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מגזין דיגיטלי מופץ חינם למנויי אתר 'רחוב האמן'

מגזין
צבעים!

DIY
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4רמות קושי שונות

מסעדת 'רחוב האמן' בתפריט קיץ עשיר!

' רחוב האמן ' ת  ואומנות מבי צירה  י ן  י ז מג המגזין
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מעצבת בהשראה
חולצה קייצית

תפירה בדאס
לא מה שחשבתן
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יצירת אמנות היא דרך יעילה מאוד כדי לעורר את המוח ולהועיל לבריאות הנפש.

כשהיינו ילדים אהבנו לצבוע בגואש, לקשקש עם המכחול הלוך ושוב, לפסל בפלסטלינה וחימר, להרגיש את החומר 
בידיים, לבנות לבד בית בובות, לגזור, להדביק, ופשוט ליצור.

עם השנים, נטשנו את חדוות היצירה, השארנו את הגואש בבוידם, את החימר היבש זרקנו, והאומנות שלנו כיום היא 
בעיקר באיורים שאנו משרבטים במחברות של הילדים.

אולי כי היום אנחנו מתביישים ביצירות שלנו, חושבים שאם הקו יוצא עקום, והצביעה נראית ללא שום הרמוניה, אני לא 
אומנית ולכן כדאי לי להתרחק מהתחום הזה. אז זהו שלא. אומנות לא נועדה דווקא לאומנים, וליצור, כל אחד יכול!

מה שחשוב ביצירה זה לא התוצר הסופי, אלא התהליך של היצירה בעצמה, התחושות שלנו במהלך היצירה, הרגש 
והרוגע.

יותר ויותר מחקרים מגלים כי אומנות מעוררת את המח, מעודדת חשיבה יצירתית והעיקר מפחיתה לחץ נפשי, ליצור 
זו אחת הדרכים הטובות לקבלת שלווה ורוגע ולפיתוח הסובלנות והאמפתיה.

למה כדאי לנו להקדיש כמה דקות ביום ליצירה ואומנות?

אומנות מורידה לחץ נפשי ומעודדת רוגע ושלווה.

פעילויות כמו ציור, פיסול, וצילום הם תחביבים מרגיעים ומהנים שיכולים להוריד את רמות הלחץ היומי, להרגיע אותנו 
וליצור שלוות חיים ורוגע. יצירת אמנות מסיחה את הדעת ונותנת למוח שלנו הפסקה ממחשבות שמטרידות אותנו 

במהלך היום.

אומנות משפרת הערכה עצמית ומספקת תחושה של הישג.

את היצירה שהבן שלנו הביא מהגן, תלינו על המקרר כדי לתת לו תחושה של הערכה עצמית. תליית יצירת האומנות 
האחרונה שלנו על הקיר יכולה לתת לנו את אותה התחושה. תחביבים מכל הסוגים, תפירה, נגרות, ציור, צילום, גינון, 

פיסול ואפילו פעילויות של תיקונים בבית, נותנים לנו תחושה של סיפוק, הנאה והערכה עצמית.

אומנות עוזרת לבריאות ומקלה על מתח, חרדה ודכאון.

מיליוני אנשים מתמודדים עם מצבים בריאותיים כרוניים ועם מתח, חרדה ודיכאון שמלווה אותם. חוקרים נתחו ודיווחו 
על ממצאים שנעשו במעל 100 מחקרים על השפעת האומנות על בריאות פיזית ופסיכולוגית. הם גילו כי מוסיקה 
ואמנות חזותית משפיעה על חולים בדרכים חיוביות. אמנות נותנת לחולים לשכוח מהמחלה לזמן מה ומאפשרת להם 
להתמקד בחוויות החיים החיוביות. פעילויות לפיתוח היצירתיות נתנו להם תחושה של הישג. אמנות עוזרת להם לבטא 

את רגשותיהם. 

בעולם של היום, שכולנו עסוקים בעבודה תובענית, בעולם ממהר שרץ כל הזמן קדימה, כדאי לנוח לרגע, לכבות 
את הנייד, לשבת לבד או ביחד עם חברה, בחצר או בחדר, עם מוסיקה רגועה ושקטה, וליצור. לקחת מכחול וצבע, 
זה  שחשוב  מה  לנו,  שחשוב  מה  לא  זה  כי  התוצאה,  תהייה  מה  משנה  ולא  מיטה  לבנות  בגינה,  לשתול  חימר, 
ונגלה את היופי שביצירה,  יעלמו,  התחושות שנרגיש כשניצור. הרוגע, השלווה, המחשבות הטורדניות שפתאום 
הסיפוק  תחושת  את  נרגיש  שלנו,  העבודה  את  נעריך  אותה,  ונתלה  בעיננו,  מושלמת  תהייה  הסופית  והיצירה 

וההנאה. ולא נרצה להפסיק.
זה יהפוך להרגל. הרגל טוב לגוף ולנפש. 

