
  18:00/  17:00לימודי אחה"צ 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'
  ציור על זכוכית

 ש"ל 3 –פגישות  12
 zoom         פיסול קרמי

  ש"ל 3 -פגישות  12
  

  ציור ורישום
 ש"ל 3 -פגישות  12

   ישיא תכשיטים בעיצוב 
       ש"ל 3 -פגישות 6

       מודלים בשעווה
  ש"ל 3 -פגישות 6
 פיסול קרמי  18:00עה ש 

  ש"ל 3 –פגישות  12

 פיסול קרמי
 ש"ל 3 –פגישות  12

  צורפות תכשיטים
    ש"ל 3 -פגישות  12

 18.00 שעה 

  עיצובים בזכוכית
  "לש 3 –פגישות  6
 

  ויטראז' אמנותי
  ש"ל 3 –פגישות  12

 18:00שעה 

                     פיסול ברשת
  ש"ל 3 -פגישות  6

          18:00שעה 

  שזירת פרחים 
 ש"ל 3  -פגישות  6
   

  פיסול בנייר וקרטון

        ◄      שעות 3 -פגישות 6

   במבער חרוזי זכוכית
  ש"ל 3 –פגישות  6

  18:00שעה 

  יומן ויזואלי
            "לש 3-פגישות  6

  18:00שעה 

 עיצוב והפקת אירועים

◄  
            לתעודה    - סמסטר 

  פיסול בחומר פולימארי
 ש"ל  3 -פגישות 6

  כוכית חמהפיוזינג ז

  ◄         "לש 3-פגישות  6

 

  ויטראז' אמנותי
  ש"ל 3 –פגישות  12

  17:00שעה 

      ציור ורישום
  ש"ל 3 –פגישות  12

 18:00שעה 

 zoom              יומן ויזואלי
  שעות 3 –פגישות  6
 

 פסיפס זכוכית
  ש"ל 3 –פגישות  12

 18:00שעה 

  הדרכת נוער וגיל הזהב

  ◄סמסטר לתעודה      

  מאסטר
  בהדרכת אמנות

  NLPשקמת+באמנות  

יצירתיות לגיל הרך      
◄     

 סמסטר לתעודה

  תוכנית העשרה מגוונת
 zoom              לתעודה

הכרת אוכלוסיות + 
  בובות טיפוליות

 zoomלתעודה       

 2020  נובמבר-אוקטובר-ספטמברתכנית לימודים :  9:30 –לימודי בוקר 

 יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'
 ציור ורישום

   לש" 3 –פגישות  12
 

   ציור על זכוכית
  מתחילים/מתקדמים

 ש"ל 3 –פגישות  12

  פיסול בנייר וקרטון
  ש"ל  3 -פגישות 6

                          ◄              

   zoom יומן ויזואלי
  "לש 3-  פגישות  6

            

  פיסול קרמי
 ש"ל 3 -פגישות  12

  
   

  פיסול קרמי
 ש"ל 3 -פגישות  12

  
  

  –צורפות 
  תכשיטים

    עותש 3 -פגישות 12

  פיסול קרמי
 ש"ל 3 -פגישות  12

סמסטר לתעודה 
 יצירתיות לגיל הרך

  שזירת פרחים
  ש"ל 3 -ישות פג 6

  

  ויטראז' אמנותי
 ש"ל 3 -פגישות  12
 

 ציור ורישום
 ש"ל 3 –פגישות  12

  פיסול
    בחומר פולימארי

 ש"ל 3 -פגישות 6
  
 

 תכשיטים בעיצוב 
   ישיא
  ◄ש"ל 3 -פגישות 6

  

 חרוזי זכוכית
   במבער

 ש"ל 3 –פגישות  6

פיסול  - מסלול
  קרמי

 ש"ל 3 -פגישות  12
  

  פיה באמנותתר
  לתעודה

  פגישות 12

  תכשיטי פיוזינג     

  ◄   ש"ל 3 -פגישות 6

 
הכרת אוכלוסיות + 

  בובות טיפוליות
  עיצובים בזכוכית zoom  - לתעודה

  ש"ל 3 -פגישות  6
zoom 

 קליעה בנייר 
zoom 

  "לש 3 –פגישות  6

   אריגה ותחרת מחט
  ש"ל 3 –שות פגי 6

                          ◄ 

        

ציור  - מסלול
 ורישום

  ש"ל 3 –פגישות  12
 

עיצוב והפקת 
  אירועים
            לתעודה    - סמסטר 

 ציור ורישום  
  לש" 3 –פגישות  12

 12.30שעה 

  יומן ויזואלי
       ◄   "לש 3-פגישות  6

  

   כיתפסיפס זכו
 ש"ל 3 –פגישות  6

  

  קרמייסול פ
   ש"ל 3-פגישות 6

  12.30שעה 

פיוזינג זכוכית 
  חמה

  ◄"לש 3-פגישות 6 

  

  מוכר
כהסבה 

  מקצועית:
למשרד 

  התעסוקה
  לביטוח לאומי

  חיילים משוחררים
פורשי צה"ל 

  ועוד...

  28ז'בוטינסקי 
  רמת גן

  
03/6731164  

  
www.wac.co.il 

  
art@wac.co.il 

      ציור ורישום
  ש"ל 3 –פגישות  12

 12.30שעה 

כוכית ומוזיקה ז
  בקצב אישי

 

  מאסטר
  בהדרכת אמנות 
 באמנות משקמת  

    פיסול קרמי
   ש"ל 3 -פגישות  12

    12.30שעה 

הכרת אוכלוסיות  
  + בובות טיפוליות

  לתעודה 
  )ינואר-דצמ'(

   zoom 9.30שעה 

תוכנית העשרה 
  פברוארלתעודה 

Zoom 

     20:00 –לימודי ערב 

 מקרא יום ד' יום ג' יום ב' יום א'
   פגישות 12- וםציור וריש

 
 12 – פיסול קרמי 

 פגישות
   פגישות 12- וםציור וריש

zoom 
 

קורס פעם בשבועיים            ◄  

 12 –קרמי פיסול 
  zoom -פגישות 

   פגישות 12- וםציור וריש
zoom  

  www.wac.co.il     03-6731164     ■טלפון :  ■רמת גן   28ז'בוטינסקי 


