
סדנאות ילדים

תיק מרהיב עין לקייטנה! 

התיק הזה מדהים, נוח וכיף ללכת 
איתו לקייטנה כל בוקר בשמחה 

ובחשק! 

מצריך חשמל במקום הסדנא
משך הסדנה: שעה וחצי

הסדנה מתאימה לכיתות א'-ו'

4120

4117

4018

כדור פלא-יכול לשמשגם כאהיל!

כדור פלא שפשוט וכיף ליצור! 

מצריך חשמל במקום הסדנא
משך הסדנה: שעה וחצי

הסדנה מתאימה לכיתות א'-ו'

לוח מודעות בעיצוב אישי

לוח מודעות זה תמיד כיף...
בטח שאני עיצבתי בעצמי...

מצריך חשמל במקום הסדנא
משך הסדנה: שעה וחצי

הסדנה מתאימה לכיתות א'-ו'

סדנאות נוער ונשים

סדנת צריבה בזכוכית
ועיצוב כלים בוואשי טייפ

סדנה מיוחדת שיוצרים בה 
כלים מעוצבים

בצורב זכוכית ובמגוון 
טכניקות נוספות

משך הסדנה: שעתיים

4123

4136

ציור חופשי ושיח רגשי

כל בת יוצאת עם תמונה הנוגעת
בעמקי נשמתה לאחר שיח עם 

הבנות על נושא שתבחרו, 
סדנה הנוגעת 
בלב ובנשמה!

משך הסדנה: שעתיים וחצי

4126

סדנת עיצוב בנייר  מגוון ברכות 
וקטעים לבחירתכם בעיצוב מרהיב!

כל בת יוצרת תמונה מרהיבה
בעיצובה האישי! 

אינסוף לאפשרויות 
וליצירתיות של הבנות!

משך הסדנה: שעה וחצי
תוספת זמן להפרשת חלה: שעה

סדנאות למספר מפגשים

תמונות נוף

עיצוב אלבומים

תמונות אווירה

יחד נלמד את טכניקת 
ציורי הנוף במגוון 

וריאציות- ציור חופשי, 
פרסקו,המשך תמונה 

ועוד

4137

4139

4140

כל בת יוצרת אלבום 
תמונות שלם!

מעוצב ברמת אלבום לאירוע!

מצריך חשמל במקום הסדנא

נלמד טכניקות שונות ליצירת
תמונות אווירה במגוון טכניקות- 

הדפס, מרבלינג, סגנונות 
צביעה מיוחדים, פרסקו ועוד...



קצת עליי

המלצות

   שמי טל שמידט, אני עוסקת בחינוך ובאומנות, כן שניהם 

      הולכים יחד נפלא, ואפילו משלימים זה את זה! 

  הסדנאות שלי מותאמות לנוער- בגישה החינוכית שלי,

     וביכולת המקצועית הגבוהה שאליה אני מובילה את הנערות.

  הסדנא נותנת למשתתפים זמן איכות עם עצמם, יחד עם  

     החברים הקרובים אליהם. המשתתפים נותנים חופש ודרור    

     לנשמתם, מקשיבים לקולות הבוקעים מתוכם תוך כדי חדוות 

     יצירה והכנת תוצרים מדהימים!

"טל בבת מצווה אצלנו העבירה סדנה

ברוגע, בסדר ובאווירה נעימה

הבנות יצאו עם יצירה מקסימה!

כל הבנות נהנו והיו מרוצות

והיה קשה להעביר אותן לתחנות הבאות..."

נעמה צור, סדנת בת מצווה לבתה אמונה:

"בעלת חזון, סבלנית ומסורה. יצירתית בתחומים מגוונים, 

מתאימה את עצמה לדרישות התקציב ומוציאה תוצרים 

יפים גם בתקציב מועט. קשובה לצרכי הבנות, משרה אוירה 

נעימה בעבודה עם הבנות".

אלישבע חי אפרתי- אולפנת להב"ה:

פנו אליי עם פירוט הצורך שלכם, 

ואתאים לכם סדנא במיוחד עבורכם!

 imtshm@gmail.com | טל שמידט
m-an.co.il | 052-7560474

קטלוג סדנאות

| 052-7560474m-an.co.il

סדנאות חגים

4128

5141

5142

כרטיסי ברכה מעוצבים

יחד ניצור מגוון כרטיסי ברכה 
ברמה גבוהה מאד! 

במגוון טכניקות- הלטה יבשה, 
הבלטה רטובה, מנקבי תחרה, 

כריות דיו ועוד...

מצריך חשמל במקום הסדנא

אהיל בטכניקת פרגמנו

סדנת מארזים חגיגיים לחגים

אהיל מרהיב עין המתאים לכיתות
הגבוהות, תוצאה מדהימה!

כל משתתף נופך ביצירה
את עולמו המאיר!

משך זמן משוער לסדנא: שעתיים

בסדנא נלמד להכין מארזים 
חגיגיים לבקבוקי יין, 

צנצנת דבש ומשלוחי מנות.
מגוון מארזים מרהיבי עין!


