
גודל: 50*70 ס"מ
השקעה של: 1,200 ש"ח

 טל: 055-5555555
gmail.com@000000 :מייל

שם היצירה:
בית מארץ ישראל קצת טקסט על האמנית קצת 

טקסט על האמנית קצת טקסט 
על האמנית קצת טקסט על 

האמנית קצת טקסט על האמנית
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קטלוג אומנות חגי תשרי תשפ"ב
www.ysviva.org 



קצת טקסט על האמנית קצת 
טקסט על האמנית קצת טקסט 

על האמנית קצת טקסט על 
האמנית קצת טקסט על האמנית

 בפרוס עלינו השנה המחדשת
אנו מגישים לכם, בהוקרה

קטלוג איכותי ומוקפד מבית אמניות 'יוצרים סביבה'
 אמניות חרדיות שיוצרות יצירה מוקפדת 

איכותית מ'בית טוב'.

זו ההזדמנות לתת ולקבל
מתנה מקורית ייחודית, שלא ניתן למצוא במקום אחר...

מתנת אמנות עם ניחוח חדש. 

 כל פרטי האמניות, מוצגים בקטלוג.
  ניתן לראות את הגלריה 

www.ysviva.org המלאה של כל יוצרת באתר
המחירים ללא פערים ישירות מהאמנית 
 נשמח לראותכם מרוצים ממוצר מוקפד 

בעל חותם אישי ומיוחד.



ורזומה  נסיון  בעלת  ויוצרת  אמנית 
רב.

אמנותית  ויצירה  תמונות  מוכרת 
גבוהה.

 טל: 052-7155861 
ettybarclay@gmail.com :מייל

גודל: 15*20 ס"מ

שם היצירה:
שופר בכותל

עטי ברקלי
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שם היצירה: כותל
גודל: 12*25 ס"מ

עטי ברקלי



שרה אנגל

שם היצירה:
קומו לסליחות

 טל: 050-4193254
sarangeldesign@gmail.com :מייל

 מעצבת גרפית ומרצה 
לתוכנות הגרפיקה.

יוצרת וציירת תמונות בעלות אמירה 
ומסרים ייחודיים.
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שם היצירה: קול השופר

שרה אנגל



ציירת ירושלמית מדורי דורות, 
מטיילים  בציוריה כמיהה ואהבה, 

ביצירתה צופים בכותל המערבי, 
בעיר העתיקה, ומאה שערים… 

בסמטאות העתיקות רוויות הסיפור 
והצבע, בדמויות הנוסטלגיות מכל 

גווני הקשת, ובהווי היהודי העשיר 
 טל: 052-7645732שחווה לצידם

menuchay@gmail.com :מייל

גודל: דינאמי

שם היצירה:
היתקע שופר בעיר

מנוחה ינקלביץ
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גודל: דינאמי גודל: דינמאי גודל: דינאמי גודל: דינאמי
שם היצירה: עלייה לרגל שם היצירה: עלייה לרגל שם היצירה: ושמחת בחגיך שם היצירה: הקפות בחוה"מ סוכות בכותל המערבי

מנוחה ינקלביץ



 הילה אלשיך בעל העסק 
"בול עץ" 

יוצרת אמנות שימושית 
מומחיות באמנות קהילתית 

 הכנת יצירות לקהילה 
והפעלות סדנאות אמן.

טל: 055-9191-455
hila6033@gmail.com :מייל

ערכה להכנה עצמית של קישוט סוכה 
בפטיש ומסמרים

מחיר רגיל: 70 ש"ח
בסיטונאות: 45 ש"ח

שם היצירה:
קל כנשר

הילה אלשייך
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ערכה להכנה עצמית של קישוט סוכה בפטיש ומסמרים
גילאי 9-14 //  מחיר רגיל: 50 ש"ח // בסיטונאות: 35 ש"ח

ערכה להכנה עצמית של קישוט סוכה בפטיש ומסמרים
גילאי 6-12 // מחיר רגיל: 45 ש"ח // בסיטונאות: 33 ש"ח