בס"ד

אומנות לכולם

אני מאמינה שכל אחת יכולה ליצור, הקמתי את האתר "רחוב האמן" כדי להביא לכל אחת הדרכות מצולמות צעד 
אחר צעד איך ליצור לבד. כאן במגזין הקיץ הבאנו הדרכות מושקעות ומקצועיות בדרגות שונות של קושי ובתחומים 

שונים, אתן מוזמנות לדפדף הלאה, ליצור, להנות, לתת לעצמכן קצת חופש.

יצא לאור,  ויוספי רוזן שעמלו רבות כדי שהמגזין  תודתי הרבה נתונה לשירה שטרן  רגע לפני שאני אומרת שלום, 
מושקע, איכותי וברמה גבוהה עם דגש על כל הפרטים הקטנים שיהיו מושלמים.

תודה לכל האומניות שהשתתפו במגזין ותרמו רבות מהמקצועיות שלהן והיצירתיות הבלתי נדלית.
תודה לברוכי קופטייל וחני שפיגלמן שפתחו את מסעדת רחוב האמן עם מנות מפתיעות ומיוחדות לקיץ.

ותודה, שמקומה בהתחלה ובסוף, לבורא עולם שהגשים לנו את החלום.

חופשה מהנה ויצירתית במיוחד!

שושי סירקיס
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יצירת אמנות היא דרך יעילה מאוד כדי לעורר את המוח ולהועיל לבריאות הנפש.

כשהיינו ילדים אהבנו לצבוע בגואש, לקשקש עם המכחול הלוך ושוב, לפסל בפלסטלינה וחימר, להרגיש את החומר 
בידיים, לבנות לבד בית בובות, לגזור, להדביק, ופשוט ליצור.

עם השנים, נטשנו את חדוות היצירה, השארנו את הגואש בבוידם, את החימר היבש זרקנו, והאומנות שלנו כיום היא 
בעיקר באיורים שאנו משרבטים במחברות של הילדים.

אולי כי היום אנחנו מתביישים ביצירות שלנו, חושבים שאם הקו יוצא עקום, והצביעה נראית ללא שום הרמוניה, אני לא 
אומנית ולכן כדאי לי להתרחק מהתחום הזה. אז זהו שלא. אומנות לא נועדה דווקא לאומנים, וליצור, כל אחד יכול!

מה שחשוב ביצירה זה לא התוצר הסופי, אלא התהליך של היצירה בעצמה, התחושות שלנו במהלך היצירה, הרגש 
והרוגע.

יותר ויותר מחקרים מגלים כי אומנות מעוררת את המח, מעודדת חשיבה יצירתית והעיקר מפחיתה לחץ נפשי, ליצור 
זו אחת הדרכים הטובות לקבלת שלווה ורוגע ולפיתוח הסובלנות והאמפתיה.

למה כדאי לנו להקדיש כמה דקות ביום ליצירה ואומנות?

אומנות מורידה לחץ נפשי ומעודדת רוגע ושלווה.

פעילויות כמו ציור, פיסול, וצילום הם תחביבים מרגיעים ומהנים שיכולים להוריד את רמות הלחץ היומי, להרגיע אותנו 
וליצור שלוות חיים ורוגע. יצירת אמנות מסיחה את הדעת ונותנת למוח שלנו הפסקה ממחשבות שמטרידות אותנו 

במהלך היום.

אומנות משפרת הערכה עצמית ומספקת תחושה של הישג.

את היצירה שהבן שלנו הביא מהגן, תלינו על המקרר כדי לתת לו תחושה של הערכה עצמית. תליית יצירת האומנות 
האחרונה שלנו על הקיר יכולה לתת לנו את אותה התחושה. תחביבים מכל הסוגים, תפירה, נגרות, ציור, צילום, גינון, 

פיסול ואפילו פעילויות של תיקונים בבית, נותנים לנו תחושה של סיפוק, הנאה והערכה עצמית.

אומנות עוזרת לבריאות ומקלה על מתח, חרדה ודכאון.

