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מחפשים? מוצאים!

חוויה       יצירה      קהילה

הכל פה!
 

הקטלוג שלפניכם נערך כהיצע אמנותי לקראת פעילות חורף 

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



0548464003

3 שעות  

סדנת     

לנשים ונערות גילאי 16+ בובות ספוג

קהל יעד:

על הסדנא:

בסדנא נלמד כיצד ליצור בובת תיאטרון

מהממת מספוג

לנשים ונערות גילאי 16+

ייחודי לכל מי שעוסקות בחינוך 

 שעות של יצירה מתוך הנאה

מחיר: ע"פ מספר משתתפים

 

האמנית: הני פרידמן

 hennyartist@gmail.com

 עברית  



0548464003

60 דקות 

סדנת     

לילדים וילדות גילאי 6-10 בובות גרב

קהל יעד:

על הסדנא:

בובות גרב

הכנת בובת תיאטרון מתוקה וקלה

 

שעה של יצירה

מחיר: 25 ₪ למשתתפת

 

האמנית: הני פרידמן

 hennyartist@gmail.com

 עברית  



052-766-0571

1.5-2 שעות 

סדנת     

 מגזרת

נייר 
לבנות ז' ח' נערות ונשים 

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנת מגזרות קנבס- סדנא מדהימה 

ליצירת תמונות מרהיבות

בטכניקה מיוחדת ומעניינת. במבחר דוגמאות

ןצבעים . מתאים במיוחד למפגשים משפחתיים,

מסיבות בת מצוה , ערבי גיבוש וימי נופש

מחיר: 1000 ש"ח 

 

האמנית: עדי לוי

mikchol5@gmail.com

          עברית



052-766-0571

2-2.5 שעות 

סדנת     

 פיסול בסול
לגילאי 14 ומעלה

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנא חמה לפיסול מאפים ועוד מסול 

כל אחד יוצר -כל אחד יכול !

בכל הארץ מתאים לצוותות עבודה ,

ארועים משפחתיים, ערבי גיבוש ועוד

 

מחיר: 1000 +6 ש"ח לכל משתתף

 

האמנית: עדי לוי

mikchol5@gmail.com

          עברית



052-766-0571

2-2.5 שעות 

סדנת     

 בובות שעווה

כללי בהתאמה 

קהל יעד:

על הסדנא:

פיסול בובות אצבע משעווה בטכניקה

חוויתיית ומהנה

 

מחיר: 850 +5 למשתתף

 

האמנית: עדי לוי

mikchol5@gmail.com

          עברית



053-3157138 

3-4 שעות 

*סדנת ציור  

על כלים  לנשים ,נערות  וגיל הזהב.

קהל יעד:

על הסדנא:

כל אחת יכולה- עם הטכניקה הקסומה של

משיכת מכחול אחת

מחיר: 100 ש"ח למשתתפת

 

האמנית: מרים כנרת כץ

kineretmir@gmail.com

          עברית

*ניתן גם לרכוש קורס דיגיטלי ייחודי בלימוד טכניקת משיכת מכחול

פרטים אצל מרים האמנית



054-91-9292-3 

כ60 דק'
 

*סדנת יצירה

בחרוזים ילדים/ות כיתות ג'-ח'
.

קהל יעד:

על הסדנא:

תכשיתיק - סדנה עליזה ליצירת דמויות מחרוזים

לתלייה על הקלמר המצלמה התיק ועוד

כל אחד מכין תוצר שימושי ומלהיב

מבחר דגמים ססגוני והתאמה לעונות ולחגים

 

האמנית: תמר דנחי

 tamardan365@gmail.com
 

          עברית

*ניתן להפעיל סדנה גם באופן עצמאי. תקבלו סדנה ארוזה ומוכנה 

עד אליכם עם סרטוני הדרכה מעולים ותפעילו בעצמכם

mailto:tamardan365@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1CcNhCVgTzk3ePwlZbhFRQX1rl6A1ziiY/view?usp=sharing


054-91-9292-3 

כשעה וחצי
 

*סדנת עיצוב

תכשיט נערות בתי ספר ותיכונים .

קהל יעד:

על הסדנא:

ליפופים משלך לייט

נעצב שרשרת מדהימה בטכניקת ליפופי מתכת

עם מבחר ענק של אלמנטים וגוונים ואינסוף לעיצובים

– כל אחת יוצרת תכשיט ייחודי ואופנתי

 

 

האמנית: תמר דנחי

 tamardan365@gmail.com
 

          עברית

*ניתן להפעיל סדנה גם באופן עצמאי. תקבלו סדנה ארוזה ומוכנה 

עד אליכם עם סרטוני הדרכה מעולים ותפעילו בעצמכם

mailto:tamardan365@gmail.com
https://tamardan.ravpage.co.il/sadnamoshlemetlatsevet?ref=miro


054-91-9292-3 

כשעתיים
 

*סדנת תכשיט

ליפוף
נשים - אירועי חברה, גיבוש
צוות ונופשי נשים
. 

