
 
 

 

 סאמר סקול
 19הירקון -נאות קיץ לילדים ולמבוגרים בגלריית המדרשהסד 

 
 לילדים ולמבוגרים , סדנאותגאה להשיק את "סאמר סקול"גלריית המדרשה 

  ומותנות בהרשמה מראשללא תשלום, מספר המקומות מוגבל, 
 ילדים-סקול-סאמרhttp://mid.activetrail.biz/הרשמה לסדנאות לילדים: 

 מבוגרים-סקול-סאמרhttp://mid.activetrail.biz/הרשמה לסדנאות למבוגרים: 
 

 סדנאות לילדים
 

 עוז זלוף - פני אדם
  19.8יום ראשון 

16:00-18:00 
 

 ?האמן או האמנית - יר? ומה הוא מגלה על האדם המציירמה מגלה הדיוקן על האדם המצו
 .פנים ופנימיות נכיר את אמנות הדיוקן ונצייר הבסדנ
 .מתאימה לילדים ולהוריהם וכוללת עבודה עם פחם מלכלך ההסדנ

  
 .אמן בין תחומי, אוצר ומדריך נוער. חבר ויוצר בתנועת תרבות ,*עוז זלוף

 
 אבולפיהמיכל  - אנימציה בלוח וגיר

 22.8יום שלישי 
16:00-18:00  

 
באמצעים פשוטים ובעזרת טלפון נייד או סרטון אנימציה מקורי בסדנה נלמד כיצד ליצור 

אחר מכן, בעזרת גירים צבעוניים, ל .ציה וכיצד יוצרים אותהמנתחיל בהסבר על אני! טאבלט
 .לוחתרחשויות משעשעות על גבי צור כל צוות משתתפים עולם קטן של היי
  

 בליווי הורים. 5או ילדים מגיל  8הסדנה מתאימה לילדים מגיל 
 
מיכל אבולעפיה, עוסקת באנימציה ואיור, בוגרת המחלקה לאמנויות המסך בבצלאל *

 .מבוגרים ליצור סרטוני סטופמושןומלמדת ילדים וגם 
 

  עוז זלוף - ציור מהתבוננות-עיר
 29.8יום רביעי 

16:00-18:00 
 

 ?משפיעה העיר על האמן היוצר בהכיצד 
 ?וכיצד משפיע האמן על העיר בה הוא יוצר

חלונות הגלריה הגדולים, נשאל שאלות על מה שסביבנו ונצייר החוצה דרך  בסדנה נביט
 .מהתבוננות ברחוב ובמה שנמצא בו

 
 .אמן בין תחומי, אוצר ומדריך נוער. חבר ויוצר בתנועת תרבות ,*עוז זלוף

http://mid.activetrail.biz/%D7%A1%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://mid.activetrail.biz/%D7%A1%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D


 
 

 

 מבוגריםסדנאות 
 

 גיל יפמן - בקצות האצבעות
Fingerspitzengefühl - fingertips feeling  

 20.8יום שני 
16:00-19:00 

 
בה נכין בובות וודו עצמיות ונעניק ביטוי לתחושות קשות, פחדים ותשוקות  ,ליבוד תסדנ

צמר בשילוב חומרים אורגניים )שערות  עבודת ליבוד אפלות באמצעות חומרים רכים.
 ציפורניים וכיו"ב( כמיטב מסורת מלאכת הוודו.

  
  לא נדרש ידע וניסיון קודמים.

 
 .2017זוכה פרס רפפורט לאמן צעיר  מציג בתערוכות בארץ ובחו"ל,אמן,  גיל יפמן,  *

 עבודותיו נמנים באוספיהם של מוזיאונים וגלריות בארץ ובעולם. 
 

 שחר יהלום וטליה קינן  -רישום בים סדנת 
 27.8יום שני 

18:30-21:00 
 

 ית האמניות שחר יהלום וטליה קינן. בהנחי סדנת רישום בים
 פרטים נוספים בהמשך. רישום בים.בגלריה, ומשם הליכה ל התכנסות

  
. 2007זוכת פרס גוטסדינר לשנת  ,מרצה בבצלאל ובמדרשהאמנית, , טליה קינן *

בתערוכותיה היא  .בסיס למחקר על דימויים חלל וזמן הרישום מהווהבעבודותיה 
 אשר פועלים ופועמים בתוך הזמן. מיצבים ,במגוון מדיומים רת יוצ
 
תערוכת יחיד במוזיאון הציגה  2011-ב .ושנקר בסיס רשה,אמנית, מרצה במד ,שחר יהלום  *

השתתפה בתערוכות קבוצתיות תל אביב במסגרת תערוכת הזוכים בפרס גוטסדינר. יהלום 
 .בארץ ובעולם

 
 

 גיל שחרבהנחיית  – שיעור בשפת התנועה של אוהד נהרין /גאגא
 29.8יום רביעי 

19:30-20:30 
 

 ,גאגאותחילת הסתיו, בהנחיית גיל שחר.  בסימן חגיגות סיום הקיץ שיעור גאגא -חגיגאגא
מציעה דרך לחזק את הגוף, לשכלל את הגמישות, הזריזות, של אוהד נהרין,  שפת התנועה

היעילות ולהעיר את החושים והדמיון. גאגא מפתחת מודעות לחולשות גופניות, מעירה 
 .מקומות מנוונים, חושפת את הקיבועים הפיזיים ומציעה דרכים לביטולם

 
 צורך בניסיון קודם.ומעלה, ללא  16לכל אדם מגיל  מתאים

 .שעה :משך השיעור



 
 

 

 
, ענבל פינטו ואבשלום פולק, שבע-אנסמבל בת להקות רבות, בהןקדן, הופיע ב, רגיל שחר *
 .של אוהד נהרין ולם, ועוד. מלמד גאגא, שפת התנועהבלט השוודי המלכותי בשטוקהה
 
 
 
 
 

 


