בס"ד

1

תוכן עיניינים >>

2

כל הסיבות ללמוד אצלינו >>
הכשרות מקצועיות >>
לימודי תחביב ופנאי >>
ערכות אומנות לסוכות >>
סדנאות בהזמנה אישית >>
קורס לגיל הזהב >>
צבירת שעות לתרפיה באומנות >>
הוראת ציור ללימודי תעודה >>
אומנות הציור >>
תאורית הציור והרישום >>
דיוקן >>
ערכות יצירה אומנותית >>
הזמנה אישית של :יצירות ,חלל ותפאורה >>
מורות בשבתון >>
חנות >>
מחירון >>

עמוד 6
עמוד 10-43
עמוד 46
עמוד 59
עמוד 62
עמוד 66
עמוד 70
עמוד 74
עמוד 75
עמוד 78
עמוד 82
עמוד 86
עמוד 86-87
עמוד 90
עמוד 92
עמוד 94

דברי פתיחה >>

בס"ד
המכללה החרדית לאומנויות 'אשת חיל' היא מקום
מקצועי איכותי ועדכני ללימודי אומנויות.
שלושים ושתיים שנות נסיון ,לימדו אותנו ,כי אוהבות
האומנות ו"האומניות בנפשן" מעדיפות ללמוד אצלינו
ולהגיע ממרחקים ,בגלל הרמה הבילתי מתפשרת ,החידושים
והעדכונים "הכי חמים" בתחום -
כי מקצוע לומדים מהמקצוענים.
בחוברת זו ריכזנו בעבורך ,כל מה שתצטרכי לדעת מ -א' ועד  -ת',
כדי להשתלב באחד מהמסלולים שלנו .לך נותר רק לבחור...
אנו מקווים שתפיקי תועלת רבה ומאחלים לך בהצלחה!
נחמה איצקוביץ  -מנהלת המכללה,
וכל צוות מכללת אשת חיל.
3

4

א

ומנית

מכללת אשת חיל היא אבן שואבת לכל האומניות באשר הן,
המבקשות להתמקצע במקום המוביל ללימודי אומנות בלי
להתפשר על אוירה חרדית  ,צוות מורות מהשורה הראשונה,
יחס אישי וכל העדכונים והחידושים בתחום.

שילוב של טכניקת ציור 'נפלאות המכחול'
ויצירת מרקמים מיוחדים בצבעי 'פנטזיה'
בשילוב חומרים שונים
יוצרת :איצקוביץ נחמה
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כל הסיבות ללמוד אצלינו >>

לימודים בהתאמה אישית לך ,המעוניינת
לחוות את חווית היצירה האומנותית
מסלולים מיוחדים לעובדות הוראה
מסלולים מיוחדים לקבלת תעודת הדרכה
למדריכות לאומנות
לימודי הסבה מקצועית לקבלת עבודה
בהדרכות אומנות לחינוך הבילתי פורמלי
ארכיון רב תחומי עשיר במיוחד
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צוות מורות מומחיות ומקצועיות,
בעלות נסיון עשיר בשיטות הוראה
המשלבות הקניית ידע מעשי ועיוני

החנות המובילה לצרכי ציור ואומנות
ניתן להשיג מגוון ענק של חומרים
בלעדיים בתחומי היצירה השונים

מסלולים ייחודיים המקנים תעודת
הדרכה לחינוך הבילתי פורמלי

תערוכות ארציות לעבודות
מובחרות ולנושאים תקופתיים

מוכר לכל המוסדות הרלוונטיים:

ביטוח לאומי ,משרד הקליטה משרד החינוך ועוד

הלימודים מוכרים לצבירת שעות
לצורך תואר
 3כיתות מרווחות ומאובזרות

מסגור תמונות אומנותי
פינת קפה וכיבוד לנוחות התלמידות
ממוקם על ציר מרכזי עם נגישות
ותחבורה זמינה
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בעזרת הידע שתרכשי ב'אשת חיל' תוכלי לפאר את ביתך
ולהעצים את האישיות שלך.
השינוי מתחולל לנגד עיניך ובכוחות עצמך.

אומנות התבליט
יוצרת :איצקוביץ נחמה
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הכשרה מקצועית >>
לכל אחת מההכשרות,
תינתן תעודה
(למסיימות מסלול מלא)
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תכנית העצמה אישית >>

עמוד 14

אומנות התבליט  -מסלול מורחב >>

עמוד 18

מכחול אויר  -מסלול מורחב >>

עמוד 19

הל"ל  -הכשרה למדריכות לאומנות שנה א' >>

עמוד 22

הל"ל  -הכשרה למדריכות לאומנות שנה ב' >>

עמוד 30

שנת השתלמות לבוגרות הל"ל >>

עמוד 38

עיצוב קירות ותפאורות  -מסלול מורחב >>

עמוד 42

הוראת ציור ורישום >>

עמוד 74-83

התכנית האישית שלי >>
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ג

מישות

אצלנו תוכלי להתאים את תוכנית הלימודים בדיוק לקצב שלך
ולמטרה האישית שלך.

תמונת אוירה בשילוב הבלטת מפיות
וציור במשיכת מכחול אחת.
יוצרת :איצקוביץ נחמה
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תכנית העצמה אישית >>
מסגרת הלימודים 24 :מפגשים
מפגש אחד בשבוע של שעתיים וחצי
אפשרות למסלול מקוצר
תכנית זו מומלצת לכל יוצרת להטענה אישית
ובפרט למורה לאומנות .בעזרת מיומנויות
אלו תוכלי ללמד באוירה חיובית הרבה יותר,
ולהעצים את תלמידותייך.
מתאים גם למדריכה לאומנות שרוצה להיות
הרבה מעבר ולרכוש כלים טיפוליים.
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קורס מקצועי למאמנות באומנות
אימון באמונה עצמית באמצעות אומנות " -אם אין אני לי מי לי"
לך המעוניינת להיות מאמנת באמצעות אומנות ולהפוך תחביב
למקצוע ,יצרנו עבורך תוכנית לימודים מקצועית ועשירה
הכוללת ידע ,הבנה ותרגול מעשי.
מטרות הקורס:
 .1מתן כלים להעצמה אישית באמצעות אומנות.
 .2פיתוח יכולת הקשבה והתבוננות שיקנו לך מטודות
לסייע לזולת.

