות באישיות ידועה ,ספר ,שיר
או יצירה.

ויקטור אוחובסקי
סטודיו לציור

מיכל וינבוים
ציור חוויתי

יצירת כלים שימושיים למטבח ולבית עם התמקדות
בחשיבה מחודשת על כל חלק בכלי .היוצרים יקבלו
פרויקטים עיצוביים בהם תהיה התייחסות לחשיבות
התכנון ,החל משלב הסקיצה וכלה בשלב הגימור
של הכלי.

מעבדת איור

א' ( 17:30-16:00גילאי ד-ו)
א' ( 19:15-17:45גילאי ז׳-ט׳)

ה' ( 19:18-18:00גילאי ז-ט)

מרב באב”ד

מעבדת איור

ר ֹני שרה יפרח

סטיילינג ועיצוב אופנה

ידיים יוצרות

יצירת ציור כחוויה מהנה ובהנחיה צמודה ,תוך
פרוק הציור לשלבים קלים שכל צייר צעיר יוכל
להבין ולעקוב אחריהם.

מפגשי יצירה ,פיסול ,צביעה ולמידה על פסלים
ויצירתם ,במהלכם יושם דגש על פיתוח המוטוריקה
העדינה והגסה ,הדמיון והחשיבה היוצרת.

ד' ( 17:30-16:00גילאי א-ג)

ACRILIC

ד' ( 17:00-16:00גילאי ד-ו)

רבקה רון

קרמיקה ואמנות
רב תחומית

נגה מילר

קדרות

ACRILIC

פיתוח החוש העיצובי פרי הדמיון ,דרך טרנדים
חמים ,ליצירת פריטים ללוק ולחדר מושלם.
במהלך השנה נשתף תהליכי עיצוב ויצירה
ב TikTok-ונתחדש בפריטים חדשים.

אמנות רב תחומית
יצירה בטכניקות מגוונות מתחומי הציור ,הדפס
ופיסול בחומר קרמי ,בשילוב חומרים מן הטבע
וחשיפה לאמנים ומושגים בתולדות האמנות.
א' ( 19:30-18:00גילאי א-ד)

ציור חווייתי

 TikTokסטיילינג

ה' ( 17:45-16:30גילאי ד-ו)

כלים שימושיים  /יוצרים בוגרים

ב' ( 19:30-17:45גילאי ז-ט)

יצירה במגוון חומרים ומדיומים בהשראת מאיירים,
סיפורים ויצירות אמנות שונות ,תוך קבלת הזדמנות
להתנסות בסטודיו פתוח לצד הנחייה מקצועית,
העמקת היכולת האמנותית ,עידוד ציור חופשי
ומתן ביטוי לסגנון אישי.

נלמד איך לתרגם רעיון לתוצר שהוא כולו של
היוצרים הצעירים ,תוך שימוש בטכניקות הנפוצות
בעבודה בחימר .נייצר כוסות ,מחזיקים לכלי כתיבה,
עששיות ,עציצים ,שלט לחדר ועוד תוך התנסות
בעבודה על אובניים ,משטחים וחוליות.

א' ( 17:45-16:45גילאי חובה-ב)

כחומר ביד היוצר
המפגשים ייקנו לילדים פיתוח יכולת יצירתית
ועיצובית בחומר הקרמיקה ,דרך יצירת פסלים
אנושיים ואסתטיים ולמידה על אמנים יוצרים בחומר.
ב' ( 17:45-16:45גילאי ג-ו)

ב ליצירת קשר 03-5396024 :ב להרשמה ופרטים נוספיםhamatnas.co.il :

*

ייתכנו שינויים בהתאם לצרכים
והוראת משרד הבריאות.

