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מחפשים? מוצאים!

חוויה       יצירה      קהילה

הכל פה!
 

הקטלוג שלפניכם נערך כהיצע אמנותי לקראת פעילות קיץ 

במטרה ליצור קובץ איכותי ומוקפד של יצירה עדכנית ועכשווית 

מאת אמניות "יוצרים סביבה"

 

מי אנחנו?

אנו עמותה המקדמת יוצרות חרדיות ואמנות חרדית מקצועית

 

למה הציע כזה דווקא?

בהציע שלפניכם, תוכלו להיות בטוחים כי האמנית שאתם מזמינים

לפעילות שלכם. היא מקצועית, בעלת גישה ייחודית לאמנות, 

בעלת נסיון בתחום  ותוביל את הקבוצה שלכם  

לתהליך אמנותי חוויתי ותוצר מושלם.

כל המידע על האמניות מוצג במפרט הסדנא.

 כולל פרטי התקשרות ישירים.

כמו כן אם תרצו ליצור "סדנא אישית" משלכם בהתאמה למאפיינים

ייחודיים תוכלו כמובן לשוחח עם כל אמנית, 

ולתאם את ההתאמה המדויקת.

ניתן לראות עוד גלריות אמניות ועל הפעילות שלנו:

www.ysviva.org

ניתן לפנות אלינו לכל שאלה במייל:

yotzrims@gmail.com

מיכל רוזנר

מנכלי"ת עמותה יוצרים סביבה



052-762-0528

90 דקות -120 דקות  

סדנת     

התאמה לכל הגילאים ציור ריאלי 

קהל יעד:

על הסדנא:

חוויה אמיתית ושחרור עם תוצר מהיר 

של תמונת קנווס לכל מטרה

גם ללא ידע מוקדם, כל אחד יוצא עם תוצר

חומרים איכותיים ומפגש מהנה!

מחיר: ע"פ מספר משתתפים

 

האמנית: רחלי גנוט

rachelspalette@gmail.com

 אנגלית , עברית  



052-766-0571

1.5-2 שעות 

סדנת     

 אמנות 
חטיבה ,תיכון ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

חוויה אמנותית לגיל הבוגר

יצירה אישית בהכוונה ייחודית

מחיר: 850-1200 ש"ח 

 

האמנית: עדי לוי

mikchol5@gmail.com

          עברית



052-766-0571

2-2.5 שעות 

סדנת     

 קישוט קיר
מוסדות

קהל יעד:

על הסדנא:

הפעלת בנות בית ספר ותיכון עד לקבלת

קישוט קיר אומנותי ומרהיב 

מחיר: החל מ-  1800 ש"ח

 

האמנית: עדי לוי

mikchol5@gmail.com

          עברית



054-4724-366

3-4 שעות 

סדנת     

 קליעת

סלים  בהתאמה

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנת קליעת סלים או סריגת סל בטריקו

מתאים למתחילות לא נדרש ידע קודם.

מחיר: 120 ש"ח למשתתפת

 

האמנית: חנה רוזנבלט

Imachanna@gmail.com

          עברית



054-4724-366

3-4 שעות 

סדנת     

נערות ונשים ניקוד 

קהל יעד:

על הסדנא:

ניקוד על משטחים , אבנים , מגנטים

מתאים למתחילות לא נדרש ידע קודם.

מחיר: 120 ש"ח למשתתפת

 

האמנית: חנה רוזנבלט

Imachanna@gmail.com

          עברית



054-4724-366

3-4 שעות 

סדנת     

 ציור על עץ
נערות ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

עיטור כפות/משטחי עץ או סביבונים

מתאים למתחילות לא נדרש ידע קודם.

מחיר: 120 ש"ח למשתתפת

 

האמנית: חנה רוזנבלט

Imachanna@gmail.com

          עברית



054-4724-366

         4 שעות 

סדנת פיסול    

פולימרי 
נערות ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

הבצק הפולימרי מתקשה באויר נצבע לפני

העיצוב

מתאים למתחילות לא נדרש ידע קודם.

מחיר: מחיר 250 שח למשתתפת

 

האמנית: חנה רוזנבלט

Imachanna@gmail.com

          עברית



054-4724-366

3-4 שעות 

סדנת     

 מקרמה 
נערות ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנת נוצות מקרמה עיצוב ייחודי וחוויה

מרגיעה

מתאים למתחילות לא נדרש ידע קודם.