תבליט בקלקר

תוכנית הלימודים:
הקורס הינו קורס מקצועי להכרות עם כוחם המרפא של
חומרי האומנות והשפעתם על היוצר.
הקורס יעסוק בהכרות מעשית חוויתית עם חומרי האומנות ועם
הכוחות המיוחדים שהקב"ה נטע בך!
בקורס נעסוק במרכיבים הבאים:
טווח יכולת החומר ומגבלותיו
מודעות לרגישויות תחושתיות שונות של היוצרת באומנות.
התאמת החומרים ליוצרת.
תהליך היצירה במקביל לתנועת הנפש של כל אחת.
רפלקציה ומודעות עצמית  -אימון באמונה עצמי.
העצמה אישית באמצעות אומנות – "צדיק כתמר יפרח"
תחשות ,מחשבות ,רגשות.
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רך

אנחנו מזמינים אותך לצאת לדרך משותפת.
לגלות את האומנית שבך .בין אם את רוצה להתמקצע
באחד התחומים ,ובין אם הגעת לצורך פנאי ותחביב -
אנחנו נלווה אותך לעבר המטרה שלך.

ציור במכחול אויר
בשילוב 'משיכת מכחול אחת'

17

מסלול מורחב >>
התמחות בתבליט
יוצרת  -כל הזכויות
שמורות רק לך
להתפעל מהעומק ולהתעמק
בפרטים הקטנים היוצרים אומנות
נדירה ומקורית מלאת אופי ומעוף.
 44שיעורים של שעתיים
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למי זה מיועד?
לכל חובבות היצירה התלת מימדית ,ולצורך מקצועי של בניית
דגמים ומודלים (גם בכפוף לשרטוט אדריכלי).
מה לומדים?
הלימודים המקנים לתלמידה ידע עשיר ואפשרויות
ליצירת תמונות תלת מימדיות בעלות עומק,
מרהיבות ביופיין.
במסגרת התכנית תלמדי מגוון סגנונות ליצירת
תמונות בעלות אלמנטים יהודיים,
נופים פסטורליים ,כפריים ועוד .נלמד באופן
מקיף את יסודות הפרספקטיבה ,תלת מימד,
יצירת דגמים ,ובניית מודלים.

מסלול מורחב  -מכחול אויר ()Air Brush
כלי מקצועי לציור מהיר על משטחים גדולים וקטנים ,בשיטה
מתקדמת ביותר המאפשרת לך להיות מקצועית בתחום
הציור .במסגרת הלימודים תלמדי להשתמש במברשת האויר
ובצבעים וליצור אפקטים מיוחדים תוך יצירת מראה וגימור
איכותי ומרשים .הציור מתבצע על קנווסים ,בדים ,קירות
וחפצים שונים.
 20שיעורים של שעתיים
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ל"ל

מסלול הדגל של מכללת 'אשת חיל' הוא ללא ספק הל"ל.
הכשרה למדריכות לאומנות.
מסלול מקצועי ומקיף שיתן לך את כל הכלים והידע הדרושים
לך על מנת לצאת עם כישורים ,יכולות וביצועים ברמה גבוהה.

גילוף בקלקר בשילוב פיסול
פרחים בחומרים שונים
יוצרת :רחלי פולק
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הכשרה למדריכות לאומנות
שילוב אומנויות >>

אוהבת אומנות?
רוצה גם לעסוק בזה ולהתפרנס בכבוד?
במכללת אשת חיל הרכבנו עבורך מסלול מקצועי ומקיף ברמה גבוהה
שיאפשר לך זאת או כיוצרת ברמה גבוהה ומקצועית או לצורך הדרכה.
התכנית מכשירה להדרכת ילדים מגיל הרך ועד נוער ומבוגרים,
ומקנה הרגלי עבודה נכונים עבור בעיות העלולות להיווצר במסגרות לימוד
קבוצתיות ופרטיות ,מתנ"סים ,מסגרות חינוך בילתי פורמליות וחינוך משלים.
תכנית הלימודים מקנה תעודת הדרכה באומנות למסגרות החינוך
הבילתי פורמליות וחינוך משלים ,לצורך הדרכה במתנ"סים ,בתי ספר,
צהרוניות ,קורסים לגיל הרך ,עבודה עם גיל הזהב בבתי אבות ,ועוד.
הקורס מעניק הכשרה להשתלבות מוצלחת במשק ,הן בתחום
ההוראה וההדרכה והן בתחום המכירה המסחרית.
הכרות מעשירה עם תחומים מגוונים ועכשווים לצורך הכשרה מקצועית
בתחום הדרכת האומנות.
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התכנית הינה דו  -שנתית (ניתן גם לסיימה בשנה מרוכזת אחת)

שנה א' >>

תרכשי כלים ויסודות ליצור ברמה גבוהה על ידי לימוד מקיף ויסודי של מגוון נושאים שונים >> סה"כ  160שעות לימוד

מה נלמד?

הנושאים הנלמדים

מרקמי משחות
עיצוב

תוכלי להעניק לכל משטח וכלי מרקם ייחודי ומעניין .נלמד להשתמש ולהגיע למגוון רחב של
מרקמים וטקסטורות מעניינות כמו כן ,נלמד ליצור אפקטים מרהיבים שמשדרגים כל עבודה.

פרסקו

טכניקה ייחודית ליצור המשכי תמונה ולשלב אותה על ידי הבלטות וצביעה .תוך שילוב אלמנטים
שונים ומגוונים.

קוויליניג

אומנות מיוחדת ומקצועית ליצירת פרחים וקישוטים ,תכשיטים ,תמונות ובעצם  -כל דבר שרוצים
והכל מגלגולי נייר! כולל שימוש בכלים מקצועיים ובטכניקות מגוונות.

ציפוי ועיטור כלים
חומר פולימרי

טכניקות מגוונות לעיטור כלים שונים ע"י מרקמי טקסטורה של פיצוץ שברים ,צבעי פנטזיה
מרבלינג ועוד.
חומר גמיש עם אינספור אפשרויות לעבודה ברמות שונות ותוצאה שמדהימה כל פעם מחדש.
נכיר את החומר ונתנסה עם כלי העבודה הנלווים ,נלמד כיצד ליצור ציפוי דקורטיבי לכלים ,יצירות
שונות בתלת מימד וחרוזים מיוחדים .מתאים מאוד להפעלות חברתיות ברמה גבוהה.
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 32שנות נסיון.
מאות בוגרות מרוצות.
אלפי יצירות.

"להיות בשמחה"
תמונת אוירה ,ממרקמים של משחות עיצוב
יוצרת :איצקוביץ נחמה.
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המשך שנה א' >>

הכשרה למדריכות לאומנות
שילוב אומנויות >>

הנושאים הנלמדים

מה נלמד?
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ארועים בנייר
ובטקסטיל

כל שולחן וכל ארוע יהפוך לחגיגה יצירתית מנייר
נלמד להכין יצירות מדהימות ומגוונות תלת מימדיות
ודו מימדיות מנייר .מצוין עבור עיצובי שולחן ,ארועים
והפעלות שונות .צביעת טקסטיל  -תיקים ,חולצות ועוד.

חריזת נוי

טכניקות שונות להשחלה אומנותית של חרוזים ליצירת
פרחים ,נוי ומינאטורות תלת מימדיות.

