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 המרכז לאומנות ''סטארט''

 

מרכזינו הינו יחודי מסוגו בעיר בית שמש ומוביל ברמתו המקצועית הגבוהה ובמגוון הרחב של לימודי האומנות אותם הוא מציע. 

: עיריית בית שמש, המרכז למתנ"סים, ומוכר ע"י הרשויות המוסמכות רמת בית שמששל במתנ''ס העירוני  בית הספר ממוקם

 להכשרה מקצועית שע"י בית המורה. מרכז  –משרד התרבות והספורט, משרד קליטה ומכון כישורים 

 

 היחידה ללימודי תעודה

 

ו שנתיים מכווני תעסוקה בתחומי האומנות השונים, הלימודים כוללים ''סטארט'' מציע לבעלות חוש וכשרון אומנותי מסלולי לימוד ד

לימודי תיאוריה ולימודים מעשיים והינם מוקפדים וממוקדים בחומר למידה מקצועי ורלוונטי המקנה יכולות טכניות ויצירתיות 

 גבוהות במיוחד.

נבחר ומומחה בתחומו ובנתינת כלים איכותיים הקו המנחה את המרכז הוא הקניית ידע מקצועי ללא פשרות ע''י צוות הוראה 

יוצר מרחב אידיאלי  וחדשניים, לשם כך עומדים לרשות התלמידה כיתות לימוד מרווחות ומכשור וציוד מתקדם, המרכז 

 להתפתחותן של התלמידות ומעניק להן את סביבת העבודה הדרושה לשלבים השונים של הלמידה.

 האישית של האמנית ומקומה של האומנות ככלי ליצירת שפה ייחודית והעצמה אישית.דגש רב מושם על עידוד התפתחותה 

, התמחות יודאיקהכתבי יד ו, עיצוב קרמי, דיגיטליבינהן קיימות לימודי אומנות ופיסול, רישום וציור, איור ומגוונות  מגמות הלימודים

 וצורפות. וכן מסלול הדרכת אומנות. במבעי מים ושמן

המסיימות את לימודיהן בהצלחה ועומדות בקריטריונים של המגמה זכאיות לתעודת גמר מטעם המרכז. בוגרות המגמות תלמידות 

 בשוק העבודה כיוצרות עצמאיות או כמדריכות לאומנות. מבוקשות או משתלבות השונות 

  

 היחידה הקהילתית

 

להרחיב את הדעת והנפש  ,מוד אומנות לשם יצירה והנאההזדמנות להגשים חלום ולל ותהמעניק פעילויותמגוון מרכזינו מציע 

 ., פסיפס ועודכגון קרמיקה, אומנות, ציור בשמן ואקריליקהסדנאות בתחומי אמנות שונים,  ולהתעצם במגוון עשיר ומקצועי.

הרך, ועד סדנאות לגיל , לטווחי גיל מגוונים, מפעילות לגיל בתחום אמנותי רחבבין פעילות המרכז ניתן למצוא קורסים יעודיים 

כמו כן אנו מקיימים שיתוף פעולה עם מוסדות חינוך בעיר להקמת ועיצוב מרכזי שהיה ולמידה, סדנאות ופעילויות קצרות וכן  הזהב,

 המקום מהווה מרכז למשתלמות בשנת שבתון ומוכר לגמולים.
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