קהל יעד:

על הסדנא:

בסדנה חוויתית בטכניקת ליפופי מתכת 

כל אחת מעצבת שרשרת יוקרתית באמירה אישית

מבחר ענק של חומרי גלם איכותיים, עיצובים

מרהיבים והדרכה מקצועית

אין צורך בידע קודם - כל אחת מצליחה

 

 

האמנית: תמר דנחי

 
tamardan365@gmail.com

 

          עברית

*ניתן להפעיל סדנה גם באופן עצמאי. תקבלו סדנה ארוזה ומוכנה 

עד אליכם עם סרטוני הדרכה מעולים ותפעילו בעצמכם

mailto:tamardan365@gmail.com
https://tamardan.ravpage.co.il/batmitsva?ref=miro


08/6885799

3-4 שעות 

סדנת    

 שברי זכוכית

תלת מימד  נשים/נערות, אין הגבלה
בכמות המשתתפות

קהל יעד:

על הסדנא:

בשורה חדשה בעולם האומנות

הדבקת שברי זכוכית צבעוניים תלת

מימדיים ע"ג משטח זכוכית

לפי שבלונה מצוירת, עד שנוצרת תמונה

מושלמת מרשימה במיוחד

מחיר: משתנה ע"פ כמות

 

האמנית: חדוה גליקסמן

gliksman22@gmail.com

          עברית



0556736367

1-2 שעות  

מטביעה

חותם

מגיל 7 ומעלה 

קהל יעד:

על הסדנא:

אומנות הגילוף: כל משתתפת מגלפת חותמת

בדוגמא אישית על משטח גומי מיוחד: חותמת עם

שם/ ציור/ דוגמא. לאחר שהחותמת מוכנה כל

משתתפת יוצרת מתנסה בהחתמה והכנת פטרן

מהחותמת על כרטיס.

אפשרויות שידרוג: עיצוב כרית נוי/ תיק בד עם

החותמת.

האמנית: שושי רובין

GERSHOSHI@GMAIL.COM

          עברית



0556736367

2-2.5 שעות  

יומן תינוק

לאמהות ולאמהות שבדרך...

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנת סקראפ (אומנות בנייר) לעיצוב יומן

מזכרת הכולל תמונות ראשונות, התפתחות

התינוק וכל האהבה הראשונית...

מבחר חומרים: דפים בגוונים תינוקיים,

פאנצ'ים מעולם התינוק, חותמות עם כיתוב

מיוחד ליומן, קישוטים רכים...

 

האמנית: שושי רובין

GERSHOSHI@GMAIL.COM

          עברית



0556736367

כ2.5 שעות   

סדנת פולדר

 
נשים

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנת סקראפ כיפית ליצירת תיקיה עם

דפדפת מתחלפת, כיס ומקום 

מבחר חומרים: דפים במגוון דוגמאות ענק,

מכשירים לחיתוך קישוטים, חותמות, ועוד

תוספות מפתיעות שמקנות לפולדר מראה

מקצועי. מתאים מאד לימי גיבוש לעובדים

ולצוותי הוראה!

האמנית: שושי רובין

GERSHOSHI@GMAIL.COM

          עברית



0556736367

1.5 שעות  

אבן דרך

בשמיטה
נערות וילדות

קהל יעד:

על הסדנא:

השמיטה היא אבן דרך לכולנו, גם

העירוניים. האמונה, הכח לשמוט

ולהרפות....

כל משתתפת מעצבת את "אבן הדרך" שלה

במגוון טכניקות וחומרים 

 

 

האמנית: שושי רובין

GERSHOSHI@GMAIL.COM

          עברית



053-3145613

1-2 שעות  

סדנת ציור

באקריליק

נשים, נערות, בנות מגיל 10
ומעלה

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנה מקצועית וחוויתית, ממנה תצאו עם

תמונה מרהיבה תוך מפגש אחד בלבד! 

לא דרוש ידע קודם בציור! 

כל משתתפת יכולה לבחור תמונה מתוך קטלוג.

מחיר:  החל מ500 ש"ח תלוי במיקום 

ובמס' המשתתפות.

 

האמנית: טובה עקשטיין

katalogim21@gmail.com

          עברית,רוסית



053-3145613

60 דקות  

 סדנת ציור

תמונת אווירה
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

סדנה מקצועית וחוויתית, ממנה תצאו עם תמונת

מרהיבה תוך מפגש אחד בלבד! לא דרוש ידע קודם

בציור! כל משתתפת יכולה לבחור תמונה מתוך

קטלוג.