דמוי ויטראז'

כל חלון ,מראה או כלי הופך בקלות ליצירת אומנות
מדהימה ביופיה .נלמד כיצד להשתמש בצבעים מיוחדים
שיוצרים מראה של זכוכית במרקמים שונים.

הבלטת
מפיות

המפית הפשוטה מתעוררת לחיים והופכת ליצירה
מרהיבה .נלמד כיצד ליצור ציפוי בעזרת המפיות תוך שילוב
הבלטות וטכניקות מעניינות לגימורים.

הנושאים הנלמדים

מה נלמד?
יצירה לגיל הרך

הכרות עם מגוון אפשרויות ליצירות עם הגיל הרך תוך שילוב חומרים נפסדים רעיונות
והתנסויות .יצירת בובות ועוד .תוך דגש על פיתוח חשיבה יצירתית ויכולות מוטוריות.

"אל תשליכני"
מיחזור אומנותי

את רגילה לזרוק את זה לאשפה ,בואי ללמוד כיצד לנצל את זה ליצירה!
פיתוח חשיבה יצירתית ע"י שימוש אומנותי ולא שגרתי בחפצים מחיי היום יום.
במהלך הלימודים נכיר ונתנסה באפשרויות השונות לעבודה עם חומרים נפסדים.

חימר

הכרות והתנסות עם החומר ואפשרויות שונות ליצירה איתו.

כרטיסי ברכה והזמנות
בעבודת יד

תשמחי את קרובייך בכרטיס ברכה מקורי ומיוחד.
נלמד ליצור עיצובים שונים ומיוחדים בניירות ,תוך שימוש בטכניקות מעניינות ומקצועיות.

עיסת נייר

תופתעי לגלות מה ניתן להכין מנייר פשוט ...נלמד טכניקות שונות לפיסול ועיצוב בנייר תוך
שילוב חומרי מיחזור .ניצור כלים חפצים ועוד והכל מנייר!

הקשיות

שימוש בחומר שיוצר הקשייה מנייר ומבד לעיצובים מיוחדים במראה עתיק תוך שילוב וניצול
חומרי מיחזור .
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ינוק

אין ספק שהלימודים במכללת 'אשת חיל' ,המקום המוביל
ללימודי אומנות ,נותנים לך נקודת זינוק משמעותית.
אנחנו נדאג שתמצי את היכולות שלך ותגיעי איתם רחוק.

"את הרקע לחלון ציירתי בציור מהיר בטכניקת
'נפלאות המכחול' התבליט  -במרקמי משחות עיצוב
הציפורים בטכניקת גילוף"
יוצרת :איצקוביץ נחמה
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הכשרה למדריכות לאומנות
שילוב אומנויות >>

שנה ב' >> סה"כ  160שעות לימוד

הנושאים הנלמדים

מה נלמד?

30

תלת מימד

חוויה אמיתית ליצור מקלקר כל העולה על
הדמיון .הכרות מעשית עם יסודות הגילוף
בקלקר ליצירת אלמנטים מובלטים בתלת
מימד ודו מימד.

'פנטזיה'

יצירת מרקמים מכוונים עד בילתי נשלטים
ליצירת רקעים ועוד.

עיצובים בנייר שקוף -
'פרגמנו'

עיצובים בנייר עדין ומיוחד למראה מלכותי.
נלמד כיצד לתת לנייר מראה תחרתי על ידי
הבלטות וחירורים .נכיר ונתנסה בטכניקות
השונות והמגוונות ,נכיר את הכלים המיוחדים
המשמשים לנייר זה וניצור מגוון דוגמאות.

את כל הידע והכלים הבסיסיים קיבלת בשנה א' .שנה ב' נותנת לך להגיע למקום הרבה יותר רחוק עם היכולות
שלך .קורס זה יקדם אותך הרבה מעבר ,שלא יהיה מצב שבו התלמידות עוקפות אותך...

הנושאים הנלמדים

מה נלמד?
עיצוב בחומר גמיש

נלמד ליצור פרחים ועלים תלת מימדיים עדינים ויפים במגוון טכניקות ,לשילוב בעבודות
שונות.

"משיכת מכחול אחת"

לצייר פרח תלת מימדי מדהים בחמש דקות? לצייר בלי לדעת לצייר? זה אפשרי עם
הטכניקה הייחודית והמבוקשת לציור -כל אחת יכולה! נלמד לצייר פרחים עלים ועיטורים
שונים שאפשר ליישם על כל משטח  -אפילו על חפצים ,כלים ,בדים ,רהיטים וקירות.

נפלאות המכחול

תמיד חלמת לדעת לצייר? לאחוז במכחול ,לטבול בצבע וליצור משהו משלך? אין צורך בידע
מוקדם ,דרך התבוננות והבנה .ציור דרך האומנות.
במהלך הלימודים תלמדי ותתנסי בטכניקה ייחודית וחוויתית ליצירת נופים ורקעים
במכחולים רחבים ,ביד חופשית.

31

32

ח

דשנות

עולם האומנות לא מפסיק להתחדש.
חומרים חדשים ,טכניקות חדשות.
ב'אשת חיל' ,דואגים שתשארי מעודכנת.

צריבה בעץ בטכניקה בלעדית המאפשרת
הכנסת גוונים רבים באלמנטים קטנים למרות
התפשטות הצבע האופיינית בצביעה בעץ

33

הכשרה למדריכות לאומנות
שילוב אומנויות >>

המשך שנה ב' >>

הנושאים הנלמדים

מה נלמד?

34

תמונות אוירה
וחידוש רהיטים

לחדש את הישן ולישן את החדש .הכל אפשרי בקורס
המקצועי והחוויתי .את כל הידע והטכניקות שתלמדי
תוכלי ליישם בבית שלך ,ולשדרג את הריהוט והקירות
הסטנדרטיים לגימור אומנותי וייחודי.

הדפסת אותיות

לימוד של סגנונות הדפסה שונים.

ציור על משי

נלמד ליצור צבעוניות מרהיבה בציור ובצביעה על גבי
בד המשי תוך שימוש בצבעים מקצועיים ומיוחדים.
נכיר אפשרויות שונות לשילוב הבד לשימושים שונים.

מה נלמד?