הילה אלשיך



 טל: 052-7145756
lunashayo1@gmail.com :מייל

ציירת ומעצבת גרפית יוצרת 
מכירת  מגוונים  בסגנונות 

הדפס ויצירה מקורית

גודל: 40*60 ס"מ
ניתן להזמין בודד כל שבט בנפרד

שם היצירה:
שנים עשרה שבטי ק-ה

לונה שעיו



ציירת ומנחת אמנות מנחה קבוצות 
שמה  מציירות,  ונערות  נשים  של 
החלק  ופיתוח   חיפוש  על  דגש 

היוצר הקיים בכל אחד. 
בסגנונות  ותמונות  ציורים  מוכרת 

השקעה של: 450 ש"חשונים

שם היצירה:
מגש שבעת המינים קולאז

 טל: 050-411-5701
rachelnefesh@gmail.com :מייל

רחל גבירצמן
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שם היצירה: שבעת המינים שם היצירה: קנבס רימונים
גודל: 50*70 ס"מ // השקעה של: 1,200 ש"ח גודל: 50*70 ס"מ // השקעה של: 1,200 ש"ח

שם היצירה: שבעת המינים קולאז'
גודל: 90*60 ס"מ // השקעה של: 800 ש"ח

רחל גבירצמן



 טל: 052-7678228
ynhendler@gmail.com :מייל

אמנית קרמיקאית בעלת סטודיו מקסים 
בירושלים, סטודיו “כלים נאים”.

ושריפה,  אדמה  חומר  ב:  עבודות 
באנגובים  צביעה  אובניים,  יד,  עבודות 

וגלזורות, תבליטים ופיסול קרמי. 

ניתן לרכוש עבודות אישיות המיועדות 
ישירות  נמכרות  ואחת,  אחד  לכל 

בניחוח אומנותי מדהים.

השקעה של: 200 ש"ח

שם היצירה:
כלי לדבש מקרמיקה

נחמה הנדלר
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 השקעה של: 350 ש"ח
שם היצירה: גביע לקידוש עם צלחת

 השקעה של: 400 ש"ח
שם היצירה: כלי לאתרוג מקרמיקה

גודל: 7*10 ס"מ // מחיר כולל: 1,000 ש"ח
שם היצירה: אושפיזין ציור ע"ג אריחי קרמיקה לבנה

נחמה הנדלר



 אמנית וציירת ייחודית ילידת 
ירושלים. תשל”ב 1972.

מציירת נופים, טבע דומם 
ודיוקנאות.

 טל: 054-8419020
 sl0548419020@gmail.com :מייל

השקעה של: 7,000 ש"ח

שם היצירה:
מוכר אתרוגים

שרה ליפשיץ



 טל: 02-5867910
 malkaschallheim@gmail.com :מייל

מלכה שלהיים

גודל: 80*120 ס"מ
מחיר תלוי גודל ואיכות

שם היצירה:
ירושלים הבנויה

 ילידת ארה”ב, 
מתגוררת בירושלים
כיום מוכרת ציורי 

שמן ומוסרת שיעורים 
בסטודיו בביתי. 

צבעי שמן זה מדיום עם 
אינסוף אפשרויות
ציורים ייחודיים 

בסגנונות שונים ומגוונים.
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שם היצירה: שמואל קוטף רימון שם היצירה: טבע דומם עם רימון

מלכה שלהיים



עדינות  במשיכות  שמן  בצבעי  מציירת 
של צבע מכחול וקסם, ביד אומן מכחול 

וקנווס נפרש בצבעים עזים וחיים. 
צוהר אל העבר ההווה והעתיד ממאורעות 
מדרש  וסיפורים,  דימויים  היסטוריים 
ופשט מתגלים בציוריה של טובה: קריעת 
ים סוף, מעמד הר סיני, עמוד האש והענן, 
הניסים במדבר דרך המשכן, ביהמ”ק וא”י.

גודל: 50*70 ס"מ
ציור מקורי: 2,250 ש"ח

שם היצירה:
עיר דוד

 טל: 054-8471361
t548471361@gmail.com :מייל

טובה פרנקל
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שם היצירה: כותל סגול זהב
גודל: 60*100 ס"מ // ציור מקור: 3,870 ש''ח 

שם היצירה: קריעת ים בירידת שפע שם היצירה: קריעה ואור שם היצירה: קריעת ים סוף
גודל: 60*1.20 ס"מ // ציור מקור: 5,200 ש''ח גודל: 70*1.20 ס"מ // ציור מקור: 4,200 ש''ח גודל: 40*60 ס"מ //ציור מקור: 2,250 ש''ח 



מציירת   ,1969 ילידת  הס,  אסתי 
קרוב לארבעים שנה בשני מדיומים 
עיקריים – צבעי מים על נייר וצבעי 

שמן על קנבס. 