מחיר: 80 ש"ח למשתתפת

 

האמנית: חנה רוזנבלט

Imachanna@gmail.com

          עברית



058-3249070

60-90 שעות  

סדנת     

 ניסור בעץ 
מגיל 7 ומעלה

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנא יחודית ומעצימה לניסור בעץ.

בקבוצות קטנות

 

מחיר:  350 ש"ח  (לא כולל חומרים)

 

האמנית: אילה קורדיש

maytalia925@gmail.com

          עברית



058-3249070

60-90 שעות  

סדנת     

 פיסול קליי 
ילדים

קהל יעד:

על הסדנא:

יצירת ארטיקים מחימר קל (קליי)

סדנא אהובה ומתאימה לכולם

 

מחיר:  500 ש"ח להפעלה+3 ש"ח הוצאות חומרים לכל משתתף

 

 

האמנית: אילה קורדיש

maytalia925@gmail.com

          עברית



0556736367

60 דקות  

סדנת גילוף

חותמות 
מגיל 7 ומעלה

קהל יעד:

על הסדנא:

 

אומנות הגילוף: כל אחת מעצבת את דוגמת

החותמת שלה: שם, ציור, טקסטורה,

ומגלפת במשטח גומי מיוחד. מתאים

לשילוב כחלק מתכנית פעילה ומטביעת

חותם!

 

האמנית: שושי רובין

GERSHOSHI@GMAIL.COM

          עברית



0556736367

120 דקות  

סדנת 

תמונת אוירה
כללי

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנא מיוחדת לתוצר מקורי ומוקפד

חלומות, שאיפות, רגשות ותחושות מקבלים

צבע ומתמזגים לתמונה מלאת השראה

ללא צורך בידע קודם

 

 

 

האמנית: שושי רובין

GERSHOSHI@GMAIL.COM

          עברית



0556736367

60 דקות  

סדנת מיני

אלבום
כללי בהתאמה

קהל יעד:

על הסדנא:

לתמונה ומזכרת

סדנת סקראפ יצירתית לעיצוב מיני אלבום

עם תוספות מיוחדות- סגירת מגנט, כיסים,

פתיחות והכל עם מבחר חומרים: דפים

מדוגמים, פאנצ'ים מגוונים וקישוטים

מהממים!

 

האמנית: שושי רובין

GERSHOSHI@GMAIL.COM

          עברית



0556736367

60 דקות  

סדנת צמיד

מקרמה
כללי בהתאמה

קהל יעד:

על הסדנא:

כל בת יוצרת צמיד בשילוב

שהיא אוהבת,

בטכניקת מקרמה הטרנדית!

 

 

 

האמנית: שושי רובין

GERSHOSHI@GMAIL.COM

          עברית



0556736367

60 דקות  

סדנת ציור

על כוסות
מגיל 7 ומעלה

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנא מיוחדת לציור על כוסות וכלים

צביעה איכותית וביטוי אישי 

איור על ספלים בטושים מיוחדים ובטכניקה

המאפשרת להגיע לתוצרים מושלמים

ומדויקים! 

מיוחד למחנות- ציור לוגו המחנה על הכוסות!

 

האמנית: שושי רובין

GERSHOSHI@GMAIL.COM

          עברית



053-3145613

60 דקות  

סדנאות

פיסול
ילדים

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנה חוויתית ומהנה בו כל אחד ואחת

יוצא עם תוצר משמעותי. 

פיסול פלסטלינה, בצק סוכר או קליי

הערה - סוג היצירה תלוי בגיל המשתתפים. 

 

 

 

האמנית: טובה עקשטיין

katalogim21@gmail.com

          עברית,רוסית



053-3145613

60 דקות  

 סדנת

איירבראש
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

חוויתי מאד מאד! להיט ומומלץ! כל אחת

יוצאת עם חולצה או פריט אחר מבד עם

ציור משלה בטכניקת האיירבראש. ניתן

להוסיף לציור לוגו הקיטנה\המוסד

האמנית: טובה עקשטיין

katalogim21@gmail.com

          עברית,רוסית



053-3145613

60 דקות  

 סדנת

תליונים
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

יצירת תליון\מחזיק בהתאמה אישית - כל

אחת בוחרת את הצורה, הצבע ואת מה

שיהיה בתוך התליון ומעצבת לפי טעמה

האישי! מהנה וחוויתי מאד! תוצר מושלם.

האמנית: טובה עקשטיין

katalogim21@gmail.com

          עברית,רוסית



053-3145613

60 דקות  

סדנת 

פרחי נייר
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

לא תאמינו שכל היופי הזה עשוי מנייר! 