מיליוני אנשים מתמודדים עם מצבים בריאותיים כרוניים ועם מתח, חרדה ודיכאון שמלווה אותם. חוקרים נתחו ודיווחו 
על ממצאים שנעשו במעל 100 מחקרים על השפעת האומנות על בריאות פיזית ופסיכולוגית. הם גילו כי מוסיקה 
ואמנות חזותית משפיעה על חולים בדרכים חיוביות. אמנות נותנת לחולים לשכוח מהמחלה לזמן מה ומאפשרת להם 
להתמקד בחוויות החיים החיוביות. פעילויות לפיתוח היצירתיות נתנו להם תחושה של הישג. אמנות עוזרת להם לבטא 

את רגשותיהם. 

בעולם של היום, שכולנו עסוקים בעבודה תובענית, בעולם ממהר שרץ כל הזמן קדימה, כדאי לנוח לרגע, לכבות 
את הנייד, לשבת לבד או ביחד עם חברה, בחצר או בחדר, עם מוסיקה רגועה ושקטה, וליצור. לקחת מכחול וצבע, 
זה  שחשוב  מה  לנו,  שחשוב  מה  לא  זה  כי  התוצאה,  תהייה  מה  משנה  ולא  מיטה  לבנות  בגינה,  לשתול  חימר, 
ונגלה את היופי שביצירה,  יעלמו,  התחושות שנרגיש כשניצור. הרוגע, השלווה, המחשבות הטורדניות שפתאום 
הסיפוק  תחושת  את  נרגיש  שלנו,  העבודה  את  נעריך  אותה,  ונתלה  בעיננו,  מושלמת  תהייה  הסופית  והיצירה 

וההנאה. ולא נרצה להפסיק.
זה יהפוך להרגל. הרגל טוב לגוף ולנפש. 

אני מאמינה שכל אחת יכולה ליצור, הקמתי את האתר "רחוב האמן" כדי להביא לכל אחת הדרכות מצולמות צעד 
אחר צעד איך ליצור לבד. כאן במגזין הקיץ הבאנו הדרכות מושקעות ומקצועיות בדרגות שונות של קושי ובתחומים 

שונים, אתן מוזמנות לדפדף הלאה, ליצור, להנות, לתת לעצמכן קצת חופש.

יצא לאור,  ויוספי רוזן שעמלו רבות כדי שהמגזין  תודתי הרבה נתונה לשירה שטרן  רגע לפני שאני אומרת שלום, 
מושקע, איכותי וברמה גבוהה עם דגש על כל הפרטים הקטנים שיהיו מושלמים.

תודה לכל האומניות שהשתתפו במגזין ותרמו רבות מהמקצועיות שלהן והיצירתיות הבלתי נדלית.
תודה לברוכי קופטייל וחני שפיגלמן שפתחו את מסעדת רחוב האמן עם מנות מפתיעות ומיוחדות לקיץ.

ותודה, שמקומה בהתחלה ובסוף, לבורא עולם שהגשים לנו את החלום.

חופשה מהנה ויצירתית במיוחד!

שושי סירקיס

עורכת: שושי סירקיס

עורכת תוכן: שירה שטרן

הפקה: יוספי רוזן, שירה שטרן

פרסום והפצה: יוספי רוזן

היאט,  רותי  במגזין:  משתתפות  אומניות 

פרי גרינפלד, שושי סריקיס, שירה שטרן

מתכונים: ברוכי קופטייל, חני שפיגלמן

עיצוב וגרפיקה: שושי סירקיס

צילום הדרכות ומתכונים: שושי סירקיס

צילום וידאו: שירה שטרן

© כל הזכויות שמורות 

ל'רחוב האמן' - מתחם עיצוב ואמנות.

www.haomanst.com

אין  בלבד.  פרטי  לשימוש  נועד  המגזין 

להדפיס מגזין זה או חלק ממנו לשימוש 

רחוב  ממערכת  אישור  ללא  פרטי  שאינו 

האמן. 

תוכן  על  אחראית  אינה  המערכת 

אחריות  על  מתפרסמות  והן  המודעות, 

המפרסמים.

המגזין

בס"ד

הכנתם יצירות או מתכונים מהמגזין? שלחו לנו תמונה למייל המצוין כאן בעמוד:)

שמחו אותנו עם היצירות שהכנתם!



אז מה
העניינים?

DIY3

נגיעות
של צבע.

חולצה קייצית:)

הדרכות מצולמות
המסעדה

11

25

40

34
06

09

הדרכת וידאו!

