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חוג 38
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

https://www.ysviva.org/
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מי אני ?

מי אני:
טובי קליין

במה עוסקת:
במשך שנים רבות למדתי אומנות במגוון רחב של חומרים וטכניקות.

כיום מתעסקת באומנות רב תחומית.
תפאוראות: בונה אלמנטים לאומנות הבמה, מסיבות סוף שנה ולכל מטרה.
מנהלת, מפיקה, גננת וכד' – זקוקה למוצג / אלמנט להשלמת האירוע? 
תוכלי להזמין אצלי, ובעז"ה אבנה לך מוצר עם גימור הכי קרוב למציאות!
בקירות  המיוחד  מה  קולקטיבית:   בעבודה  ביה"ס  בחלל  קירות  עיצוב 
משותפת  בעבודה  מקימה  אני  ביה"ס  את  שמפארים  -הקירות  שלי?  
עם התלמידות.  כל אחת תורמת משלה. הקיר ברובו נעשה בעבודת יד. 

התלמידות עוברות חוויה מעצימה.
ובנוסף, ניתן להזמין אצלי סדנאות רב-תחומיות לכל גיל ולכל מטרה.

איך פונים אלי:
tovik1919@gmail.com  - נייד – 054-8446471  |  דוא"ל

ניתן להתרשם בגלריית 'יוצרים סביבה'.

https://www.ysviva.org/
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שלא תטעו!                                                                         
אלו אבנים מנייר!!!

https://www.ysviva.org/
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כך זה התחיל: 

https://www.ysviva.org/
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פסיפס מסול בכניסה לביה"ס

https://www.ysviva.org/
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מתוך פרויקט של הכנת כ- 20 אדניות 
פרחים )סוגים שונים(

https://www.ysviva.org/
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תפאוראות:

https://www.ysviva.org/
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החומרים הדרושים:
חנות  בדפוס,  להשיג  )ניתן  קשיח  קרטון  גליל   •

בדים(
ארגזי קרטון )רצוי 2 שכבות גלי(  •

דבק חזק )מסטיק אקרילי, סיליקון חזק או דבק חם(  •
תחבושות גבס  •

שפכטל אמריקאי  •
נייר לטש עדין  •

משטח לחיתוך.  •
סכין חיתוך.  •

וכמויות  מידות  אציג  ומושגים,  התרשמות  לקבלת 
שניצרכתי להכנת האגרטל:

גליל: גובה 65 ס"מ.  -
24 חתיכות קרטון שהודבקו סביב הגליל.  -

8 חבילות תחבושות גבס * 2.7 מ' כל אחת.  -
קופסא שפכטל אמריקאי 1 ק"ג )הספיק בדיוק(.  -

https://www.ysviva.org/
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הכנה:
.1

ראשית ניגשים לתכנון האגרטל: גובה, רוחב, ודוגמא 
סופית – העיצוב שלו.

https://www.ysviva.org/
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.2
חותכים את הגליל לגובה הרצוי )מסור, סכין חדה(.

.3
מכינים סקיצה, ולאחר שהגעת לדוגמא הרצויה – הכיני 
שבלונה, רצוי קשיחה כדוגמת מפל / קופסת דגנים... 

https://www.ysviva.org/
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.4
מעתיקים את השבלונה על הקרטונים וחותכים במדויק 

עם סכין חיתוך. 

https://www.ysviva.org/
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.5
מדביקים את הקרטון לגליל.

אני ממליצה בצורה כזו: יוצרים לגליל חצי, רבע, ובכל 
רבע - מדביקים ברווחים שווים כמה קרטונים שנכנסים.

.6
מודדים את קוטר הבסיס, משרטטים עיגול מקרטון 

ומדביקים.  מניחים לייבוש.

https://www.ysviva.org/
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.7
עוברים לציפוי עם תחבושות גבס:

ארוכות  חתכתי  אני  מהתחבושות.   רצועות  חותכים 
וקצרות – תלוי בדוגמת האגרטל. שמים בצד ונזהרים 

שלא יירטב.  

https://www.ysviva.org/
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המים  בתוך  רצועה  טובלים  מים,  עם  כלי  -מכינים 
ומוציאים מיד, מחליקים בעדינות את האצבעות על 
האגרטל  על  מניחים  מים.   עודפי  להסרת  הרצועה 

ומחליקים עם הידיים. 
-כך ממשיכים לעטוף את כל האגרטל ב- 2 שכבות 
חברתה.  על  מעט  עולה  חתיכה  כשכל   – תחבושות 

משאירים לייבוש בערך יום או יומיים.

https://www.ysviva.org/
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.8
מצפים את האגרטל בשפכטל בשכבה דקה ואחידה, 

)בשלב זה, עדיין זה לא חלק, לא להילחץ( 
אני השתמשתי עם כרטיס קשיח שלא בשימוש )כדוג' 

כ. אשראי(.  

https://www.ysviva.org/
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- טיפ חשוב!
לאחר כשעה וחצי, כאשר השפכטל התחיל להתייבש 
מעט אבל עדיין לח, אני מרטיבה את ידי עם מעט מים 
ומחליקה את השפכטל בעדינות.  משאירים לייבוש.  

https://www.ysviva.org/
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.9
ומשייפים  עדין  לטש  נייר  לוקחים  שייבש  לאחר 

להחלקה סופית.

.10
סיום:  שלב זה ניתן לבחירתך האישית לפי הצרכים 

שלך, טעמך האישי – השמים הם הגבול...

https://www.ysviva.org/
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צור קשר
טובי קליין 

054-8446471
tovik1919@gmail.com  - דוא"ל

https://www.ysviva.org/
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אתם שואלים אני עונה

מהי יצירונה?
יצירונה הוא חוג שבועי, לכל המשפחה לחובבי אמנות ויצירה עצמאית, שרוצים לדעת יותר! לאלו 
בטיפול,  מורות,אמהות,עוסקות  גננות,  ונגישים.  פשוטים  מחומרים  וחוויה.  השראה  שאוהבים, 
סבתות,בעלות עסקים, והעסק הכי חשוב תכלס.. הבית. כולן , כולן נהנות לקבל מידע. עדכני. חשוב.

רלוונטי ומעשי!

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

https://www.ysviva.org/
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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/

https://www.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

https://www.ysviva.org/