הנושאים הנלמדים

תכשיטנות מתכתית
צריבה על עץ

דפי זכרונות לרגעים בלתי
נשכחים
פסיפס אבן

עיצוב תכשיטים מרהיבים ממתכת בצורות שונות ובשילוב צבעים ייחודיים.
אוהבת את המראה הכפרי? כדאי שתכירי אומנות ציור מיוחדת על גבי משטחי עץ.
במהלך השיעור נלמד לעבוד עם מיכשור ייחודי לציור על העץ על ידי חריטה וצריבה.
נכיר סוגי צביעה המתאימים לעץ לקבלת מראה כפרי וטבעי .לא מצריך ידע בציור.
יצירת דפי עיצוב מיוחדים בשילוב תמונות או הקדשות ,ברכות ושירים בטכניקות חוויתיות
ומענינות ,לתוצאה ייחודית ומרגשת.
פסיפס  -אומנות עתיקה ומעניינת .תמיד שאלת את עצמך ,איך עושים את זה?
את מוזמנת לבוא ליצור פסיפסים מדהימים משלך ,בטכניקות שונות :תנועה ,רשת ,הפוך.
להכיר את הכלים והחומרים המקצועיים המשמשים ליצירת הפסיפס ואפשרויות גימור שונות.

סיימת הלל שנה ב'? רוצה להעפיל אל הפסגה? רוצה ייתרון שאין לאחרות?
קורס העצמה אישית >> תהיי מעבר  -גם לעצמך וגם לאחרים >> עמוד  14מחיר מיוחד לבוגרות הל"ל
השתלמות לבוגרות הל"ל >> עמוד 38

35

36

ט

כניקות

זו לא חוכמה רק להכיר .זו חוכמה לדעת איך להשתמש ומתי,
ואיך לשלב ביניהם .ההתנסות המעשית היא חלק בלתי נפרד
ממסגרת הלימודים .לגעת בחומר ,להכיר ולדעת לאן אפשר
להגיע איתו.

יצירה משולבת בתבליט עדין ובניה קלה
מתאימה לבתי ספר ,לכיתות ז' ח'.
חוויתית במיוחד!
יוצרת :מלכה גליקסון
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שנת השתלמות לבוגרות הל"ל >>
ב'אשת חיל' דואגים שלא תשארי מאחור!
לכן יצרנו מסלול השתלמות מיוחד
לבוגרות הל"ל במסגרת ההשתלמות
מבצעים עבודות מהכח אל הפועל

38

להעפיל אל הפסגה!
קידום אומנותי ברמות שונות
תוך ליווי אישי מקצועי ומקיף
לתחום בו את עוסקת.

את כל הבסיס והידע המקצועי קיבלת בקורס המקיף  -הל"ל .אך מכיוון שזה תחום
שכל הזמן משתנה ומתחדש ,מומלץ ביותר להתעדכן בכל החידושים האחרונים,
ולקבל העשרה למגוון שימושים :הפעלות חברתיות ,ערבי גיבוש ,עבודה עם הגיל הרך
ועוד .במהלך הלימודים ,ניצור יצירות משולבות ממגוון התחומים שלמדת .נתמקד בכל
עבודה עד לסיומה המושלם  -שתהווה דוגמא לתלמידותייך ,שירצו גם ליצור אותה
ודומה לה .ובמיוחד ניצור לך תיק עבודות עשיר עם דוגמאות מגוונות לעבודות ויצירות
לתערוכה הפרטית שלך.
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י

צירתיות

תני חופש יצירתי לאומנית שבך.
בין אם יש לך כשרון מיוחד ובין אם לא  -אם יש לך אהבה
לתחום ,מכללת 'אשת חיל' זה המקום בשבילך.

צריבה בעץ בצביעה צבעונית שקופה
יוצרת :א.י  -נתניה
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התמחות >>
עיצוב קירות ותפאורות
חושבת בגדול?
בואי ללמוד מקצוע מבוקש ורווחי
בתחום מגוון ומאתגר.
מסלול בלעדי ומקיף בו תקבלי כלים
מקצועיים ומתקדמים להתמחות
בציורי קירות ,הכנת תפאורות
ממגוון חומרים וטכניקות תוך שימת
דגש על עיצובי קירות למוסדות,
עיצובי במה ויצירת רקעים.
42

למי זה מיועד?
לכל מי שיש לה אהבה לתחום עיצוב קירות
ותפאורה ולמי שמעוניינת להשתלב בעבודה
מאתגרת בתחום.

מה לומדים?
מכחול אויר ( )Air Brushמורחב
כלי מקצועי לציור מהיר על משטחים גדולים וקטנים .במסגרת הלימודים
תלמדי להשתמש במברשת האויר ובצבעים וליצור אפקטים מיוחדים תוך
יצירת מראה וגימור איכותי ומרשים >> .פרטים נוספים בעמוד 19
תלת מימד -יסודות התבליט ושימושיו ליצירת אלמנטים מובלטים
ותלת מימדיים לכל מטרה >> .פרטים נוספים בעמוד 18
שימוש במכחולים רחבים -ציור על קירות ותפאורות ביד חופשית
ובמהירות לצורך יצירת רקעים .השלמה חשובה למשתמשות במכחול
אויר >> .פרטים נוספים בעמוד 31
יסודות הציור והרישום -שילוב שיטות לימוד המקנות ידע מעמיק
ומקצועי בתחום הציור >> .פרטים נוספים בעמוד 75

43

44

כ

לים

במהלך הלימודים תקבלי כלים מקצועיים ומגוונים למצות
ולבטא את הכישרון שבך בצורה הטובה ביותר.

יצירת תמונת נוף ואווירה על ידי טכניקה
ייחודית לציור בצבעי 'פנטזיה'
יוצרת :איצקוביץ נחמה
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לימודי תחביב ופנאי >>

קורסים וחוגים חודשיים

עמודים >> 50-51

אומנות התבליט
משיכת מכחול אחת
דפי זכרונות
תכשיטנות
נפלאות המכחול
ציור
צריבה בעץ
עולם של נייר
יצירת תמונות אוירה
מכחול אויר
שילוב אומנויות

46

סדנאות קצרות

עמודים >> 54-55

הדפסת אותיות
כרטיסי ברכה
עיסת נייר
תמונות אוירה וחידוש רהיטים
עיצובים בנייר שקוף
חריזת נוי
דמוי ויטראז'
עיצוב בחומר גמיש
תכשיטנות מתכתית
'אל תשליכני' מחזור אומנותי
יצירת בובות
פסיפס אבן
פנטזיה

התכנית האישית שלי >>

47

48

ל

ימודים

במסלולי הלימוד שלנו מושקעת חשיבה רבה על כל פרט
ופרט .חשוב לנו להביא את המורות המקצועיות ביותר
בתחומן ולהתאים את תוכנית הלימודים באופן אישי למטרות
שלך ,על מנת שתגיעי להישגים מרשימים.

יצירה משולבת' :נפלאות המכחול' בשילוב 'משיכת
מכחול',שימוש בטכניקות פיסול ותלת מימד
יוצרת :איצקוביץ נחמה
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מה נלמד?

קרוסים וחוגים חודשיים

אומנות התבליט

בסבלנות ,תוך הדרכה מקצועית תוכלי לפאר את ביתך או כמתנה
לקרובייך בתמונה ייחודית ומרשימה .יצירות כיד הדמיון הטובה,
תמונות תלת מימדיות המשלבות ציור בצבעי שמן/אקריליק
בשילוב תבליטים בקלקר ועוד.