ציורה של אסתי ייחודיים ומקוריים. 
משלבים בתוכם עושר רב של סצנות, 

ענין ואמירה יהודית.

 טל: 053-3160150
Estihess@Estihess.com :מייל

גודל: 50*70 ס"מ
השקעה של: 1,200 ש"ח

שם היצירה:
האדמו"ר מנובומינסק זצ"ל

אסתי הס
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גודל: 50*60 ס"מ // השקעה של: 14,400 ש"ח
שם היצירה: נגן כלייזמר מנגן בנבל

גודל: 50*60 ס"מ // השקעה של: 16,000 ש"ח
מחיר להדפס אומנותי על קנווס: 1,184 ש"חמחיר להדפס אומנותי על קנווס: 1,200 ש"ח

שם היצירה: כלייזמר מנגן ניגון בסקסופון

אסתי הס



 טל: 054-8442538
sof1@etrog.net.il :מייל

מאיירת ואמנית רב תחומית 
 מציירת בהזמנה אישית 
ובכל מה שתבחרו לנכון

שם היצירה:
כנפי רוח

סופי אגרס
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שם היצירה: ברחמים אקבצך   שם היצירה: ירושלים

סופי אגרס



 טל: 053-3134120
artline.galerya@gmail.com :מייל

רגש,  מלאות  יהודיות  אומנות  יצירות 
על  או  זכוכית  על  מודפסות  היצירות 
קנבס איכותי, המשלבות ביחודיות ציור 
ידני אותנטי עם תמונות רקע חדשניות.

להתאמה  אפשרויות  מגוון  בגלריה 
המתאים  ובסגנון  בגודל  בצבע,  אישית 

לכם.

גודל: 60*60 ס"מ
 הדפסה על זכוכית: 630 ש"ח
הדפסה על קנבס: 410 ש"ח

שם היצירה:
מה רבו מעשיך ד'

לאה ברוינר



// http://www.ysviva.org  // 26. // יוצרים סביבה - קטלוג חגי תשרי

 גודל 90/60 ס"מ // בהדפסה על זכוכית: 630 ש"ח
בהדפסה על קנבס: 450 ש"ח

שם היצירה: אם אשכחך
 גודל 120/60 ס"מ // בהדפסה על זכוכית: 750 ש"ח

בהדפסה על קנבס: 520 ש"ח

שם היצירה: מזמור לתודה
 גודל 50/100 ס"מ // בהדפסה על זכוכית: 580 ש"ח

בהדפסה על קנבס: 410 ש"ח

שם היצירה: ברכות הנהנין
גודל: 60*90 ס"מ // הדפסה של זכוכית 630 ש"ח

בהדפסה על קנבס: 450 ש"ח

שם היצירה: ואני תפילתי

לאה ברוינר



 טל: 054-8497475
HODAYA7475@GMAIL.COM :מייל

בעלת עסק עצמאי לחוגי ציור בנתיבות.
 מאיירת דיוקנים ברמה מוקפדת.

אם גם אתם רוצים להעניק מתנה 
 מרגשת וייחודית, שתשמח ותפתיע 

את היקרים לכם.
דיוקן אישי - זו הבחירה הנכונה!