בסדנת תמונות אווירה ניצור ציור המחולק בסט של

2-4 תמונות קנבס מרהיבות.

מחיר: החל מ750 ש"ח 

האמנית: טובה עקשטיין

katalogim21@gmail.com

          עברית,רוסית



0548419315

שעות 1-2

סדנה בשיטת

רטוב על רטוב

 
נוער(מגיל 12)  ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

ציור מהיר בצבעי אקריליק , בטכניקה קלה

ומהנה, כל אחת יוצאת עם תמונה סלונית

מקסימה ! שלב אחר שלב, במשיכות מכחול

שונות, נוצר הקסם !

 

מחיר: 1000 שקל לסדנה + 12 שח חומרים

לכל משתתפת 

האמנית: טלי ברוינר 

talibrouner@gmail.com

          עברית



0548437465

1.5 שעות 

סדנת פיסול

פטיפורים
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

 

פיסול פטיפורים מושלמים חוויה מהנה. עם

תוצר מעורר תאבון.

מתאים לתוכניות ביה''ס/ מחנות תיכון 

 

מחיר: תלוי במספר משתתפות

 

האמנית: פריידי גרינוולד

0548437465f@gmail.com

                      עברית 



0548437465

1.5 שעות 

סדנת

פלייסמנט 
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

 

יצרת פלייסמנט קטיפה משולבת אלמנטים

בהתאמה אישית. מפארת שולחן שבת/

אירועים

 

מחיר: תלוי במספר משתתפות

 

האמנית: פריידי גרינוולד

0548437465f@gmail.com

                      עברית 



0548437465

1.5 שעות 

סדנת 

תמונה משולבת
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

 

תמונה משולבת יצרת תמונה טרנדית משולבת

קטיפה ניתן להוסיף מיתוג/ שם אישי

מתאים למחנות /ערבי נשים

 

מחיר: תלוי במספר משתתפות

 

האמנית: פריידי גרינוולד

0548437465f@gmail.com

                      עברית 



052-8396268

1.5 שעות 

סדנת 

תכשיטנות 
נוער ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

 

בסדנה זו נלמד להכין תכשיטים יפהפיים

שכל אחת תאהב לענוד ותרצה להכין עוד.

לא נדרש ידע קודם

 

 מחיר: תלוי במספר משתתפות

 

האמנית: נאוה גרינשטיין

                 nava@nava-g.co.il
 
 

                      עברית 



052-8396268

3 שעות ויותר 

      סדנת פסיפס     
           מהשברים - יוצא שלם

 
מגיל הנעורים - גיל הזהב

קהל יעד:

על הסדנא:

בסדנה זו נלמד להכין יצירות מרהיבות עין

משברי זכוכית ו/או קרמיקה.

נגלה שאפילו חלקים שבורים - יכולים ליצור

שלמות והרמוניה

וכל חלק קטן - הוא משמעותי בתוך השלם.

 

מחיר: תלוי במספר משתתפות

האמנית: נאוה גרינשטיין

                 nava@nava-g.co.il
 
 

                      עברית 



052-8396268

60-120 דקות
 

      סדנת 

      צמידי מקרמה

 
נערות ונשים

קהל יעד:

על הסדנא:

בסדנה זו נלמד להכין צמידים טרנדיים 

שכל אחת תאהב לענוד ותרצה להכין עוד.

כל אחת יוצרת את הצמיד לפי טעמה האישי

מתוך מגוון חומרי גלם.

חוויה של יצירה כייפית ומגבשת.

לא נדרש ידע קודם

מחיר: תלוי במספר משתתפות

האמנית: נאוה גרינשטיין

                 nava@nava-g.co.il
 
 

                      עברית 



0527678228

1.5 שעות 

סדנת

קרמיקה

 
נשים, ונוער

קהל יעד:

על הסדנא:

 

יצירה חווייתית בחומר אדמה, ע"י התנסות

במגוון טכניקות של:

עבודות יד, פיסול, אובניים, תבליטים, עיטורים,

צביעה באנגובים,

וגלזורות לשריפה בתנור קרמי

מחיר: תלוי חודשי או חד פעמי

האמנית: נחמה הנדלר

ynhendler@gmail.com            

                     עברית, אנגלית



053-3144699

2 שעות 

סדנת קירות

מוסדות וקבוצות  

קהל יעד:

על הסדנא:

 

קישוטי קיר למוסדות ובתי ספר עם\ בלי

 שיתוף התלמידות,

 

מחיר: 1000 ש"ח

האמנית: רבקי רוקח פסטורל

3144699@GMAIL.COM           

                       עברית



053-3144699

2 שעות 

סדנת הדפס

על עץ

 
 

בהתאמה

קהל יעד:

על הסדנא:

 

סדנת הכנת תמונה ייחודית 

בטכניקה הדפס על עץ

 

 

מחיר: 500 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



054-7339880

3 שעות 

שילוב עיסת

נייר

 
 

נשים ונערות 

קהל יעד:

על הסדנא:

 

סדנת יצירת מסגרת למראה בעיסת נייר כולל

פיסול וצביעהייחודיים.