פעם בשבוע מפגש של שעתיים

משיכת מכחול אחת

לצייר בלי לדעת לצייר? זה אפשרי עם הטכניקה הייחודית
והמבוקשת לציור  -כל אחת יכולה! נלמד לצייר בהטענת המכחול
בצבעים ובמשיכה אחת פרחים עלים ועיטורים שונים שאפשר
ליישם על כל משטח חפצים ,כלים ,בדים ,רהיטים ,קירות ועוד...

פעם בשבוע מפגש של שעתיים וחצי

דפי זכרונות לרגעים בלתי
נשכחים

יצירת דפי עיצוב מיוחדים בשילוב תמונות או הקדשות ,ברכות
ושירים בטכניקות חוויתיות ומענינות ,לתוצאה ייחודית ומרגשת.

פעם בשבוע מפגש של שעתיים

עיצוב תכשיטים בטעם ובסגנון שלך קורס מקצועי ויסודי מאוד,
ללימוד טכניקות עדכניות ומגוונות בעיצוב תכשיטים .מרמת
הבסיס ועד לרמה גבוהה ומאתגרת .ניתן להרחיב לרמת התמחות.

פעם בשבוע מפגש של שעתיים

במהלך הלימודים ,תתנסי בטכניקה ייחודית וחוויתית ליצירת
נופים ורקעים במכחולים רחבים ,ביד חופשית.

פעם בשבוע מפגש של שעתיים

תכשיטנות

50

משך הקורס

נפלאות המכחול

קורסים וחוגים חודשיים

מה נלמד?

משך הקורס

ציור

להניף מכחול ולערבב הצבע ,לטשטש ולמזג ,להוסיף ולדייק בחוג ציור חוויתי המאפשר לך
לצייר במגוון רחב של טכניקות .ליצור בהנאה ולהנות מהתוצאה.

פעם בשבוע מפגש
של שעה וחצי

צריבה על עץ

טכניקות לחריטה בעץ .הלימודים בקצב אישי וברמה ייחודית .במהלך השיעור נלמד לעבוד
עם מיכשור ייחודי לציור על העץ על ידי חריטה וצריבה .נכיר סוגי צביעה המתאימים לעץ
לקבלת מראה כפרי וטבעי .לא מצריך ידע בציור.

פעם בשבוע מפגש
של שעתיים

עולם של נייר

יצירה בנייר ,חוג ליצירת מגוון רחב של שימושים בנייר .עיצובי אלבומים בעבודת יד ,מיני
אלבום דגם ארנק ,קופסת אלבום ,אקורדיון של תמונות ועוד.

פעם בשבוע מפגש
של שעתיים

יצירת תמונות
אוירה

תמונות אוירה בכל קנה מידה .יצירות סלוניות ,כמתנה לחמות ,הפתעה למשפחה ,מתנה
לנשואים ועוד ...מדו מימד ועד תלת מימד .מציור ועד אומנות.

פעם בשבוע מפגש
של שעתיים

קורס לציור מהיר על קירות ,בדים וכד' .בשיטה מתקדמת ביותר .קורס המאפשר לך
להתקדם בקצב שלך וברמה המתאימה לך >> .פירוט בעמוד 19

פעם בשבוע מפגש
של שעתיים

מגוון ענק של יצירות ,תמונות וחפצים לפי בחירתך .תצוגה עשירה מאוד לבחירה .מבחר
ענק של דוגמאות בכל מידה וצבע.

פעם בשבוע מפגש
של שעתיים

מכחול אויר
Air Brush
שילוב אומנויות

51

52

מ

סלול

במשך שנים רבות צברנו ידע ,נסיון והכרות מרשימה עם מגוון
חומרים וטכניקות עבודה .במסגרת הלימודים אנחנו מעבירים
את כל זה אליך במסלולים מיוחדים בתחום שתבחרי ,ובקצב
האישי שלך.

יצירה בתלת מימד בשילוב טכניקת פיסול ו'קוויליניג'

53

מה נלמד?
הדפסת אותיות

לימוד של סגנונות הדפסה שונים למגוון שימושים.

 3מפגשים של שעתיים

יצירת כרטיסי ברכה אומנותיים בשילוב חותמות ,הבלטות וכד'.

 2מפגשים של  3שעות

לימוד עקרונות העבודה ,מגוון אפשרויות ליצירת כלים ,חפצי נוי וכד'.

 4מפגשים של  3שעות

תמונות אוירה
וחידוש רהיטים

לחדש את הישן ולישן את החדש .הכל אפשרי בקורס המקצועי והחוויתי .את כל
הידע והטכניקות שתלמדי תוכלי ליישם בבית שלך .ולשדרג את הריהוט והקירות
הסטנדרטיים לגימור אומנותי וייחודי.

 2מפגשים ארוכים

חומר פולימרי
למתחילות

הכרות עם החומר ויצירה בטכניקות שונות ,מתאים לעיטורי כלים מזכוכית ועץ ,יצירת
חרוזים לתכשיטים ועוד.

 3מפגשים של  3שעות

עיצובים בנייר שקוף
פרגמנו

עיצובים בנייר עדין ומיוחד למראה מלכותי .נלמד כיצד לתת לנייר מראה תחרתי
על ידי הבלטות וחירורים .נכיר ונתנסה בטכניקות השונות והמגוונות ,נכיר את הכלים
המיוחדים המשמשים לנייר זה וניצור מגוון דוגמאות.

 2מפגשים של  3שעות

חריזה ולא רק לתכשיטים ,ציפוי אלגנטי לכלים ,פרחים ,מינאטורות ועוד.

 4מפגשים של  3שעות

כרטיסי ברכה
סדנאות קצרות

עיסת נייר

חריזת נוי

54

משך הסדנא

מה נלמד?
דמוי ויטראז'

טכניקה להדמיית ויטראז' ,מתאים לעיטורי חלונות ,מראות וכלים.

 2מפגשים של  3שעות

יצירת פרחים מחומר גמיש דקיק ונח לעיבוד ,לימוד טכניקת עבודה מיוחדת ,כולל
צביעה לגימור.

 4מפגשים של  3שעות

עיצוב תכשיטים מרהיבים ממתכת בצורות שונות ובשילוב צבעים ייחודיים.

 4מפגשים של  3שעות

הכרות עם מגוון רחב של רעיונות יצירה וטכניקות עבודה המבוססות על חומרים
זמינים מכל תחומי החיים .לעבודה עם ילדים או לצורך הפעלות.

 4מפגשים של  3שעות

יצירת בובות

בקורס חוויתי תלמדי ליצור בובות המתאימות להפעלת תאטרון .בובות משתקפות,
פיסול בספוג ,קריקטורות ,מריונטה ,הבובה החזקה בעולם ועוד...

