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חוג 39
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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יצירונה 39 לא מאמינים שהסגר נמשך..

גם אנחנו לא.. אבל עם הנתונים אנחנו מנסים להישאר שמחות, מלאות ועסוקות!
דאגנו לכן הפעם לסדנא מיוחדת במינה עם האמנית 

אומנות ברמה
מרים-פרידל גדז היא אמנית ייחודית! צנועה,כשרונית ומלאת מעוף!

מכל דבר היא "עושה אמנות":  עיתונים, בקבוקים.. בקיצור עולם מלא של יצירתיות .

לכל עבודה יש תהליך ותוצר כזה איכותי.
היופי בעבודתה של מרים פריידל  גימורים מושלמים!! 

  לביצוע עבודות מכל הסגנונות
אז אם אתן רוצות )בטוח שתרצו..( להכיר מקרוב וגם להזמין את מרים פריידל אומנות ברמה 

 

)תוכלו לראות בעושר החזותי הרב ביצירונה זו( בהחלט זה המקום והזמן.

מזכירה לכם מנויי יצירונה יקרים!!
עדיין נשארו פרסים שווים

שלחו יצירות וקבלו!! ספרונים, משחקים,חומרי יצירה וערכות 
skizhasviva@gmail.com :המייל להצטרפות

/http://lp.ysviva.org :וקישור

https://www.ysviva.org/
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נעים להכיר!

מרים-פרידל גדז עולה מצרפת, מתגוררת בבני-ברק.
שלי   לחלום  שפניתי  עד  רבות   שנים  תופרת  הייתי 

מתמיד, להתעסק עם האומנות הרב תחומית.
לאומנות  ספר  ובבית  כהנא  בסמינר  מלמדת  כיום 
אומנות  סדנאות  מעבירה  בבני-ברק.  "אשת-חיל" 
בסמינרים והשתלמויות ברחבי הארץ. בנוסף מדריכה 
מורות למלאכה ומעצבת קירות באייר בראש בשילוב 

מיחזור וקיימות הסביבה.
חוגים, סדנאות וקורסיםכמו כן פתחתי סטודיו בשם "אומנות ברמה".

  ברמה אחרת

אומנות 
ברמה

https://www.ysviva.org/
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מה תוכלו למצוא בסטודיו?

.1
חוגים לנשים ונערות במגוון תחומים לבחירה: צריבה 
בעץ ,המשך תמונה, גילוף בקלקר, קווילינג, משיכת 
מכחול אחת, עיסת נייר, הקשיות נייר, יצירות מבטון, 

תמונות אווירה, פסיפס ועוד.

.2
 קורס מקצועי לציורי קיר במכחול אוויר )איירבראש( 

בקבוצות קטנות ובקצב פרטני לכל אחת.

.3
שיעורי ציור בשמן ברמה גבוהה על ידי מורה וותיקה 

ומוכרת בתחום. נדרשת התאמה.

https://www.ysviva.org/
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כדי  צבוע  לא  מקום  נסתר  במקום  להשאיר  כדאי 
שיאמינו ממה זה עשוי!

ותשאלו אם כך למה לא לקנות מוכן? טוב ,למי שאמנית 
אני לא צריכה לענות!

ולמי שלא אז  קודם כל בשביל חדוות היצירה. דבר 
שני אפשרות ליצור צורות שלא קיימות. דבר שלישי 
זה יוצא הרבה יותר יפה מהמוכן!! עשינו את זה שנה 
שעברה בחוג לבנות )גיל 10( שהתקיים אצלי בסטודיו 

ויצא מדהים ! התהליך פשוט מאוד!
) מתאים גם לעבודה מגיל 9 עם עזרה בתכנון הצורה.(

קליעת מגשים וסלסלאות מעיתונים

https://www.ysviva.org/
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חומרים:
-עיתונים. דפי כרומו עדיף.

-דבק פלסטיק
-דבק נייר
-ברזלים 

-שיפוד
-צבעי אקריליק או גואש

-לכה על בסיס מים או ספריי לכה

https://www.ysviva.org/
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תהליך:
.1

מניחים שיפוד באלכסון על קצה דף אחד ומגלגלים 
אותו ביחד עם הדף.

https://www.ysviva.org/
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מחזיקים ומגלגלים את השיפוד רק מצד שמאל כדי 
שייווצר קצת צורה של קונוס: הפתח בצד הימני יהיה 
טיפה יותר רחב מהצד השמאלי; באופן שנוכל בהמשך 

להכניס מקל לתוך מקל בקלות. 
מדביקים עם טיפה דבק בסוף הגלגול ומוציאים את 

השיפוד. 
גם אם בהתחלה לא כל כך מצליחים, אחרי 2-3 ניסיונות 

קולטים מהר את התנועה.

