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קורס יסודות הצורפות

מרצה
ענת גולן                

תיאור הקורס 
קורס 'יסודות הצורפות' הינו שיתוף פעולה ייחודי בין היחידה ללימודי חוץ 
והמחלקה לצורפות ואופנה בבצלאל. הקורס מציע מפגש בלתי אמצעי עם 
היכרות  יספק  עיצוב התכשיטים. הקורס  עולם  ועם  עיבוד המתכת  סודות 
כמו  בהן  הטמון  הפוטנציאל  ועם  בסיסיות  צורפות  טכניקות  עם  ראשונית 
תרגילים  מסדרת  בנוי  הקורס  ועוד.  ליטוש  ריקוע,  הלחמה,  פיצור,  ניסור, 
לתכשיטים  מופשטים  רעיונות  לתרגם  כיצד  המדגימים  מובנים  מעשיים 
סיכה  צמיד,  עגילים,  טבעת,  )כדוגמאת  הגוף  על  הנענדים  שימושיים 
ועוד(. בנוסף, במהלך הקורס משולבים תכנים תיאורטיים מתולדות עיצוב 

התכשיטים וטעימות מן הצורפות העכשווית.

על  נפרשות  אשר  אקדמיות(   80( שעות   60 של  במסגרת  תחום  הקורס 
לצורפות  ומצוידת במחלקה  נערך בסדנא מקצועית  פני 10 מפגשים. הוא 
קודם. בניסיון  צורך  אין  כאחד.  ולגברים  לנשים  ופונה  בבצלאל   ואופנה 
מחיר הקורס כולל את חומרי הגלם הנחוצים עבור תרגילי הקורס וכן השכרת 

ארגז כלים מאובזר לשימוש אישי במהלכו.

מטרת הקורס
עם  ראשונית  והיכרות  הצורפות  מלאכת  עם  אמצעי  בלתי  מפגש  יצירת 
יחווה התנסות מעשית בעיבוד מתכת, עיצוב  מושגים בעיצוב. המשתתף 
וייצור תכשיטים - משלב הרעיון ועד לביצוע אובייקט מוגמר. הקורס יעניק 
החומר,  תכונות  על  דגש  שימת  תוך  בצורפות  בסיסיות  בטכניקות  ידע 
מפגש בין תכשיט לגוף, גימורים שונים ועוד. הקורס ייגע במושגים מיסודות 
לבטא  ניתן  כיצד  הגוף?  עיצוב בסביבת  עיצובית? מהו  העיצוב: מהי שפה 

ערכים עיצוביים באמצעות חומר, צורה, צבע וכד'? 
להמשיך  איתו   הצורפות  במלאכת  הגון  בסיס  למשתתפים  יעניק  הקורס 

לקורס מתקדמים במידה ויפתח בהמשך.

מסגרת הקורס
הקורס יתקיים בימי א׳ | 09:00-15:30 )כולל חצי שעת הפסקה 

במהלך היום( | 10 מפגשים | סה"כ 60 שעות, 80 שעות אקדמיות

הקורס משלב לימודים מעשיים בצורפות ולימודים עיוניים ביסודות העיצוב.
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נושאים שיילמדו בקורס
ומדידה,  סימון  שיוף,  פיצור,  ניסור,  בצורפות:  מעשי/נושאים  תוכן   —

הלחמה, ליטוש והברקה, ערגול, יצירת צורות בעלות נפח, הכנת טבעת 
כסף, יצירת טקסטורות במתכת, משיכת חוט, רידוד, עבודה בפלאיירים, 

מנגנון סיכה, ריקוע, בסיס במטלורגיה, סגסוגות, ניטים ועוד.
קו  עיצוביים,  ערכים  עיצובית,  שפה  בעיצוב:  תיאורטי/נושאים  תוכן   —

 Form follows function ,ונפח, עיצוב בסביבת הגוף, תולדות התכשיט
Ready made, צורפות עכשווית, עיצוב ביקורתי ועוד        

קהל יעד
גברים ונשים בעלי ראש פתוח, ידיים טובות ומשיכה לתחום.

תנאי חובה להשתתפות בשיעורים: שמירה על כללי הבטיחות בסדנא- הגעה 
בנעלי עבודה סגורות ובשיער אסוף בלבד.

 
צורך בידע מקדים, ואיזה?