גודל: 50*70 ס"מ
השקעה של: 1,750 ש"ח

שם היצירה:
 איור דיוקנים 

האחים אלחדד זצ"ל 

הודיה בשארי
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גודל: 60*90 ס"מ // השקעה של: 1,900 ש"ח
שם היצירה: איור דיוקן שם היצירה: איור דיוקן נחמן בושארי

גודל: 60*40 ס"מ // השקעה של: 650 ש"ח גודל: 50*70 ס"מ // השקעה של: 950 ש"ח
שם היצירה: הרב איזנשטט זצ"ל

הודיה בשארי



ציירת ומאיירת ציורים ייחודיים 
בעלי משמעות ומסרים נפלאים

טבע, נוף וסצנות יומיומיות

 טל: 054-3917093
hodolh7@gmail.com  :מייל

גודל: 50*35 ס"מ
השקעה של: 900 ש"ח

שם היצירה:
פריחה

הודי'ה גילעד
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גודל: 21*29 ס"מ // השקעה של: 600 ש"ח
שם היצירה: כפלח הרימון

גודל: 50*73 ס"מ // השקעה של: 900 ש"ח
שם היצירה: שנה מתחדשת

גודל: 50*35 ס"מ // השקעה של: 770 ש"ח
שם היצירה: קבר דוד המלך

גודל: 25*35 ס"מ // השקעה של: 500 ש"ח
שם היצירה: ציון המלך דוד

הודי'ה גילעד



מאיירת ואמנית קליגרפיה
ציורים ייחודיים מלווים בפסוקים, 

בתהילים ועוד.

בוגרת עיצוב אופנה בפריז 
והתמחות בציורי בדים.

 טל: 054-3875377
HAGITART.ALKALAY@GMAIL.COM

מחברת A5 שורה כריכה קשה 
השקעה של 110 ₪

שם היצירה:
טיפוגרפיה

חגית אלקלעי
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גודל: מחברת A5 שורה // השקעה של: 110 ש"חגודל: מחברת A5 שורה // השקעה של: 110 ש"חגודל: מחברת A5 שורה // השקעה של: 110 ש"חגודל: מחברת A5 שורה // השקעה של: 110 ש"ח
שם היצירה: טיפוגרפיה שם היצירה: טיפוגרפיה שם היצירה: טיפוגרפיה שם היצירה: טיפוגרפיה

חגית אלקלעי



אמנית וציירת  במגוון טכניקות כגון: 
יצירתה  ורישום  ציור  קליגרפיה, 
ונוגעת  מרגשת  חיה,  של  המרשימה 
מעבירה  אמנות,  באמצעות  לב  בכל 
והמסרים,  הרגשות  מיטב  את  חיה 

בייחודיות מופלאה וביד אמן. 

 טל: 050-8444099
hayahalifa@gmail.com :מייל

גודל: דינאמי
השקעה של: 1,500-2,000 ש"ח

שם היצירה:
כותל ירוק

חיה חליפה
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שם היצירה: ירושלים זהב
 השקעה של: 350 ש"ח

שם היצירה: התיקון הכללי כריכה מעור שם היצירה: קבר רחל שם היצירה: מערת המכפלה
גודל: דינאמי ס"מ // השקעה של: 1,500-2,000 ש"חגודל: דינאמי ס"מ // השקעה של: 1,500-2,000 ש"חגודל: דינאמי ס"מ // השקעה של: 1,500-2,000 ש"ח

חיה חליפה



אמנית יוצרת ומציירת
ציורים ייחודיים בסגנון קסום. 
דיוקנאות, טבע דומם וציורי נוף

 טל: 052-7330274
yifatal01@gmail.com :מייל

גודל: 25*35 ס"מ
השקעה של: 300 ש"ח

שם היצירה:
הנצו רימונים

יפעת טל
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שם היצירה: דיוקן הבבא סאלי זיע"א
גודל: 45*60 ס"מ // השקעה של: 750 ש"ח

שם היצירה: דיוקן ר' אשר פריינד הצדיק הירושלמי זצ"ל
גודל: 55*37 ס"מ // השקעה של: 600 ש"ח גודל: 50*30 ס"מ // השקעה של: 400 ש"ח

שם היצירה: רימון מלכותי
גודל: 80*40 ס"מ // השקעה של: 650 ש"ח

שם היצירה: שמש צדקה ומרפא בכנפיה

יפעת טל



מרהיבים  ציורים  ומאיירת  ציירת 
בשילוב פסוקים על קנבס כדי שגם 

בבית שלכם יתקיים החזון…

 טל: 053-3157138
yudaikatz@gmail.com :מייל

גודל: 50*60 ס"מ
השקעה של: 269 ש"ח

שם היצירה:
ואתה שלום

מרים כינרת כץ
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שם היצירה: ברכת הבית
גודל: 50*40 ס"מ // השקעה של: 199 ש"ח גודל: 30*30 ס"מ // השקעה של: 89 ש"ח

שם היצירה: מזמור לתודהשם היצירה: אשת חיל
גודל: 30*30 ס"מ // השקעה של: 89 ש"ח

מרים כינרת כץ



מאיירת יודאיקה וקליגרפיה
כתובות ייחודיות עבודת יד.