כל אחת יוצרת פרח מהמם 

ניתן כיצירה קבוצתית ויחידנית

האמנית: טובה עקשטיין

katalogim21@gmail.com

          עברית,רוסית



054-8435990

60 דקות  

שימוש 

חוזר
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

 

סדנת יצירת מחזיק או תכשיט 

מקפסולות קפה

מחיר: 1000 ₪ +3 ₪ לכל משתתפת. 

 

האמנית: מרים פריידל גדג 

036167459y@gmail.com

          עברית, צרפתית



054-8435990

1.5 שעות 

טכניקת

פיורינג
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

 

סדנת יצירת תמונת אווירה עם פורינג

מחיר: 1000 ₪ +15 ₪ חומרים לכל משתתפת. 

 

האמנית: מרים פריידל גדג 

036167459y@gmail.com

          עברית, צרפתית



054-8435990

1.5 שעות 

סדנת

קווילינג
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

 

סדנת יצירת אות מקווילינג או תליון 

 

מחיר: 1000 ₪ +3 ₪ לכל משתתפת.

 

האמנית: מרים פריידל גדג 

036167459y@gmail.com

          עברית, צרפתית



054-8435990

1.5 שעות 

סדנת יצירת

כרית נוי

 
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

 

סדנא מעניינת בשילוב טכניקה מסורתית יצירת

כרית באמצעים פשוטים

מחיר: 1000 ₪ +15 ₪ חומרים לכל משתתפת. 

 

האמנית: מרים פריידל גדג 

036167459y@gmail.com

          עברית, צרפתית



058-3243980

1.5 שעות 

סדנת אבנים

כללי 

קהל יעד:

על הסדנא:

 

סדנא מיוחדת מחומרים פשוטים וזולים מתאים

לכל פעילות ולכלל הגילאים

מחיר: 700₪ לסדנא + 8₪ למשתתף

 

האמנית: מילכה נוימן

milcaart@gmail.com            

                       עברית



053-3144699

2 שעות 

סדנת עיסת

נייר

 

בהתאמה

קהל יעד:

על הסדנא:

 

סדנא פיסול ייחודית מעיסת נייר 

עיצוב אישי

מחיר: 1000 ש"ח

האמנית: רבקי רוקח פסטורל

3144699@GMAIL.COM           

                       עברית



053-3144699

2 שעות 

סדנת ציור

פסטורלי

 

בהתאמה

קהל יעד:

על הסדנא:

 

סדנת ציור לתמונה מקסימה

אין צורך בידע אישי 

 

מחיר: 1000 ש"ח

האמנית: רבקי רוקח פסטורל

3144699@GMAIL.COM           

                       עברית



053-3144699

-3-2 שעות 

סדנת

פסיפס

 
בהתאמה

קהל יעד:

על הסדנא:

 

סדנת יצירה בפסיפס ומוזאיקה

 

מחיר: 1000 ש"ח

האמנית: רבקי רוקח פסטורל

3144699@GMAIL.COM           

                       עברית



052-2322187

1 שעות 

סדנת

קריסטלים

 
רב גילאי

קהל יעד:

על הסדנא:

 

"שעת חוויה בנפלאות הבורא - הקריסטלים"

כולל הסבר והדגמה בתוספת מצגת .

 שי לכל משתתף.

 

מחיר: 30 ש"ח לכל משתתף (קבוצות קטנות)

האמנית: מרים נתנזן

miriamnatanzen@gmail.com           

                       עברית



054-8436048

1 שעות 

סדנה בטבע

ילדים 

קהל יעד:

על הסדנא:

 

מבחר של סדנאות יצירה לגיל הרך וסדנאות

בוטיק  סדנת הדגל : "יצירטבע"

סדנת יצירה בחיק הטבע

 

מחיר: גמיש ע"פ תכנית (הצעה משתלמת לכל תקציב)

האמנית: תמי שלזינגר

galery6048@gmail.com           

                       עברית



054-7339880

3 שעות 

קליעת

 ברזל

 
מקצועי

קהל יעד:

על הסדנא:

 

טכניקה מקצועית קליעה בחוט ברזל רציף

ללמוד טכניקה מקורית וייחודית ולצאת עם

תוצר קסום

מחיר: 2000 ש"ח 10 משתתפות

האמנית: רבקי גוטליב

bsrg32@gmail.com           

                       עברית



054-7339880

3 שעות 

סדנת פיסול

כללי 

קהל יעד:

על הסדנא:

פיסול אבסטרקט בשילוב חומרים מרתקים

וטכניקות ייחודיות הנאה חוויה ותוצר מיוחד.