אין צורך בידע מקדים. מיועד למתחילים בלבד ללא נסיון קודם בצורפות.
קורס  'יסודות הצורפות' יספק למשתתפים בסיס הגון במלאכת הצורפות, 

איתו יוכלו להמשיך לקורס מתקדמים במידה ויפתח בהמשך.

על המרצה 
ענת גולן )1983, ילידת ירושלים(, צורפת.

מעצבת ואמנית פעילה בשדה הצורפות העכשווית. יוצרת עצמאית העוסקת 
ויודאיקה.  חפצים  תכשיטים,  באמצעות  וחוויות  רגשות  רעיונות,  בהבעת 
בוגרת תואר שני לעיצוב תעשייתי בבצלאל ובוגרת תואר ראשון בהצטיינות 
ירושלים.  ועיצוב,  ואופנה בבצלאל, האקדמיה לאמנות  במחלקה לצורפות 
בתהליכי עבודתה, ניתן למצוא שילוב בין מחקר קונספטואלי מקיף, מעבדה 
חומרית ניסיונית, טכניקות צורפות מסורתיות ועבודת יד איכותית. מתוך 
אהבת המלאכה ותחושת שליחות, עוסקת בהוראת צורפות הן במסגרות 
לעיצוב  פרסים  במספר  זכתה  חברתית.  לעשייה  כאמצעי  והן  פורמאליות 
מצטיין ומציגה בתערוכות במוזיאונים ובגלריות בארץ ובעולם. כיום מפעילה 

סטודיו עצמאי ב'בית אות המוצר הירושלמי'.

קורס יסודות הצורפות

mailto:info.be%40bezalel.ac.il?subject=%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%20%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%9B%D7%9D


 לפרטים נוספים בצלאל - לימודי חוץ והמשך   
INFO.BE@BEZALEL.AC.IL / *8559 be.bezalel.ac.il

קורס יסודות הצורפות

נושאתאריך#

17/11/21

פתיחה והכרות, ניסור ושיוף, מבוא לעיצוב
Less is More  :תרגיל ניסור ∙

∙ הרצאת מבוא: מושגים בסיסיים בעיצוב

2 14/11/21

תכונות המתכת, טקסטורות, הרפיה וחישול
 )Bangle( תרגיל טקסטורות: צמיד קשיח ∙

∙ הרצאה בנושא תפקידי התכשיט: עבר־הווה־ עתיד

321/11/21

Married Metal ,הלחמות
Married Metal :תרגיל הלחמה ∙

∙ הרצאה בנושא ערכים עיצוביים ותהליכי עבודה 

428/11/21
)ערב חנוכה(

מדו מימד לתלת מימד, הרמה, ּפונצים
∙ תרגיל בהכנת אובייקט חלול 

∙ הרצאה בנושא תכשיטים, גוף ומה שבינהם

55/12/21
)חנוכה(

חומרי גלם וסגסוגות, תכונות המתכת
∙ תרגיל בהכנת טבעת כסף
∙ הרצאת מבוא למטלורגיה

612/12/21

מדו קו ונפח, ּפלאיירים, עיצוב בסביבת הגוף
∙ תרגיל חוטים: זוג עגילים 

∙ הרצאה בנושא קו ונפח באמנות ובעיצוב

719/12/21

חיבורים קרים, ניטים, התנסות בתכנון וביצוע 
תרגיל מורכב

∙ תרגיל מסכם: ניטים, שידוך בין חומרים
∙ הרצאה על סגנון הבאוהאוס ועקרונותיו

826/12/21

Ready Made
∙ תרגיל כתה: סיכה מחוט אחד

 ∙ הרצאה בנושא צורפות עכשווית ורדי מייד 
)Ready Made(
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קורס יסודות הצורפות

נושאתאריך#

92/1/22

המשך עבודה על התרגיל המסכם
∙ הרצאה בנושא צורפות ישראלית מקומית ועיצוב 

   ביקורתי

סיום התרגילים, סיכום והגשה חגיגית109/1/22

* יתכנו שינויים בתוכן הקורס או בסדר השיעורים לפי קצב התקדמות הקבוצה.
 * תרגילי הקורס יבוצעו בחומרי גלם שיסופקו לתלמיד: פּליז, נחושת ותרגילים 

   נבחרים בכסף 925. 
 * תלמיד שיהיה מעוניין לבצע תרגילים נוספים במתכות יקרות, ירכוש את 

   החומרים בנפרד ובאופן עצמאי )בסיוע של המרצה(
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