 טל: 052-7669166
kmbsd26@gmail.com :מייל

גודל: 40*60 ס"מ
השקעה של: 580 ש"ח

שם היצירה:
סדר הדלקת נרות שבת

מרים קסטלנביץ

יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי, שתחונן אותי ואת 
אישי ואת בני ואת בנותי ואת אבי ואת אמי, ואת כל קרובי. 
ותתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזכרון 
ותברכנו  ורחמים,  ישועה  בפקודת  ותפקדנו  וברכה,  טובה 
ברכות גדולות ותשלים בתינו, ותשכן שכינתך בינינו, וזכני 
לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי ה', יראי אלקים, 
העולם  את  ומאירים  דבקים,  בה'  קדש,  זרע  אמת,  אנשי 

בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא,
אנא, שמע את תחינתי בעת הזאת בזכות שרה ורבקה רחל 
והאר  ועד,  לעולם  יכבה  שלא  נרנו  והאר  אמותינו,  ולאה 

פניך ונושעה, אמן.

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, אשר
קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת

יהי רצון מלפניך ה‘ אלקינו ואלקי אבותינו, שיבנה בית המקדש
במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך: ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים
קדמוניות: וערבה לה‘ מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות:

 בית המקדש
מי עולם ו
ם ק



מציירת  פסטורל  הסטודיו  בעלת 
ומתמחה  ושיטות  טכניקות  במגוון 
בעיקר בציור מודרני ופסיפס, סדנאות 
ברמה  מפסיפס  קיר  עיצובי  פסיפס, 

גבוהה וכן הפעלות לקהילה.

 טל: 053-3144699
gmail.com@3144699 :מייל

שם היצירה:
פוסטר לסוכה

רבקי רוקח
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שם היצירה: הכותל
גודל: דינאמי  גודל: דינאמי  גודל: דינאמי  גודל: דינאמי 

שם היצירה: חומות ירושליםשם היצירה: קבר רחלשם היצירה: החומה העתיקה

רבקי רוקח



מאיירת בסגנון ייחודי
רישומים המתבטאים בספונטניות 

ובתנועה מהירה עם שלל אומץ, 
תעוזה ובעיקר צבעוניות.

 טל: 055-6700587
 tzabaririna64@gmail.com :מייל

שם היצירה:
שחר אקום להודות

רינה צברי



מאיירת במגוון סגנונות לכל מטרה
עבודה ייחודית ואישית

דיוקנאות ותמונות מגוונות 

 טל: 052-3291954 
shiraprotrait@gmail.com :מייל

שם היצירה:
דיוקן יהודי

שירה פרוטריאס
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גודל A3 על קנבס // 550 ₪ גודל A2 על קנבס // השקעה של 700 ₪ גודל A4 על קנבס // 400 ₪
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גודל A2 על קנבס // 650 ₪ 
שם היצירה: דיוקן שם היצירה: דיוקן שם היצירה: דיוקן שם היצירה: דיוקן

שירה פורטיאס



שם היצירה:
בית מארץ ישראל

 טל: 050-4117930
osnart@gmail.com :מייל

במגוון  מציירת  ומאיירת  ציירת  אמנית 
סגנונות.

עבודות  יפיפיים,  וציורים  איורים 
מודגשת גישה מקצועית ומלאת רוך.

יצירותיה  של  המרשימה  בגלריה 
הנפלאות ניכר שילוב ייחודי  של דיוק  

מוקפד, תוך כדי זרימה ויד חופשית.