 

מחיר: 2000 ש"ח 10 משתתפות

האמנית: רבקי גוטליב

bsrg32@gmail.com           

                       עברית



054-7339880

3 שעות 

סדנת פיסול 

כללי 

קהל יעד:

על הסדנא:

 

פיסול בעסות נייר

יצירת מוטיבים ייחודיים ומוקפדים

ניתן לחלק ל3 מפגשים

מחיר: 1500 ש"ח עד 20 משתתפות

האמנית: רבקי גוטליב

bsrg32@gmail.com           

                       עברית



054-7339880

3 שעות 

סדנת 

סלסלאות

 
כללי

קהל יעד:

על הסדנא:

 

סדנת קליעת סלים במחטי אורן

תהליך מיוחד ותוצר מושלם 

 

 

מחיר: 800 עד 10 משתתפות

האמנית: רבקי גוטליב

bsrg32@gmail.com           

                       עברית



052-7618538

3 שעות 

סדנת ליבוד

סבון בצמר

 

נשים ונערות 
שוחרות אומנות

קהל יעד:

על הסדנא:

 

טכניקה של ליבוד סיבי צמר צבעוניים,המתחברים זה

לזה ויוצרים עטיפה ססגונית לסבון, משמש לתליה

בארון לריח נעים, ולסיבון ועיסוי בריאותי לעור,

 

מחיר: 120 ש"ח למשתתפת

האמנית: רוחמה שטרן

mofet@neto.net.il           

                       עברית



052-7671650

2 שעות 

סדנת פרחים

מנייר

 
נשים ונערות 

קהל יעד:

על הסדנא:

 

יצירת פרחי נייר מפוסלים ואמנותיים

 

מחיר: 70 ש"ח למשתתפת

האמנית: נחמה באטוויניק

nechama.origami@gmail.com       

                       עברית,אנגלית



052-7671650

2+ שעות 

סדנת

"שטערן"

נשים ונערות  

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנת קישוט סוכה מנייר- שטערן

יצירת קישוט סוכה מרהיב משכבות נייר בטכניקה

מסורתית

כולל הדרכה ליצירת דוגמא אישית, או שימוש

בדוגמא קיימת

מחיר: 80 ש"ח למשתתפת

האמנית: נחמה באטוויניק

nechama.origami@gmail.com       

                       עברית,אנגלית



052-7671650

1.5 שעות 

סדנת קווילינג

 
 ילדות ונערות 

קהל יעד:

על הסדנא:

יצירת מחזיק מפתחות או מחזיק לפלאפון בטכניקת

קווילינג

יצירה מהנה וצבעונית

 

מחיר: 70 ש"ח למשתתפת

האמנית: נחמה באטוויניק

nechama.origami@gmail.com       

                       עברית,אנגלית



058-3243980

2 שעות 

סדנת 

בובנאות
כיתות א-ה 

קהל יעד:

על הסדנא:

 

יצירת בובת תיאטרון תוך כדי הפעלה 

סדנת חוויה ותקשורת

 

האמנית: מילכה נוימן

milcaart@gmail.com                 

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


058-3243980

3-4 שעות 

סדנת 

יודאיקה
נוער 

קהל יעד:

על הסדנא:

 

יצירת יודאיקה מיוחדת על קלף משולב טכניקות

ייחדויות מגזרות ועוד

 

 

האמנית: מילכה נוימן

milcaart@gmail.com                 

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


050-6373831

3-4 שעות 

סדנת 

חותמות

וכרטיסים ילדים ונוער 

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנה חוויתית גילוף חותמת אישית 

והכנת כרטיסי ברכה מעוצבים

 

מחיר: 180 ש"ח

 

 

 

האמנית: אבישג שמעוני כהן

studio.rimon.art@gmail.com         

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


050-6373831

2 שעות 

סדנת 

פיסול תכשיט
ילדים ונוער 

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנת פיסול תכשיט בחוטי מתכת

בה את תעצבי ותיצרי את התכשיט 

בחוטי מתכת בטכניקות מיוחדות 

 

 

מחיר: 180 ש"ח

 

האמנית: אבישג שמעוני כהן

studio.rimon.art@gmail.com         

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


050-4168213

3-2 שעות 

סדנת 

עיר החלומות 
א' – ד' 

קהל יעד:

על הסדנא:

בניית עיר מקרטונים.

 סדנא חווייתית ומלאת דמיון, כל שכבת גיל בונה

סגנון מבנים שונה כגון: חנויות, מבני ציבור, מבנים

בירושלים וכו'. בסיום מקבצים הכל יחד לבניית עיר.