38

מיטה לקטנטנים

ניפגש בסמטה.

ילדים בדרך:)

גלידת תות:)

17

בית לעפרונות

לדפדוף
במגזין
גללו

למטה המגזין

הסדנאות
שלנו!
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בס"ד

גוונים משלימים / גוונים משנייםגווני יסוד / גוונים ראשונים

גוונים ניגודייםגווני ביניים / גוונים משניים גוונים קריםגוונים חמים

גלגל הצבעים

של ניוטון

בכל יום אנו מודים לבורא העולם שברא אותו ואת מזוננו "בחן בחסד וברחמים", 
חן- על פי המפרשים הכוונה לצבעוניות העולם, הפירות, המאכלים. האם היינו 
יכולים ליהנות מסלט ירקות שחור לבן? חסה שחורה? מאפה בטטה אפרפר? 
דרך  שלנו  הנפש  הצבעוניים,  ולירקות  לפירות  שיש  התזונתי  לערך  מעבר 

העיניים משתוקקת ומתמלאת מהיופי.

אז כמה צבעים יש בעולם?

 ?100
 ?5,000

?1,000,000

על  מתבססים  כולם  הצבעים  כל  אך  אינסוף  עד  יש  גוונים  ותתי  גוונים  אכן 
גווני  ולהגדיר את מספר  ניסו לפענח  רבים  גוונים. חוקרים  מספר מועט של 
לו  שנפל  זה  (כן,  ניוטון  אייזיק  של  היא  ביותר  המקובלת  החלוקה   – היסוד 
אור  קרן  מול  פירמידה  בצורת  זכוכית  כלי  העמיד  ניוטון  הראש)  על  התפוח 
והבחין כי האור מתפצל לשבעת צבעי הקשת שהם: אדום, כתום, צהוב, ירוק, 

תכלת, כחול, סגול .

צבעים  לשלושה  עד  והגיעו  היסוד  צבעי  את  יותר  עוד  צימצמו  שנים  לאחר 
אדום  והם  שהוא.  גוון  כל  להרכיב  ניתן  מהם  אך  להרכיב,  אפשר  אי  שאותם 
כאן  נכנס  (לא  והלבן להבהרה.  להכהיה  ישנו את השחור  וכמובן  וכחול.   ,צהוב 

לסוגייה המדעית שהלבן כולל את הצבעים כולם והשחור כנעדר צבע. )

נגיעות  של צבע /// מרים לפשיץ
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בס"ד

רעיונות ליצירה עם הילדים

בעזרת  היסוד  צבעי  משלושת  גוונים  יוצרים 
צהוב  כחול,  אדום,  בצבעים,  בוחרים  פלסטלינה: 
חדשים  גוונים  ליצירת  יחד  צבעים  מערבבים 

ויוצרים מהם מכוניות, תוכים, בובות ועוד...

יוצרים צבעים מפלסטלינה

וכמובן יש את גלגל הצבעים המתוק שאיירה 
כאן  מצורף  והוא  ונדיבה  מוכשרת  תלמידה 

להנאתכן בעמוד הבא.

חומרים: 

 גלגל הצבעים מודפס על גבי נייר בריסטול 
צהוב  אדום,  בצבעים:   גואש  צבעי  עבה. 

וכחול. מכחול, נייר טואלט.

תהליך  העבודה: 

1. לצבוע רק את צבעי היסוד באמצע.

2. מכל שתי גוונים ליצור צבע נוסף ולמלא 
את המשולשים.

3. ליצור מגוון תת גוונים ולצבוע במשבצות 
מסביב.

כיד  נוף  לצייר  נוסף  בריסטול  גבי  על   .4
התבוננות  ידי  על  או  עלינו,  הטובה  הדמיון 
גלויה  או  תצלום  בהשראת  שסביבנו,  בנוף 
המתקשים  לילדים  טוב  אך  יצירתי  (פחות 

לצייר מדמיון או מציאות).

החילזון  את  לגזור  ניתן  ייבוש  לאחר   .5
ולהדביק על גבי הנוף שציירנו.

יצירת גלגל הצבעים נראית לעיתים כמשעממת ומיותרת, 
הרי אפשר להסביר במספר מילים למה ליצור, אך אני לא 
מוותרת על התהליך גם לתלמידות מגמת עיצוב בנות 20. 
הנושא  נוספים  גוונים  ויצירת  העירבוב  תהליך  בעצם 
ישמש  זה  ידע  בעתיד,  תצרו  שלא  ומה  היטב,  מופנם 

אתכם.