גודל: 10 ס"מ
השקעה של: 220 $

אסנת לב
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שם היצירה: קבר רחל על אבן שם היצירה: תפילה שם היצירה: זריחה בציפורי
גודל: 15 ס"מ רוחב // השקעה של: 130 $ גודל: 15 ס"מ גובה // השקעה של: 100 $ גודל: 25*30 ס"מ // השקעה של: 150 $

אסנת לב



השקעה של: 1,300 ש"ח

שם היצירה:
מיין פידל

 טל: 054-6608082
Matid05271@gmail.com :מייל

נולדה בסימטאותיה של  האמנית מטי 
שכונת מאה שערים בירושלים.

המיוחדת  האווירה  את  ספגה  היא 
כך  ומתוך  המפעימים  המראות  ואת 
בגוונים  ליבה  ממעמקי  מציירת  היא 

מרתקים.

ותמונות  חומר  כל  על  אמנות  יצירות 
יוקרה ייחודיות

מטי דושינסקי
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שם היצירה: ציור אומנותי על יין  שם היצירה: התמונה הכי תלושה מהמציאות
השקעה של: 1,800 ש"חגודל: דינאמי // השקעה של: החל מ-350 ש"ח השקעה של: החל מ-250 ש"ח

שם היצירה: ירושלמית בשטעטאלע

מטי דושניסקי



גודל: 3*7 ס"מ
השקעה של: 780 ש"ח

שם היצירה:
תליון הרימון

 טל: 054-6337313
lea.even.chen@gmail.com :מייל

בוגרת לימודי צורפות ועיצוב בבית ספר אמן 
בצלאל, ירושלים, 2012.

לצד  מסורתיות  צורפות  בטכניקות  עובדת 
טכניקות עתיקות של אריגה ושזירה.

ההיסטוריה  וכל  ירושלים  את  אוהבת  מאד 
הקשורה אליה.  חומרים מוקסדים ותכשיטי 

אמנות מעוצבים.

לאה טולוביץ
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גודל: 4*2 ס"מ // השקעה של: 220 ש"ח
שם היצירה: עגילי רימונים

גודל: 5*10 ס"מ // השקעה של: 780 ש"ח
שם היצירה: טבעת ניצוצות

גודל: 5*10 ס"מ // השקעה של: 840 ש"ח
שם היצירה: טבעת ניצוצות כחולה

גודל: 3.5*8 ס"מ // השקעה של: 480 ש"ח
שם היצירה: תליון רימון היער

לאה טולוביץ



 טל: 052-2322187
miriamnatanzen@gmail.com :מייל

השקעה של: 150 ש"ח

שם היצירה:
שרשרת קריסטל סיטרין גלמי

קריסטלים  מאבני  תכשיטים  יוצרת 
מורכבים  הקריסטלים  חן.  ואבני 
באדמה,  הטמונים  שונים  ממינרליים 
יש להם השפעת איזון על גוף האדם.

בוחרים  הטבעת  או  השרשרת  את 
לפי  או  הצורה  או  האהוב  הצבע  לפי 

השפעת הקריסטל.

מרים נתנזן
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השקעה של: 150 ש"ח
שם היצירה: שרשרת קריסטל אגת ג'אוד

 השקעה של: 150 ש"ח
שם היצירה: שרשרת קריסטל אמטיסט

 השקעה של: 150 ש"ח
שם היצירה: שרשרת קריסטל פלורייט

מרים נתנזן



קוטר: 5 ס"מ
השקעה של: 250 ש"ח

שם היצירה:
תליון זכוכית

 טל: 052-7650719  
gmail.com@5792445 :מייל

הינדה הרבסט

הינדה הרבסט אמנית יוצרת 
רב תחומית, בעלת נסיון וידע 
מקצועי רב. עסקת עם התכת 

זכוכית בטכניקת הפיוזינג, 
הכוללים:חיפויי קירות, תמונות, 
מזוזות, שלטים לדלת, תכשיטים 

ועודיצירת קשר עם האמנית 
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גודל: 16*14 ס"מ // השקעה של: 250 ש"ח
שם היצירה: עץ זכוכית

גודל: 6*20 ס"מ // השקעה של: 250 ש"ח
שם היצירה: בית מזוזה

קוטר: 5 ס"מ // השקעה של: 250 ש"ח
שם היצירה: תליון זכוכית

קוטר: 5 ס"מ // השקעה של: 250 ש"ח
שם היצירה: תליון זכוכית

הינדה הרבסט