 3מפגשים של  3שעות

פסיפס אבן

את מוזמנת לבוא ליצור פסיפסים מדהימים משלך ,בטכניקות שונות :תנועה,
רשת ,הפוך .להכיר את הכלים והחומרים המקצועיים המשמשים ליצירת הפסיפס
ואפשרויות גימור שונות.

 3מפגשים של  3שעות

יצירת מרקמים מכוונים עד בילתי נשלטים ליצירת רקעים ועוד.

 4מפגשים של  3שעות

עצוב בחומר גמיש

סדנאות קצרות

משך הסדנא

תכשיטנות מתכתית
"אל תשליכני"
מחזור אומנותי

'פנטזיה' ' /פורינג'

55

56

נ

וי סוכה

ב'אשת חיל' זו כבר מסורת .במשך שנים רבות אנו מתמחים
ביצירת נוי סוכה אומנותי ייחודי ומדהים ביופיו .כל שנה
מתקיימת תערוכה מרהיבה של רעיונות לנוי סוכה .עשרות
ערכות נמכרות ברחבי העולם .זו הדרך שלך לפאר את הסוכה.

נוי סוכה מפואר
יוצרת :איצקוביץ נחמה

57

יצירת נוי סוכה מפואר במיוחד ,דו מימדי.
לעשייה אצלנו בהדרכה אישית
יוצרת :איצקוביץ נחמה

58

ערכות אומנות לסוכות >>
מדי שנה לקראת חג הסוכות
מתקיימות תערוכות ברחבי הארץ.
שווה לעקוב אחר הפרסומים!

"זה קלי ואנווהו"
לפאר ולהעשיר את הסוכה ביצירות תלת מימדיות
אומנותיות ומיוחדות (ניתן לרכוש בכל ימות השנה)
העבודות עמידות ונשמרות לאורך זמן.
הערכה כוללת:
הוראות מפורטות בשילוב תמונות להמחשה  -לעבודה עצמית.
משטח עבודה.
כל החומרים והכלים הדרושים להשלמת היצירה.

לפנייך טעימה קטנה ממגוון עצום >>

59

60

ס

דנאות

הסדנאות שלנו חוויתיות ,מעשירות ומשאירות אותך עם
עבודה מדהימה מעשה ידייך ועם טעם של עוד...

ציור בטכניקת 'נפלאות הכחול'
בשילוב אלמנטים מובלטים

61

סדנאות בהזמנה אישית >>
להזמנת סדנאות התקשרו050-4154152 :
באין מענה להשאיר הודעה

62

לרגעים בלתי נשכחים של יצירה משותפת
הזמנת סדנאות והפעלות אומנותיות לקבוצות,
ארועים ושמחות לכל מטרה ולכל גיל.

סדנאות קצרות או קורסים ארוכים
וחוויתיים במגוון תחומי האומנות השונים
ובמגוון אפשרויות לכל שכבות גיל .שכבת
הביניים ,בנות מצווה ,מפגשים משפחתיים,
מפגשי וועדי עובדים ,מפגשים מטעם
עמותות ואירגונים שונים ,מפגשי בילוי
למטרות שונות ועוד.
ניתן להתאים את נושא היצירה למטרת
הערב וליצור קישור בין היצירה לנושא
המפגש  -אצלינו או אצלכם.
63

64

ע

דכנות

מכללת אשת חיל היא ללא ספק המקום העדכני ביותר
ללימודי אומנות.
אנחנו פשוט לא מפסיקים לחדש ולהתחדש!

צויר במכחול אויר
בשילוב טכניקת ציור
'משיכת מכחול אחת'
יוצרת :מרים גדז'

65

קורס לגיל הזהב >>
להפתיע את משפחתך -ילדייך
ונכדייך ביצירות הפתעה למענם
עוד יעמדו בתור להזמנות אצלך...

אצלנו ,הזהב שווה יותר
יותר אווירה
יותר משפחתיות
יותר בחירה
יותר העצמה
יותר השקעה
נשמח לעניין אותך גם בקורס העצמה אישית
שיעשיר אותך באופן אישי ויעניק לך הרבה כלים
ויכולות להעביר את הטוב הזה לקרובייך.

66

לפרטים נוספים >> עמוד 14

את מוזמנת להגשים חלום ישן ולבלות איתנו
ב'אשת חיל' בשעת הרפייה נינוחה ,להנות מיצירה
אומנותית ברמה גבוהה עם הרבה סיפוק ועשייה
בהתאמה אישית אלייך ובקצב שלך.
בקורס מובאים נושאי לימוד מגוונים וחדשים.
הקורס מפתח מעשיר ומקנה ידע לעבודה עם
חומרים וטכניקות שונות .תוך שימת דגש על
חשיבה עיצובית ,הקניית ביטוי לרעיון מילולי בדרך
ויזואלית והכרה של חומרים שונים וכיצד לשלבם.
בכוחה של העשייה האומנותית לחזק את האמון
ביכולותיך .אנו נעזור לך לגלות כישרונות חבויים
וליישם דברים שתמיד רצית לעשות ,בהתאמה
מושלמת אלייך.

67

68

פ

רנסה

במהלך הלימודים תקבלי כלים מקצועיים בעזרתם תוכלי
להתמקצע בתחומים שונים ומגוונים ולהתפרנס בסיעתא
דשמיא בכבוד.

ציור מהיר בטכניקת 'נפלאות המכחול'
המסגרת בקלקר מובלט
יוצרת :איצקוביץ נחמה

69

צבירת שעות לתרפיה באומנות >>

מסלול ייעודי לצורך צבירת שעות לתרפיה
באומנות ,בנושאים של ציור ,רישום ופיסול.
התכנית מורכבת מהכרה ושימוש בחומרים
וטכניקות מגוונות.
כל השעות הנצרכות  -פיסול ,ציור ורישום
פיסול
הכרות ושימוש בחומרים פיסוליים שונים במגוון
חומרים שונים .הכרות התנסות ויצירה.
פרטים נוספים >> עמוד  22הלל שנה א

70

ציור
יכולת ביטוי אומנותי ואישי על פי יסודות הציור
והרישום .קומפוזיציה ,אור וצל ועוד.
צביעה בטכניקות מגוונות.
הכרות עם עולם הצבע על כל תחומיו.

תכנית המותאמת במיוחד למטרת התרפיה  -הוראת הציור
נלמד להתבונן באובייקט ,להאיר אותו ולמקמו בקופוזיציה נכונה על משטח הציור.
נתרגל מושגים שונים מעולם הציור.
נעבוד עם עפרונות רישום מגוונים.
נתעמק בנושא הצבע תוך כדי שימוש בצבעי מים ואקריליק.
נתנסה בשיטות שונות.
נלמד להכיר ולהבדיל בין סגנונות ציור שונים.
טכניקת ה'קווילניג'
יוצרת :נחמה מאיר

71

72

צ

יור

עולם של צבעים ,מכחולים וצורות נפתח בפניך ככלי ביטוי
לכל יצירה ולכל יוצרת...