 

מחיר: 2200 שח (עד 8 כיתות)

 

האמנית: רבקה פרומר

rivkafrumer9@gmail.com       

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


050-4168213

3-2 שעות 

סדנת 

בובות

ותאטרון א' – ד' 

קהל יעד:

על הסדנא:

יצירה חווייתית ומלאת דמיון, 

כל בת בונה בובות בדמויות שונות כרצונה, 

בטכניקה קלה וכיפית

 

מחיר: 11 ש"ח לבת

 

 

האמנית: רבקה פרומר

rivkafrumer9@gmail.com       

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


058-7015088

2 שעות 

סדנת גלוית

אקוורל

התאמה לכל הגילאים.  

קהל יעד:

על הסדנא:

יצירת גלויה או סימניה בצבעי אקוורל (מים),

בטכניקות ייחודיות.

לא נדרש ידע מוקדם,

 

מחיר: 1000 ₪ עד 20 משתתפות.

 

 

האמנית: שרה קבלה

sarahlf505@gmail.com      

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


058-7015088

2 שעות 

סדנת שרף

נערות ונשים  

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנא ייחודית ומעצימה לשימוש בשרף קריסטלי,

עם תוצר יוקרתי ופונקציונאלי!

ניתן ליצור ע"פ דרישה: מגנטים, מגשים ואף כלים.

 

מחיר: 230 ש"ח למשתתפת 

 

 

האמנית: שרה קבלה

sarahlf505@gmail.com      

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


054-8411723

2 שעות 

סדנת 

גילוף נרות

     נשים ונערות מגילאי 16 ומעלה 

קהל יעד:

על הסדנא:

הסדנא ייחודית ומיוחדת

כל אחת יוצאת עם תוצר אישי מרשים במיוחד

נר הבדלה בגילוף אישי

הנר מואר בחלקים הפנימיים בעת הדלקתו

 הסדנא היא חוויתית ומעצימה,

 

 

האמנית: רחל כהנא

rc11723@gmail.com               

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


054-8411723

1.5 שעות 

 

סדנת כתיבה

על אורז

 
     נשים ונערות מגילאי 16 ומעלה

קהל יעד:

על הסדנא:

הסדנא מאפשרת הזדמנות להתנסות בכתיבה 

על גרגר אורז

כל אחת יוצרת לעצמה מחזיק עם שמה האישי

הסדנא היא חוייתית ומאתגרת מלאת סיפוק

 

 

 

האמנית: רחל כהנא

rc11723@gmail.com               

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


054-8411723

1.5 שעות 

 

POINT סדנת

 
     נערות וילדות

קהל יעד:

על הסדנא:

הסדנא מאפשרת לצייר גם בלי ידע או כשרון בציור.

הציור בשיטת הנקודות חוויתי רגוע ומהנה ונותן

ביטוי ליצירתיות ולדמיון

במהלך הסדנא תציירנה הבנות על מברשת שיער

ותקבלנה את המברשת כמתנה אישית .

 

 

האמנית: רחל כהנא

rc11723@gmail.com               

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


 

מחפשים? מוצאים!

חוויה       יצירה      קהילה

הכל פה!

הוספנו 
 

ערכות יצירה
 

הוספנו גם ערכות יצירה ניתן לרכוש ערכות מוכנות 

ליצירה עצמאית או קבוצתית

 

ניתן לראות עוד גלריות אמניות ועל הפעילות שלנו:

www.ysviva.org

ניתן לפנות אלינו לכל שאלה במייל:

yotzrims@gmail.com

מיכל רוזנר

מנכלי"ת עמותה יוצרים סביבה

 



0506-770009

2 שעות 

ערכות יצירה

מאת "נשומה"

 

ערכות מגוונות ומרתקות לכל הגילאים

 

טווח מחיר: מחירים - מ20-100 (הנחות לכמויות) 

 

תחומים:

משכן ומקדש, קיפולי נייר, קליעת סלים

 

 

האמנית: נעמי 

myneshume@gmail.com     

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


053-3168000

2 שעות 

ערכות יצירה

אמנות יהודית

 

ערכות להכנת מובייל רימונים 

ערכה מיוחדת להכנת מובייל רימונים דקורטיבי

לסוכה, לבית ולכל מטרה

 

טווח מחיר: 35 ש"ח לערכה כולל כל החומרים

וחוברת הדרכה.  

מוכר לפמי פרימיום כפעילות מסובסדת!

 

האמנית: רבקי גוטליב

yotzrims@gmail.com            

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com



