
 סילבוס סדנאות"שבוע האומנויות":  –"חממת ביכורים" 

 

 תיאטרון בובות מודרני  :1  הסדנ

באמצעות חומרים שניתן למצוא  לתיאטרון בובות אצבעות ייחודיות  נלמד כיצד לבנות במהלך הסדנה,
נלמד כיצד לשלב בין אמצעי מדיה מודרניים )כגון מצלמות, טלפונים, מסכים  כן, כמו בכל בית. 

 ומקרנים( בתיאטרון הבובות שלנו. 

 . ומעלה 6 –  ילדיםקהל יעד: 

 הסדנה:  פירוט תכני

 זמנים  פירוט תוכן  
 דקות  10 מצגת על סוגי בובות  -פתיחה 1
הצגת הבובה שנכין בסדנא והסברת אופן   2

 העבודה 
 דקות  5

 שעה  עבודה עצמאית ומעבר בין המשתתפים  3
בשימוש  צילום של סרטונים עם הבובות  4

 רקע וידאו משתנה 
 דקות  20

 

 תוצר אישי: בובה אישית. 

 

 קולנוע וצילום: איך להבין וליצור סרטים? : 2סדנה  

נלמד על המבע הקולנוע ועל היכולת שלנו    -במהלך הסדנה, נקנה כלים להבנת אומנות הקולנוע 
הסדנה, ניישם את הכלים  לשלוט בפריימים, בשוטים בסצנות ובחיבורם לכדי סרט. בחלקה השני של 

 והידע שרכשנו ביצירת סרטים קצרצרים בסדנה וברחוב. 

 .ומעלה 16 –  מבוגריםקהל יעד: 

 הסדנה:  פירוט תכני

 זמנים  פירוט תוכן  
 דקות  10 מה זה קולנוע?  –פתיחה  1
הדגמות מתוך    –אמצעי המבע הקולנועיים  2

 קולנוע עכשווי 
 דקות  20

הנרטיבי לפרקטיקה  הפיכת הרעיון  3
 לצילום ועריכת סרטים  101קולנועית: 

 דקות  10

צילום סרטי בזק בעזרת   –עבודה עצמאית  4
 הסמארטפון

 דקות  20

 דקות  15 הקרנת עבודות נבחרות וסיכום 4
 

 . סרט קצר אישיתוצר אישי: 



 

 מתחילים ל רישום : 3סדנה  

צפייה   -נתרגל את "ההתבוננות הרישומית" במהלך הסדנה נלמד את יסודות הרישום בגרפיט:  
 באובייקט דרך אור וצל, נתנסה ברישום קווי מהיר, ונתרגל רישום באמצעות אובייקטים שונים. 

 ומעלה. 16 –קהל יעד: מבוגרים  

 הסדנה:  פירוט תכני

 זמנים  פירוט תוכן  
הסבר על עבודה עם עפרונות ברמות   1

דחיסות שונות, הסבר על הצללות ועבודה  
 עם טבע דומם.  

 דקות  15

 שעה  רישום של טבע דומם  2
 דקות  15 הצגת העבודות   3
צילום של סרטונים עם הבובות בשימוש   4

 רקע וידאו משתנה 
 דקות  20

 

 . תוצר אישי: רישום בעפרונות גרפיט

 

 אלטרנטיביים  דיוקנאות: 4סדנה  

סטודיו פתוח: במהלך הסדנה, כלל המדיומים הפלסטיים פתוחים למשתתפים, כשהתמה המאגדת  
הינה עבודה על דיוקן אישי. נלמד כיצד שולפים מאפיינים מרכזיים מתוך פנים, וכיצד ניתן לתרגם את  

 אותם מאפיינים לחומרים במדיומים שונים. 

 ומעלה.  8 – ומבוגרים קהל יעד: ילדים 

 הסדנה:  פירוט תכני

 זמנים  פירוט תוכן  
 דקות  5 הצגה של חומרי היצירה ותהליך העבודה  1
מצגת עבודות של חנוך פיבן והסבר על   2

 איפיון דיוקן בעזרת תווי פנים בולטים.  
 דקות  15

 שעה  .  עבודה עצמאית ומעבר בין המשתתפים 3
 דקות   10 הצגת העבודות   4
 

 . דיוקן עצמי במדיה משולבתתוצר אישי: 

 

 

 



 לים י: סטנס5סדנה  

במהלך הסדנה נתנסה ביצירת חולצות בעיצוב אישי בעזרת שבלונות וספריי, בהנחיית אמן גרפיטי  
 מומחה. נלמד קיצר ליצור שבלונה בעלת מסר אישי וכיצד לעבוד עם ספריי על חולצה.  

 ומעלה.  8 –קהל יעד: ילדים ומבוגרים 

 זמנים  פירוט תוכן  
 דקות  20 הצגת החומר ודרך העבודה  1
 דקות  40 יצירה של השבלונות   2
ציור על החולצה בעזרת השבלונה   3

 בשימוש בספריי 
 דקות  20

 דקות   10 הצגת העבודות   4
 

 . תוצר אישי: חולצה בעיצוב ייחודי ואישי

 

 )צליל בנדריהם(  איור בעזרת משטחי קולאז': 6סדנה  

בנדריהם )"הדף הלבן לא בסדנה, נלמד על פיתוחה של שיטת איור חדשה אשר פותחה ע"י צליל 
מפחיד אותי"(: איור ציורים באמצעות משטחי צבע וקולאז'ים. במהלך הסדנה, כל המשתתפים יוצאים  

 עם איור אשר פותח על ידם. 

 ומעלה.  12 –קהל יעד: ילדים ומבוגרים 

 הסדנה:  פירוט תכני

 זמנים  פירוט תוכן  
הסבר על העיתון, חומריו השונים   -פתיחה 1

 והקשרי הדימויים 
 דקות  10

איור ראשוני ע"ב   –הצגת שיטת העבודה  2
דימוי קיים, סימון משטחי הצבעים, בחירת  

 דימויים 

 דקות  5

ניסיון ראשון ע"ב איור   –תחילת עבודה   3
קטן ומוכן מראש, לטובת התנסות בשיטה  

 בלבד

 שעה 

התכנסות לשיתוף מתוך תהליך הלמידה   4
מוכן, חידודים ומעבר  דרך עבודה על איור 

על העבודה המרכזית: איור עצמאי של  
 אובייקטים 

 דקות  20

רישום, עיצוב, גזירה,   –עבודה אישית   5
הדבקה ועיצוב; הנחייה אישית עבור כל  

 משתתף 

 דקות  20

הצגה משותפת של כלל המשתתפים,   6
 ביקורת הדדית וסיכום 

 דקות  20

 



 משטחי קולאז'. תוצר אישי: שני איורים בעזרת 

 

 )סטודיו אגריטה(  : הדפס7סדנה  

 ומעלה.  10 –קהל יעד: ילדים ומבוגרים 

 זמנים  פירוט תוכן  
 דקות  15 ודרך העבודה שיטות ההדפס הצגת  1
 דקות  45-שעה ו בהנחיית ריטה והגר  עבודה חופשית  2
 

. כלל המשתתפים יוכלו  , במיקוד על הדפסי רשתבמהלך הסדנה, נתנסה בהדפסים בטכניקות שונות
 , ולפי כל הדפס אותו הם יעצבו )לצד הדפסים מוכנים מראש(. במגוון הטכניקותלהדפיס 

 . כמות ההדפסים לפי רצון המשתתף –הדפסים ע"ג חומרים שונים תוצר אישי: 

 

 

 


