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חוג 29
שלחו את התוצרים למייל: 
skizhasviva@gmail.com

בין השולחים תיערך הגרלה 
עם פרסים שווים,
הגרלה כל פעם! 

והעיקר להישאר בבית 
ולהיצמד לכללי משרד הבריאות.

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

החגיגה רק התחילה

05
4-

84
3-

94
76



יוצרים סביבה יצירונה
/https://www.ysviva.org

2

יוצרים סביבה יצירונה

יוצרים סביבה יצירונה
מה שלומכם? כיף לראות את כל המצטרפות והמצטרפים החדשים

יהיה לנו נחמד וחוויה אמיתית יחד!
ביצירונה חורף, אנו נותנים בכל פעם דגש חזק על סוג מיומנות אחרת

מתאימה לכל הגילאים
שמנה לב, 

למנויות בסכום של 20 שח בלבד מגיע להכנס להגרלות וכן לווי ומענה לשאלות.
20 שח בלבד לכל התקופה

חשוון - ניסן!
כל החורף ואתן מקבלות ידע אמנותי מרתק בשילוב הדרכות 

לילדים לבית ולנשמה!!
ניתן לשלם

 בקישור באשראי:
https://secure.cardcom.solutions/e/xKlw

או בהעברה בנקאית.
חשבון ע"ש יוצרים סביבה  פאג"י - 52  סניף 180  ח-ן 812072

אחרי עדכון ששולם  תשלח  קבלה.
בטוחה שתהנו

ותשתפו ביצירות!
מייל:

skizhasviva@gmail.com
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מי אני?
נחמה הנדלר

במה עוסקת?
יצירה מחומר  והחוויה של  לנחמה, קיים סטודיו מקסים בירושלים 
בתוסף הדרכה של אמנית כה איכותית ומרתקת זוהי אחת החוויות 

שלא תשכחו!
ניתן כמובן גם לרכוש פריטי קרמיקה עבודת יד מהאמנית ישירות 

טעם ניחוח ויצירות אמנות מדהימות

איך פונים אלי?
ynhendler@gmail.com

0527678228
כמו כן צרפנו לכן בקובץ מצורף קטלוג אמנותי במיוחד.
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אוצרות באדמה

תחזיקו אותה ביד, תלושו 
אותה,תיצרו ממנה צורות ופתאום...                                                                                                                                        
                                                                                                         

תגלו בה..............הפתעות!                                                                                                                                          
                                                                                          
"...............פעם אמר לי ילד אחד: "החומר נראה כ"כ פשוט,
כזה לא במיוחד.....מענין, אבל אחרי שנוגעים בו ויוצרים בו,

מגלים שהוא ממש.........מרתק, ואי אפשר להפסיק ליצור
איתו"

החומר הוא ראשוני, הוא קושר אותי לאדמה וביחד אנו 
מתחברים אל הנשמה.

מה שכחתם ? ממה יצר הקב"ה את האדם ?
לא מהאדמה ?

אז מה הפלא שהנגיעה בו מחברת אותנו אל הנשמה ?
כך פותחת האמנית נחמה הנדחלר את השיח על החימר אין 
כמו חומר אדמה המאפשר גילוי,כל פעם מחדש, שהפשוט

ביותר הוא גם המפואר ביותר, כמו גרם של זהב ברגב 
אדמה,

ולו רק מפני היותו כה נכנע.. 
כך פותחת האמנית נחמה הנדחלר את השיח על החימר 
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כחומר ביד היוצר

ניתן ליצור במגוון רחב של עבודות יד בחומר אדמה אחת 
מהן

היא טכניקת החוליות
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שלבי היצירה

 1
לישת החומר.
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 2
יצירת בסיס עגול ע"י רידוד במערוך.
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 3
יצירת חוליות עם כריות כף היד.
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 4
הדבקת החוליות אחת ע"ג השניה, תוך כדי שמירת

קוטר זהה.
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 5
החלקה באצבעות בין החוליות,מבחוץ ומבפנים.
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 6
החלקה בכלי עזר ע"פ שטח הכלי, כלי גמיש וקשה

)כמו כרטיס מגנטי או טלכרד(
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7
אם הכלי אינו ישר, ניתן להכותו אם מקל ישר כדי 

ליישרו.
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כלי גמור
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8
אחרי שמגיעים לגובה הרצוי, לא פחות מ – 12 ס"מ,

ניתן לעצבו לאיזה כלי שרוצים, למשל: כוס עם ידית,או
נטלה, קופסא עם מכסה, וכו'.
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אתם שואלים אני עונה

מהי יצירונה?
יצירונה הוא חוג שבועי, לכל המשפחה

לחובבי אמנות ויצירה עצמאית, שרוצים לדעת יותר! לאלו שאוהבים, השראה וחוויה. מחומרים פשוטים ונגישים.
גננות, מורות,אמהות,עוסקות בטיפול, סבתות,בעלות עסקים,

והעסק הכי חשוב תכלס.. הבית. כולן , כולן נהנות לקבל מידע. עדכני. חשוב.רלוונטי ומעשי!

מה המטרה שלכם?
אנו עמותה, המקדמת אמנות וקיימות, לקהילה החרדית. המטרה שלנו, ליצור חומרים איכותיים, מקצועיים ומחוברים לערכים 

הייחודיים, של משפחה חרדית.
שלא תצטרכו לנבור בבארות נשברים! יש כל כך, הרבה אמניות חרדיות, שיכולות לתת לכם מענה נרחב, בכל תחומי האמנות! 

מעיצוב תכשיטים ועד עיצוב חלל..

האם כולם יכולים להשתתף?
כל מי שמקבל את החוג למייל, יכל להשתתף. אבל ההגרלות וביעוץ, רק מי שמנוי.

סהכ 20 ש"ח בלבד. ואת מנויה.

האם ניתן להעביר את החומרים הלאה?
אפשרי בהחלט אבל כמובן עם קרדיט. לעריכה וליוצרות.

למה זה שווה לי?
1 .יעוץ כל כך הרבה פניות יעוץ, אני מקבלת מכם קוראים יקרים. על התאמה , עיצוב בבית, עם הילדים, על חומרים ועל 

האמנות בכלל.
2.חומרים נגישים פשוטים וקלים ללא שעות חיפוש, והסברים מורכבים

3.אתם חלק מ תכנית שלימה של אמנות חדשה ומפתיעה
4.כמובן פרסים.. ושיתוף..
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לכל שאלה,
שיתוף פעולה או סיוע אמנותי

לעוד רעיונות!
ניתן לפנות למנכ"ל העמותה

michalrozner@ gmail. com :מיכל
יוצרים סביבה אמנות וקיימות בקהילה

http://www.ysviva.org/
קישור לרישום יצירונה:
 http://lp.ysviva.org/
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וכעת לפרסים
*מנוי חודשי לזרקור חינם

*משחקים
*ספרים

*אונקי וכרטיסי זכרון
*חומרי יצירה

*ערכות יהלומים
*פוסטר לסוכה

ועוד הרבה הפתעות
מ חכים ליצירונה שלכם !!

רק מי שרשום ליצירונה 3 ושילם 20 ש"ח לחודש 
זכאי להגרלות! ולפרסים!

https://secure.cardcom.solutions/e/xKlw :נרשמים כאן
skizhasviva@gmail.com :או כאן
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r0548439476@gmail.com

רחלינק עיצוב שמחבר 0548439476עיצוב ועימוד 


