
סדנאות 
בהפעלה עצמית

א"קיץ תשפ

ד"בס



סדנת עיטור  

על פורצלן

+7: גיל

₪  14: מחיר

דקות60: אורך



עיטור על פורצלן

בצבעי  -צביעה על ספלים
קרמיקה איכותיים  
.ועמידים

ערכת יצירה בשילוב  
סדנה ביתית לצביעת 

.ספלי קרמיקה

להכין מתנה ייחודית 
מלאה באהבה לעצמכם  
. או לאנשים שאוהבים
.מתנה מפתיעה ומקורית

הספלים שבערכה מגיעים  
מודפסים עם כתובים  
, ותמונות שונות לבחירה

שיהפכו את הצביעה  
מהנה לקטנים וגם  
.לגדולים

הצביעה נעשית בטכניקה  
פשוטה וקלה בעזרת 

,  צבעי קרמיקה מיוחדים
במגוון צבעים יפיפיים  
שמיועדים לשימוש  

.יומיומי

דף הדרכה שהוא חלק 
מהערכה יאפשר לכם 
ליהנות מסדנה שתלווה 
אתכם שלב אחרי שלב עד 

.לקבלת תוצאה יפיפה

קרמיקה בעיצוב  ספל

סדנא מרתקת  . אישי

לצאת עם  –וחווייתית 

!תוצר מושלם



סדנת עיצוב  

אלבומים

+ 10: גיל

10₪: מחיר

דקות90: אורך



סדנת עיצוב אלבומים
הכנה ועיצוב אלבום אישי מחומרים שונים ומגוונים

-חוויה אישית וחברתית, הנאה, סדנא מלאה וגדושה ביצירתיות–

!פשוט לראות אותם נהנים בלי סוף

.אלבום חמוד בעבודת יד מלאה–

,  ואשי טייפ, מדבקות, אבנים, ניירות צבעוניים... : בלי להתקמצן–

...תחרות ועוד הרבה הפתעות צבעוניות, סרטים

.זה בטוח, האלבום הזה יישב להם על המדף הרבה זמן–

.המחיר ממש מפתיע–

!לכל אחד! מומלץ בחום–



סדנת שזירת 

פרחים
+10: גיל

15₪: מחיר

דקות90: אורך



סדנת שזירת פרחים  
!מומלץ! מומלץ! מומלץ. מלאת יופי והנאה, סדנא פרחונית ושמחה

לא  ! מדהים
להאמין  
שהכלי 

והפרחים 
!!בעבודת יד

מותק של 
, מתנה

לעיצוב הבית 
.והחדר

הסדנא 
הזאת היא 

יצירת  גם
גםאמנות ו
שזירת 
.פרחים

-אל דאגה 
לא קשה כמו 

...שזה נראה

מתאים 
ללא  , לכולם

צורך בחוש 
.אמנותי

אחת 
היצירות הכי  
כפיות ויפות 

,  שהכרתם
.בהתחייבות



סדנת  

-מוזאיקה

פסיפס

+  9: גיל

19₪: מחיר

דקות90: אורך



.חומרים הכי טובים לתוצר חזק ועמיד–

.מגוון רב של צבעים מבריקים ויפים–

אפשר להזמין שלם ולשבור -אריחי קרמיקה מיוחדים –

.או לקבל שבור( חוויה בפני עצמה)בעצמכם 

מ"ס15*15: גודל, הבסיס מעץ–

.הערכה מכילה איורים שונים להעברה לבסיס–

.תחתית וכדומה, שלט, תמונה, קישוט קיר: אפשרויות שימוש–

פסיפס-סדנת מוזאיקה

בכל  , בשמש, הפסיפס המסורתי שמחזיק שנים בגשם
הזדמנות לעטר את  ! במחיר בדיחה-איכות ורמה ...תנאי

...או כל דבר אחר, לטפח את החצר, המוסד



סדנת עיצוב  

והדפס על  

בד  
+10:  גיל

₪ 16: מחיר

דקות90: אורך



סדנת עיצוב  

והדפס על בד

יצירת כרית 

באופן  -מעוצבת

חוויה בלתי  , עצמאי

יצירתיות  ! נשכחת

...  בעיצומה

כרית אישית לעיצוב  

ללא תפירה  , עצמאי

.  ורקמה

טכניקה מרתקת 

של הדפס 

מקורי  -וחותמות

!ושונה

מגוון אפשרויות 

, חותמות: עיצוב

,  טושים, שבלונות

סרטים  , כפתורים

...ועוד

הצביעה נעשית 

בדרך פשוטה וקלה  

בעזרת צבעי בד 

במגוון , מיוחדים

.  צבעים

מיועד -צבע איכותי

.לשימוש יומיומי

פיתוח יצירתיות  

.וחוש עיצובי



סדנת עיצוב  

דקורטיבי 
+10:  גיל

₪  8: מחיר

דקות45: אורך



הכנת אהיל למנורה  

,  תלויה או שולחנית

!התוצאה יפיפייה

יצירת  

אהיל ביתי  

חמוד  

!ומיוחד

קל מאוד   

.להכנה
מחיר זול 

.ומשתלם

טכניקה 

מרתקת 

.וחווייתית

לא מצריך 

כשרון  

.מיוחד

הערכה מכילה 

צבעים שונים  

.  לבחירה אישית

סדנת עיצוב  

דקורטיבי 



פותחו במיוחד  ' ידי זהב'סדנאות האיכות של 

,  למוסדות בהתאמה מלאה ובתקציב נמוך

כל סדנא תכיל את כל הציוד הנדרש והסבר  

.  מוקפד וברור לתלמיד

תוכלו להנות מערכות בעבודה עצמאית ללא צורך בתאום  

.עם מפעילת סדנא

המחיר  , אם בכל אופן אתם מעוניינים במפעילה איכותית

!בלבד₪ 1500: להזמנת אומנית שתעביר את הסדנא



...אז נהיה בקשר

0504141149

yedeyzart@gmail.com