לא משנה באיזה טכניקה אתן יוצרות- פלסטלינה, גואש 
צהוב,  אדום,  יסוד!  צבעי  רק  קנינה   - אקריליק  צבעי  או 
הילדים  ואת  עצמכן  את  הכרחנה  ולבן.  שחור  כחול, 

להתנסות כמה שיותר בגיוון עצמי.  

אפשר לייצא ידע זה לתחומים נוספים כמו: פיסול בבצק 
צבע  של  יסוד  צבעי  שלושה  רק  לקנות  מספיק  סוכר, 
אינסוף,  עד  ללמוד  הצבעים  גלגל  כללי  פי  ועל  מאכל 

כשמם כן הם צבעי יסוד- והם היסוד של היצירה.

מגלגל  הנגזרים  אחרים  רבים  בנושאים  נגענו  לא  עוד 
נשאיר  זה  את  אך  ועוד)  קרים  חמים  (צבעים  הצבעים, 

לפעם הבאה.

למידה זו חשובה ומשמעותית לכל ילד שירצה בעתיד ליצור משהו, ניתן 
להסביר להם תורה זו בקלות רבה.

מרים לפשיץ היא מדפי"ת לאמנות, מורה לרישום 
ופיתוח היצירתיות ומדריכת אמנות מטעם משרד 
בדוא"ל: למרים  לכתוב  ניתן  החינוך. 
 m i r i a m l i f 1 9 8 1 @ g m a i l . c o m

(כהשראה, ממליצה על ספריו המעולים של רוני אורן, או בת- שבע ראב"ד)
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גלגל צבעים חילזון להדפסה
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ילדים בדרך:)
אמנית: שירה שטרן\ \ \ דרגת קושי: כל אחד יכול!

הצבע שלי: ירוק

הדרכת וידאו!
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בסיס:

תמונה מתאימה של ילדים (כדאי עם רקע שחור)

קלקר דחוס

נייר זכוכית - מספר גבוה (500 ומעלה)

צבעי אקריליק – אדום ירוק שחור

לכה אקרילית מבריקה על בסיס מים

מגבונים

להשלמת המראה:

דבק חשמל לבן

לורד ארטליין אדום

מדבקות עגולות אדומות

טוליפ כסף

uni-ball עט לבן

ציר ספר קטן

כלי עבודה:

סכין חיתוך

מכחולים

מספרים

סרגל

UHU דבק

'גאולה', אמצע היום, ידי מלאות שקיות, וסידורים רבים עדיין לפני, ואז הגיעה השיחה ההיא, שמודיעה לי להכין 

ירוקים  אוטובוסים  היו  העיניים  מול  שראיתי  מה  השראה,  לקבל  סביבי  הסתכלתי  צבעים.  בנושא  הדרכה 

שעוברים מלאי נוסעים. ואז קלטתי אותם, שתי ילדים מתוקים מתוקים יושבים על הברכיים לכיוון החלון האחורי 

וצוחקים צחוק ילדותי ועליז.

זהו, עזבתי את כל הקניות והעיסוקים, ורצתי הביתה, לא מסוגלת לחכות עם זה. חייבת ליצור את זה ע-כ-ש-י-ו!

 הדרכה אחד לאחד להכנת האוטובוס המהמם הזה.
צפו ותהנו.

למגזין מצורף קובץ וידיאו

שירה שטרן היא אומנית ויוצרת רב תחומית. 
האומנות".              "שירת  הבלוג  את  כותבת 
בדוא"ל:                                 לשירה  לכתוב  ניתן 
s h i r a b 6 0 @ g m a i l . c o m

החומרים:
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חול ומים מבעד למשקפיים
אמנית: פרי גרינפלד- בעלת סטודיו מאסטרפיס  \ \ \ דרגת קושי: קליל

הצבע שלי: גווני הים

חולצה קייצית:)
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החופש כבר כאן.
אני יושבת על החוף, חופנת בכף ידי חול נעים ורך.

מריחה את ריח הים המלוח, מביטה על הגלים המתנפצים על החוף.
ויודעת ששוב אני חוזרת לכאן, לנשום עמוק עמוק אל תוך ריאותי פיסת השראה.

ממה "שואבים" השראה?
ניתן לקחת השראה מכל דבר. מתמונה יפה במגזין, מחפץ דומם (מ'ואזה' למשל).

וכמובן – מהטבע הקסום שהבורא העניק לנו.
טבע, הוא המקום המדהים ביותר לעורר השראה.