ציור בטכניקת 'משיכת מכחול אחת'
יוצרת :רחלי גזית

73

הוראת ציור לימודי תעודה >>
אם כבר למדת חלק מהנושאים לא תצטרכי
לחזור וללמוד אותם שוב .אלא להשלים את
החלקים שחסרים לך.

על מנת שתוכלי לקבל תעודה נדרשים:
 3שנים חוג בסיס באומנות הציור >> עמוד 75
תאוריית הציור והרישום >> עמוד 78
 20שיעורים של משיכות מכחול >> עמוד 31
תאוריה  +מעשי נפלאות המכחול >> עמוד 31
דיוקן -ציור עצמי ודמויות  30מפגשים >> עמוד 82

74

אומנות הציור >>
לימוד הציור מקנה יכולת ביטוי אומנותי ואישי על פי
יסודות הציור :רישום ,קומפוזיציה ,פרופורציות ,אור וצל.
נלמד להתבונן באובייקטים ולצייר אותם ע"י שימוש
בצבעים שונים :אקוורל ,שמן ,אקריליק ,פסטל תוך יישום
יסודות הציור האומנותי.
תכנית הלימודים כוללת שיעורים בצבע :תכונות ,הרכבים
מקורות ושימושים בליווי דוגמאות
משך השיעור >> פעם בשבוע  90דקות ניתן לקחת שיעור כפול

ציור במרקמים
רחלי פולק

75

76

ק

שר אישי

חשוב לנו הקשר האישי עם כל תלמידה .לשמוע אותך,
להקשיב לך ולמצוא בעבורך את המסלול שיקח את
הכישרונות שלך לאפיקים חדשים.

יצירה בתלת מימד
יוצרת :בת שבע איבגי

77

תאוריית הציור והרישום >>
בכל אחת טמון רצון יצירתי המחכה לפרוץ ,וכשרצון זה יוצא מהכח אל
הפועל הוא מגביר את הבטחון העצמי ומשפיע טוב עליך ועל סביבתך
למי זה מיועד?
לך המעוניינת להכיר את אומנות הציור או להרחיב ידיעותייך ולהפוך
תחביב למקצוע
מה לומדים?
הכנו תוכנית לימודים מקיפה ומקצועית הכוללת הבנה ,ידע ותרגול
מעשי.

78

רישום
שילוב שיטות לימוד קלאסיות עם שיטת "הצד הימני של המח" .נלמד להתבונן באובייקט,
להאיר אותו ולמקמו בקופוזיציה נכונה על משטח הציור .נתרגל מושגים כגון אור וצל ,קו
וכתם ,כתמים אטומים ושקופים ,קומפוזיציה ,פרספקטיבה ועוד .נעבוד עם עפרונות
רישום מגוונים :פחם ,גירים צבעוניים על נייר כהה ,דיו וקלמוס ,עפרונות צבעוניים.
ציור
נתעמק בנושא הצבע :צבעים טהורים מול צבעים ניטרליים ,צבעים חמים מול
קרים ,מעגל הצבעים ,ערכים טונאליים.
הלימוד יתבצע תוך שימוש בצבעי מים ,אקריליק ושמן.
נתנסה בשיטות שונות בציור הריאליסטי ,שכבות צבע מדליל ועד
סמיך מאוד ,שכבות של ציור ראשוני באפור ועליו בצבעים,
שקיפויות ועוד.
נתנסה במונוטייפ – הדפס ייחודי בעזרת ציור על לוח זכוכית.
תולדות האומנות
נלמד להכיר ולהבדיל בין סגנונות ציור שונים.
79

80

ר

צינות

ב'אשת חיל' לוקחים אותך ברצינות.
החל מבחירת מסלול הלימודים המתאים לך ביותר ,בייעוץ
אישי ,ועד להגשמת המטרות שלך.

נפלאות המכחול
ציור בשיטה מהירה וקצרה
יוצרת :איצקוביץ נחמה

81

דיוקן >>
למה אני רוצה לצייר?
למה ישנם תמונות שאנו אוהבים ,אוהבים מאוד ובכלל לא אוהבים?
אישיות של אמן -עיקר היצירה.
התמדה ,תרגול וכח רצון  -נוסחא להצלחה!

82

יסודות
תלת מימד.
חיתוך זהב.
ממשיות :גודל ,מבנה ויכולת להביע כל סוגי החומר ובנייתם (עץ ,בד
זכוכית ,חול ,אבן ,מים).
פרספקטיבה (המצאות של נושא מרכזי ביחס לקו האופק).
פרספקטיבה מוסתרת ,נקודת מגוז ,כמה נקודות מגוז ,נוף במבט
מלמעלה למטה ,עומק.
פרספקטיבה של צללים ,השתקפות.
פלינר -ציור בטבע בצבעים.

צבע
טכניקה מיוחדת עם פחם ועיפרון לבן על דפים צבעוניים.
פלטה מצומצמת ,פלטה מורחבת.
כל צבע מושפע מהסביבה.
בחירה של צבע על נושא מרכזי ועל הרקע.
הרמוניה בצבעים.
צבע יסוד וצבעים משלימים.
קונטרס.
נטורמט  -טבע דומם.
דמויות
אנטומיה.
דיוקן עצמי.
אנשים ,נשים ,נוער ,ילדים ,מבוגרים.
זוויות ,גיל שנתיים  -תשעים ,הבעה.
רעיונות לתמונה והמסר שבתמונה.
החתימה.

83

84

ש

ילוב

במגמות מיוחדות שילבנו עבורך את כל הידע הנחוץ לך על
מנת להתמקצע בתחום בו תרצי.

ציור במכחול אויר
יוצרת :רויטל .ק

85

ערכות ערכות יצירה
אומנותיות >>
רוצה להפתיע את קרובייך
עם מתנה ייחודית מעשה
ידייך? להעניק להם מתנה בלתי
נשכחת ואישית?
הכל בהתאם לתקציב שלך,
ובהתאמה מושלמת לטעם שלך.
שקדנו ויצרנו עבורך ,חובבת האומנות,
ערכות יצירה ייחודיות לעבודות תלת
מימדיות ,תמונות בלעדיות ומעניינות
ליצירה אישית עשירה ומהנה בביתך,
בזמנך החופשי.
86

מכירת יצירות ,חללים לימודיים
ותפאורה בהזמנה אישית >>
מנהלי מוסדות ציבור ,בתי ספר,
גננות ומורות:
זה ההזדמנות שלכם לפאר את
החלל הלימודי בהתאם לצרכים
שלכם .החל מעיצוב סביבה
לימודית ,ציורי קיר וכלה בעיצוב
תפאורה לשימושים שונים
ובהתאמה אישית על ידי מתמחות
מוכשרות מבית 'אשת חיל'.

