
 

 !כל אחד יכול
 .לימוד יסודי ופרטני של רישום וציור

 .אקריליק וצבעי שמן, אקוורל, גירים צבעוניים, פחם, עיפרון
 .לימוד כל טכניקות ושיטות העבודה בצורה יסודית

 .התמקדות בעבודה בצבעי שמן על בד
 .עבודה פרטנית ואינדיבידואלית עם כל אחד לפי הקצב האישי שלו

הבנת שפת , הקניית חשיבה ויזואלית, ה בחוג מתמקדת בפיתוח יכולת התבוננותההורא
 .האמנית ושכלול מיומנות טכנית

 .ההוראה בחוג מתמקדת בפיתוח יכולת התבוננות
 .הבנת שפת האמנות ושכלול מיומנות טכנית, הקניית חשיבה ויזואלית

דבר המאפשר , שום שגרתיקורס ריזה אינו קורס ציור או , כל תלמיד מקבל הדרכה אישית
 .להצטרף בכל עת בשנה

 .ההדרכה בחוג הרישום והציור מותאמת לכישורי התלמיד ולקצב האישי שלו
 

 :שיעורי ציור
בלימודי הצבע נתמקד בצבעי שמן על בד כאשר ישנה אפשרות לפי בחירה אישית לעבור וללמוד 

 .אקוורל ופסטלים, טכניקות שונות ומגוונות גם באקריליק
צבעים , צבעי היסוד, גלגל הצבעים: ד את יסודות הצבע ומושגים שונים מעולם הציורנלמ

 ...צבעי פסטל ועוד, צבעים משלימים, מנוגדים
נכיר צורות וציורים , תלת מימד, דו מימד , קו האופק, נפח, נלמד מושגים כמו אור וצל

 .מתקופות שונות
 .נכיר סגנונות יצירה שונים וכיצד ליצור אותם

 .אבסטרקט -ריאליסטי ואף ליצור ציור מופשט -נלמד ציור פיגורטיבי
חלק מהציורים נצייר מהדמיון וחלק תוך התבוננות בציורים בהשראת ציירים  מפורסמים או 

 .בהשראת ציורים אחרים
 .נלמד להסתכל על צבע מסוים במציאות ולהגיע לאותו הצבע בדיוק על הבד

 .בע המדויק שרוציםשיעורים בערבוב צבעים והגעה לצ
 .ההדרכה אישית לחלוטין ומותאמת  לכישורי התלמיד ולקצב האישי שלו

 
 :שיעור רישום

 .בלימוד הרישום נלמד להתבונן באובייקטים באופן חדש שלא הכרנו קודם
שימוש בגירים : נלמד טכניקות מגוונות ביותר המאפשרות הכרת חומרים שונים ושילובים כמו

 .רישום בגיר לבן על דף שמור, ורל ועיפרוןאקו, פחם, צבעוניים
 .והשימושים בהם -מחק פחם, הכרת חומרים חדשים כמו פיקסטיב

הרישום חשוב וחיוני לרכישת יסודות מוצקים לעבודה בצבע בשלב , נוסף על הנאה ויופי
 .מתקדם יותר

 .ההדרכה אישית לחלוטין ומותאמת לכישורי התלמיד ולקצב האישי שלו
תוך חיזוק , הדמיון והרצון של הלומד, לפי הלך הרוח, יבידואלית ופרטניתהעבודה אינד

 .תרפיה ביצירה, פיתוח הדמיון, פיתוח מוטוריקה עדינה וגסה, הביטחון העצמי

 !הנאה מובטחת


