
כמה עובדות על סטודיו ינשופים- סטודיו בוטיק לאמנות.

ומה הופך את החוויה בסטודיו ינשופים-למיוחדת במינה?

 מאז הקמתו.14סטודיו ינשופים, הוא סטודיו בעל מוניטין רב, ואנו נכנסים אל השנה ה

יעל אבני אשחר,  בעלת הסטודיו -היא אמנית פעילה, מציגה, בעלת תעודות מתחום האמנות היפה.
 שנים.16למדה אמנות באופן רשמי ואקדמאי בארץ ובעולם , במשך תקופה רציפה של 

)fine arts.ובכל שנה מרחיבה את הידע בתחומים נוספים מעולם האמנות (

העבודה בסטודיו ינשופים איננה תלויה בתחום אחד של האמנות, אלה מאפשרת ללומד להתפתח,
להעמיק ולהרחיב את החוויה, במגוון רחב מאוד של תחומים על פי בקשתו , כגון: ציור לכל סוגיו, בכל

הטכניקות והמדיומים , רישום לכל סוגיו, פיסול –  לכל סוגיו. הדפס, קולאז' לכל סוגיו, מיקס מדייה.
יציקות , אמנות דיגיטלית, איור, אנימציה  סאונד ועוד...

.V.I.Pהיחס לכל משתתף בחוגים ובסדנאות הוא יחס 

כל תלמיד שמגיע מקבל יחס אישי , העבודה מולו לא כפופה לשאר המשתתפים בחוג.

נעשית עבודה פדגוגית מול כל תלמיד ותלמידה, במקומות בו היא/הוא חלש/ה  ורוצה להתפתח ובמקום
בו הוא/היא חזקים,  תינתן הדרכת עומק נאמנה , אשר תביא את הלומד/ת לתוצאות מוכחות .

מספר התלמידים בקבוצה מוגבל .

לכל תלמיד מחכה מיד כשהוא מגיע – המקום עבורו בלבד,  נקי ומסודר, עם עבודתו. 
עם הכסא והכן ציור האהוב עליו, או מול השולחן האהוב עליו. בצד הנוח לו\ בחלל הנוח לו.

כליי העבודה אותם הוא צריך, החומר אותו הוא צריך , ה"רפרנס”- (מקור ההתייחסות), כלי למדיום-(מים,
שמן, חומץ) אם צריך, דף בדיקה, פאלטה נקייה, עיסת נייר מוכנה ,חימר מכל הסוגים בהם ישתמש בכל

שיעור וכו... 

כאשר מגיע התלמיד הוא יכול מיד להתחיל לעבוד .

בכל מפגש מוגש בסטודיו כיבוד ושתייה טריים כגון: 

עוגה  עשירה בטעמים, מאפה  טרי עבודת ידה של יעל, המתחשבת ברגישויות ובצרכי כל המשתתפים .
( עוגות בריאות מחומרים איכותיים ,  טריים בלבד.)

לצד פינוקים  משתנים בנוסח: שוקולדים, מרציפן, פירות יבשים.
בכל שיעור מוגש בסטודיו מגש פירות העונה  טריים שטופים וחתוכים דק .

 סוגי קפה- נטול קפאין , נמס ושחור,  תה: מגוון עשיר של טעמי תה .3קפה: 
 סוגי חלב – טבעוני וחלב פרה.2חלב : 

. 4בר תמי 

הסטודיו תמיד , נקי, מסודר ומאובזר בכל האמצעים כדי שלכל התלמידים יהיה נעים להגיע אליו. 
בכל חלל מערכת סאונד. בסטודיו טלוויזיה לצפייה במצגות, מזגנים ומאווררים. סיפרייה להשראה.

הסטודיו מאובזר בציוד אשר יהיה נוח לכל תלמיד, כני ציור -ענקיים, גדולים, שולחניים גדולים, שולחניים
קטנים. כל סוגי המכחולים, הצבעים, חומרי היציקה , פיסול בברזל , כל סוגי החימר, עיסות הנייר, חומרים

לעיצוב ועוד.....

סינרים, מגבות , כפפות חד פעמיות, כל סוגי הכלים החד פעמיים, מפיות , הכל לטובת התלמידים.

מעבר לחוויה השבועית  התלמידים מקבלים  סדנאות העשרה מגוונות אשר כלולות בתוך מחיר
ההשתתפות השנתי - ללא תשלום נוסף .

סדנאות  כגון:
 ש"ח)450-500ציאנוטייפ ( סדנת ציאנוטייפ מחוץ לסטודיו  ינשופים עולה בין 

 ש"ח)250-500אמייל קר ( סדנת אמייל קר עולה מחוץ לסטודיו ינשופים  , בין 
 ש"ח)100-500סיור גלריות ( סיור גלריות מחוץ לסטודיו ינשופים  נע בין 



סדנת ציפורן ודיו, סדנת ציור על משי. סדנת גרפיטי.
בכל שנה סדנאות שונות.

בסוף השנה -תתקיים תערוכת סוף שנה.

 שבועות-חודש, מועברת הרצאה בסטודיו על אמן,  או זרם באמנות או עקרון באמנות, ולאחר מכן3כבכל 
מופיע סיכום באתר שלנו או ישירות מוגש לתלמידים מודפס על דף.

בנוסף מתקיימים ארועים וסדנאות הכרוכות בתשלום סמלי , כגון: 
סדנאות מודל 

סדנאות ציור בחוץ- יום סדנה בחוץ במקום מרוחק ובהדרכה מקיפה.
מתקיימות סדנאות בהם התלמידים מזמינים אורחים.

ועם הביקוש יתקיימו  סדנאות איכות במשך מספר ימים רצופים במקום מרוחק ,הכוללות לינה וארוחות. 

.2019-2020  מחירון לשנת 

 ש"ח- 400 שעות בחודש = 12 שעות למפגש- 3השתתפות פעם בשבוע- 
 ש"ח לשעה)33(במחיר זה -משלמים 

 ש"ח.760 שעות בחודש = 24 שעות למפגש- 3השתתפות פעמיים בשבוע – 
 ש"ח לשעה)31( במחיר זה – משלמים 

 ימים לפני תחילת השנה.)4 (29.8.19יתקיים בתאריך   2019-2020החיוב הראשון לשנת 
ובחודש ספטמבר לא יתקיימו חיובים נוספים , אלה ותתקיים סדנת העשרה מחוץ לחוגים

הקבועים.
הסליקה הבאה תתבצע בחודש אוקטובר.

כל הנהלים וההרשמה לסטודיו נמצאים בדף המצורף.

לסטודיו  ינשופים -רשימת המתנה.
ולכן לא ניתן לדחות את ההרשמה מעבר לתקופת ההרשמה .

כל אדם שירצה להצטרף לחוגים ולסדנאות לאחר תקופת ההרשמה- יכנס על בסיס
מקום פנוי.

* המלל נכתב ברובו בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים באותה המידה.

תודה רבה ושתהיה שנה יצירתית , בריאה ופוריה.

סטודיו ינשופים- סטודיו בוטיק לאמנות.

053-5254515

www.yanshufimstudio.com