מעצבות פנים ,אדריכליות וכל מי שאוהבת עיצוב אומנותי בבית >>
שירות מיוחד של עיצוב אומנותי לקירות ולחללים ותמונות נוי על ידי
המתמחות שלנו ,בהזמנה אישית ובמחירים סבירים.
מחפשים מתנה ייחודית? או מזכרת מכובדת וייחודית לתורמים? >>
ניתן להזמין יצירות מיוחדות שיאפשרו לכם לעמוד בתקציב ולקצור
תשואות על הרמה והייחודיות .ניתן להזמין לפי מידות מיוחדות
בהתאמה אישית של צבעים ,גודל וצורה .אפשרות לתמונות אוירה
מיוחדות ובלעדיות לבית או למשרד.
היצירות מותאמות לתורמים ,מורים ,הורים ולכל מי שחשוב לכם.
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ת

ערוכה

להגיע ל'אשת חיל' זה כמו להגיע לתערוכה דינאמית,
בכל פעם יצירות רבות ומגוונות מפארות את חלל המקום.
את מוזמנת להגיע ולהנות כל פעם מחדש.

יצירה ממרקם 'פורינג' בשילוב 'עלי זהב'
ומסגרת קטיפה זכוכית.
יוצרת :איצקוביץ נחמה
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מורות בשבתון >>
מורה בשבתון?
מקומך איתנו!
זה השנה שלך להעניק לעצמך השתלמות בקורסים שונים ומגוונים,
על פי בחירתך וטעמך האישי.
השנה תגשימי את כל החלומות  -שאף פעם אין לך זמן בשבילם...

אצלנו ,מרוויחים מהשבתון יותר!
יותר רמה
יותר גיוון
יותר בחירה
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נושאים לבחירה

מה נלמד?
'משיכת מכחול
אחת'

יצירה מתוך הנאה ,תוצאות מדהימות בזמן
קצר גם ללא רקע מוקדם בתחום הציור.

>> ניתן לעשות השלמה ללימודי
ההכשרות שלנו ולשדרג את
מקומכן בתחום

>> פרטים בעמוד 31

ציור ורישום

מגוון אפשרויות וטכניקות מרישום ועד לאיור
וציור .שחור לבן או צבעוני .מגוון תוכניות
לבחירה >> .פרטים בעמוד 75

אומנות התבליט
שילוב אומנויות

להתנסות להכיר להחשף ולהסחף לתוך
עולם האומנות המאתגר ליצור יצירות
מושלמות מורכבות ממגוון טכניקות וחומרים
שונים >> .פרטים בעמוד 18

פיסול בעיסת נייר
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חנות לחומרי יצירה >>
כל מה שאומנית צריכה

מתחם האומנים >>
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את מוזמנת להגיע אלינו ,לנשום את האוירה  ,להתפעל מן המבחר
ולהתמלא בהשראה ליצירה הבאה שלך...
בחנות תוכלי למצוא ציוד מקצועי
מכירה בסיטונאות
ומקיף לאומנות .לנוחות מריבית
כל הציוד לאייר בראש
את
עבורך
ולחסכון בזמן ,דאגנו לרכז
תצוגה נרחבת של מלאכות במקום
מירב החומרים והכלים :בדי קנבס,
מגוון ענק של מדבקות
מכחולים ,צבעי שמן ,אקריליק ,מוצרי
דפי רקע לעיצוב אלבומים
עץ ,חומרי כיור ,מדבקות ,חותמות,
חומרי עזר לתפאורות ורקעים
ציוד מקצועי לפרגמנו ולבצק יפני.
יבוא דגמים לאדריכלים ותמונות תבליט
יבוא בלעדי למיניאטורות ,דגמים,
ניתן לבצע הזמנות מיוחדות
צמחיות ,מנורות ,פוסטרים ,ועוד...

מסגור אומנותי >>
חלק בילתי נפרד מתמונה ,זו
המסגרת שלה .ולכן באשת חיל
אנחנו דואגים ללות אותך החל
מהפס הראשון על הקנווס הבוהק
ועד לתליית העבודה בסלון ביתך,
או כמתנה מכובדת לקרובייך.
בלעדי לאשת חיל ,יחידה עצמאית
למסגור תמונות אומנותי ,רב גוני
עדכני ואיכותי ביותר .כמסורת
אשת חיל ,כל מסגרת היא יצירת
אומנות בפני עצמה...

שעות פתיחה >>

החנות פתוחה:
בימים :א'-ה'
 9:30-21:00רצוף
יום ו' סגור
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מחירון >>
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תכנית העצמה אישית >> עמוד 14



אומנות התבליט  -מסלול מורחב >> עמוד 18



מכחול אויר  -מסלול מורחב >> עמוד 19



הל"ל  -הכשרה למדריכות לאומנות שנה א >> עמוד 22



הל"ל  -הכשרה למדריכות לאומנות שנה ב' >> עמוד 30



שנת השתלמות לבוגרות הל"ל >> עמוד 38



עיצוב קירות ותפאורות  -מסלול מורחב >> עמוד 42



הוראת ציור ורישום >> עמוד 74



אומנות הציור >> עמוד 75



דיוקן >> עמוד 82



צבירת שעות לתרפיה >> עמוד 70

לימודים מקצועיים

קורסים וחוגים חודשיים















אומנות התבליט >> עמוד 50
משיכת מכחול אחת >> עמוד 50
דפי זכרונות >> עמוד 50
תכשיטנות >> עמוד 50
נפלאות המכחול >> עמוד 50
ציור >> עמוד 51
צריבה בעץ >> עמוד 51
עולם של נייר >> עמוד 51
יצירת תמונות אוירה >> עמוד 51
מכחול אויר >> עמוד 51
שילוב אומנויות >> עמוד 51
קורס לגיל הזהב >> עמוד 66
שנת שבתון >> עמוד 90

סדנאות קצרות















הדפסת אותיות >> עמוד 54
כרטיסי ברכה >> עמוד 54
עיסת נייר >> עמוד 54

תמונות אוירה
עיצובים בנייר שקוף >> עמוד 54
חריזת נוי >> עמוד 54
דמוי ויטראז' >> עמוד 55
עיצוב בחומר גמיש >> עמוד 55
תכשיטנות מתכתית >> עמוד 55
'אל תשליכני' >> עמוד 55
יצירת בובות >> עמוד 55
פסיפס אבן >> עמוד 55
'פנטזיה' ' /פורינג' >> עמוד 55
>> עמוד 54
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