https://www.ysviva.org/
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.2
זה  עם  לשחק  נהנים  )ילדים  רבה.  כמות  כך  מכינים 

וקוראים לזה חיצים!(.

https://www.ysviva.org/
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.3
מתכננים את הצורה שרוצים לקלוע בעזרת הברזלים. 
האפשרויות עיצוב כיד הדמיון. אפשר לתכנן כל צורה 

שעולה לנו בראש.
להיות חזק  חשוב לקחת בחשבון כמה המגש אמור 

)לפי מה שהוא יכיל( ובהתאם לכמת את הברזלים.
עוד נקודה חשובה: מספר הברזלים או המקלות עיתון 
להעברת  כבסיס  שישמשו  הצורך(  לפי  ברזל,  )ללא 

הקליעה )השתי( צריך להיות אי-זוגי.
כאן נדגים מגש קליעה עגול ופשוט:

.4
מסביב לקוטר כלשהו, קערה למשל, נסגור עם ברזלים 
צורה של עיגול ונכסה אותו עם המקלות עיתון שהכנו.

https://www.ysviva.org/
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.5
נחתוך 7 חתיכות ברזל באותו אורך ונמקם אותם כמו 
המגש  ארוכות,  יותר  יהיו  שהחתיכות  ככל  בתמונה. 

יהיה יותר עמוק.

https://www.ysviva.org/
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.6
עיתון  המקלות  לתוך  מהברזלים  אחד  כל  נכניס 
שהכנו ונסגור את המסגרת והברזלים מסביב בעזרת 
מסקינטייפ. )אפשר מראש להכניס את הברזלים לתוך 
בשביל  אבל  הצורה.  את  לעצב  ואז  עיתון  המקלות 
את  החלפתי  המקלות,  לתוך  ברזלים  שיש  שתבינו 

הסדר(.

https://www.ysviva.org/


14

לאתר לחץ כאן

036167459y@gmail.com | 0548435990 | מרים-פרידל גדז

 .7
הגיע זמן הקליעה! נתחיל לקלוע מהמרכז למסגרת. 
מדביקים עם קצת דבק את הקצה הצר של מקל עיתון 
למעלה,  אותו  ונעביר  המכוסים.  הברזלים  אחד  על 

למטה, ושוב למעלה למטה . 

https://www.ysviva.org/
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מקל  נכניס  סנטימטרים   5 בערך  כשנשאר 
הרחב  הפתח  לתוך  נכנס  הצר  )שהצד  חדש 
                                                                                                                                              )11 קליעה  )תמונה  הקודם(.  המקל  של  יותר 
  ושוב למעלה למטה עד ה5 סנטימטרים האחרונים 
והכנסת מקל חדש. כך עד שמגיעים למסגרת. סוגרים 

עם טיפה דבק.

https://www.ysviva.org/
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 .8
ניצור בסיס למגש:

על בסיס קוטר כלשהו )השתמשתי בעיגול של דבק 
עד  עיתון  מקלות  כמה  ונסובב  נדביק  מסקינטייפ( 

שנקבל טבעת עבה. 

 אם צריך גובה ליציבות המגש, ניצור עוד עיגול ונדביק 
אותם אחד על השני. מדביקים מתחת למגש.)תמונה 

קליעה 15(

https://www.ysviva.org/
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.9
נצבע בצבעי אקריליק שכבה ראשונה מהירה.

https://www.ysviva.org/
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דיו כדי  נדלל את הצבע שיהיה כמעט כמו  אחר כך 
לצבוע בקלות בין החריצים המרובים. מומלץ להוסיף 

גוונים לתוצאה מרשימה יותר.
אחרי הייבוש כדאי למרוח 2 שכבות לכה על בסיס מים 

מט או מבריק.

בהצלחה! לכל שאלה: 036167459.

https://www.ysviva.org/
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                    דוגמאות אחרות על אותו תהליך להשראה

https://www.ysviva.org/
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כדור תליה מהמם

אגרטל מדהים מבקבוקי פלסטיק

יצירת מעמד לכלי כתיבה מבטון

ציור על קיר עם איירבראש

https://www.ysviva.org/
https://www.shvirega.co.il/%D7%A8%D7%92%D7%A2-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
https://www.ysviva.org/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%9C-%D7%93%D7%92%D7%96/
https://www.ysviva.org/%D7%91%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%98%D7%95%D7%9F/
https://www.ysviva.org/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9C/


24

לאתר לחץ כאן

036167459y@gmail.com | 0548435990 | מרים-פרידל גדז

צור קשר
מרים-פרידל גדז
054-843-5990

036167459y@gmail.com

https://www.ysviva.org/


25

לאתר לחץ כאן

036167459y@gmail.com | 0548435990 | מרים-פרידל גדז

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/