מחיר: 1000+ 20 שח למשתתפת

 

האמנית: רבקי גוטליב

bsrg32@gmail.com           

                       עברית



054-7339880

3 שעות 

סדנת פוטו

טרנספר 

 
נשים ונערות

קהל יעד:

על הסדנא:

יצירת  מתלה דקורטיבי מהמם

, בטכניקת פוטו טרנפר 

 

מחיר: 1000 ש"ח 15 משתתפות

האמנית: רבקי גוטליב

bsrg32@gmail.com           

                       עברית



052-7618538

3 שעות 

סדנת ספל של

פנטזיה

 

 נשים ונערות , 18-80

קהל יעד:

על הסדנא:

 

ליבוד בצמר מיניאטורי בכוס של תה,

 סדנת טעימה של ליבוד ופיסול בסיבי צמר, בתוך

כלי, סדנה חויתית ומרתקת,

 

 

מחיר: 150 ש"ח למשתתפת

האמנית: רוחמה שטרן

mofet@neto.net.il           

                       עברית



0587121563

2 שעות 

סדנת ציור

אינטואיטיבי

ויצירה חופשית 

 

נשים  

קהל יעד:

על הסדנא:

יצירה אינטואיטיבית, חוויתית וחופשית במגוון חומרי

אמנות היוצאת מהנפש פנימה,מתוך חיבור, שחרור

שליטה והרפיה. 

לא נדרש ידע קודם, אלא רק כמיהה עזה ליצירה.

מחיר: 100 ש"ח למשתתפת

 

האמנית: שירה סיטון

shirasetton@gmail.com         

                       עברית,אנגלית



050-4168213

3-2 שעות 

סדנה 

 בטעם אישי

נשים ובנות מגיל 9 ומעלה 

קהל יעד:

על הסדנא:

יצירת תמונה אישית בצבעי זכוכית

חוויה קסומה ותוצאה מרשימה

 

מחיר: 990 ש"ח ל20 משתתפות

 

 

 

האמנית: רבקה פרומר

rivkafrumer9@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

שעות יצירה מהנה  

ושבתה הארץ

ערכת שמיטה

 
 

דקופאז'. חלקי תמונה שמצטרפים לתמונה תלת

מימדית מרשימה עם עומק

מחיר: 20 ש"ח בערכה בודדת. מחירים אטרקטיביים

לכמויות

מיקום: פתח תקווה. משלוחים לכל הארץ

קהל יעד: בנים בנות נערות נערים

 

 

האמנית: רינת קונאו

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


055-9191-455

שעות של הנאה 

ערכות ליצירה

 

ערכות מלאכה ויצירה לבתי ספר

שורת הסבר על החומר- טכניקה.: מלאכות

מדהימות משלבות אומניות שונות ומגוונות

ומספקות תעסוקה אומנותית מיוחדת

מגוון דוגמאות רחב!

מחיר: 25-35 

מיקום: משלוחים לכל הארץ

קהל יעד : בנים, בנות בגילאי בית ספר

האמנית: הילה אלשיך

hila6033@gmail.com            

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


055-9191-455

שעות של הנאה 

ערכות בניה

בעץ בפטיש

ומסמרים

 

-STRING ARTבניה בעץ- תלת מימד וכן באומנות ה

מתיחת חוטים בין מסמרים לתמונה מרשימה

מגיע בדוגמאות רבות ומגוונות ומותאם ל: בתי ספר,

מתנ"סים עיריות ועוד!

 

מחיר: 18-35 מחירים מיוחדים לסיטונאות

משלוחים לכל הארץ

קהל יעד : בנים, בנות בגילאי בית ספר

האמנית: הילה אלשיך: בול עץ

hila6033@gmail.com            

                                  עברית

mailto:milcaart@gmail.com


שימו לב!

 

קטלוג זה הינו מספר 2 בסדרת קטלוג סדנאות 

מבית יוצרים סביבה.

 

את קטלוג קיץ ניתן להוריד באתר

yotzrims@gmail.com :או לקבלו במייל

 

נשמח לראותכם חווים אמנות במטיבה

מבית יוצרים סביבה

להתראות!

www.ysviva.org
 
 