לכן כל כך טבעי, שלכבוד חופשת הקיץ אבחר כהשראה את חוף הים.

אז יש לנו השראה, נהדר!
הגיע הזמן לחשוב מה עושים איתה.

שילובים  נבדוק   – לעבודה  גוונים  פלטת  נבחר 
גוונים  נבחר  או  ההשראה  גווני  עם  נשאר  שונים, 

חדשים.

אם לקחנו את הים כשהשראה, גווני החול והמים 
משתלבים נהדר יחד, הם "צבעים משלימים".

אז יש לנו השראה, יש לנו גוונים.
נותר רק לבחור מה יוצרים מהשילוב ביניהם.

מהו צבע משלים?
נוכל לחזור אך לרגע לכתבה "נגיעות של צבע" של מרים לפשיץ, נעיין באיור גלגל הצבעים ונראה, שצבע 
משלים הוא צבע היסוד שלא עורבב בגוון שלנו. לדוגמא: אם הגוון שלנו הוא כתום שמורכב מערבוב של 

אדום+צהוב לכן, הצבע המשלים שלו הוא כחול, כי הוא צבע היסוד שלא עורבב בגוון הכתום.
בגלגל הצבעים, הצבע המשלים נמצא בזווית של 180 מעלות מהצבע הנוכחי - אחד מול השני. 

וכאן אנחנו חוזרים להשראה שלנו – הים.
ליצירת החולצה בחרתי בהשראה בגווני הים שהם כאמור גוונים משלימים.

שילבתי גם צבעי ניאון זרחניים ,למשקפיים, כדי לשמח את הילדים!

צבע משלים
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אז מה צריך?

חולצה בהירה במידת הילדה

קרטון מלבני

קליפסים

טוליפ בגווני חול, ים, אוניה, קני סוף וכו' (כיד 

הדמיון הטובה)

חבל דק בצבעי ניאון (להשיג בחנויות סידקית 

או יצירה)

דבק (גוטרמן, E600, או דבק חם )

מספרים

עט

(מצורף   A4 דף  על  משקפיים  הדפס 

להדפסה בסוף ההדרכה)

מפל

בואו נתחיל!אל תתפלאו אם תדרשו לכבס את החולצה יום אחרי יום כי הילדה רוצה ללבוש רק אותה... ראו הוזהרתם ;)בחרתי בקישוט מדהים לחולצה.

1

כך מכינים חולצת קיץ לילדות מתוקות! כל השלבים!

שבלונה.  קיבלנו   – סביב  המשקפיים  צורת  את  נגזור 

קיבלנו  סביב,  ונגזור  המפל  על  השבלונה  את  נעתיק 

משקפיים ממפל.

ונתחיל  נדביק מעט דבק על המשקפיים  כעת 

לסובב את החבל סביב המשקפיים בכל פעם 

מעט דבק. כך עד שנסיים לכסות את כל שטח 

נקבל  סיבוב,  אחרי  סיבוב  החבל,  עם  המפל. 

משקפיים צבעוניות ומדליקות!

2

3
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הצד  (בין  החולצה  בתוך  הקרטון  את  נכניס 

הקדמי לאחורי)

ונצמיד  הקרטון  על  החולצה  את  נמתח 

בקליפסים.

מתוחה,  החולצה  את  שומרים  הקליפסים 

במהלך  "גלים"  יווצרו  שלא  לכך  ודואגים 

העבודה, מה שייקשה בהמשך לצייר עליה.

גם  חשוב  הוא   – הזה  השלב  על  תוותרו  אל 

תוצאה מקצועית  וגם לקבלת  לנוחות העבודה 

ומושלמת.

חול,  גלים,  טוליפ:  בעזרת  החולצה  על  נצייר 

מעט צמחיה וקני סוף.

לא נוותר גם על סירה קטנה עם דגל.

4

5
6
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את  נדביק  בדים),  (דבק  גוטרמן  דבק  בעזרת 

המשקפיים על החולצה מעט באלכסון.

שימו לב !
המים מציצים מעט מן המשקפים.

7

5
שלהם תנו גם לילדים לנסות – הניחו במרכז השולחן חולצות ישנות  הדמיון  לאן  ותראו  לקישוט.  חומרים  בשימוש,  ייהנו שלא  והם  שלהם,  מהיצירתיות  תיהנו  אתם  אותם.  משעת חוויה קסומה ובלתי נשכחת!יוביל 

עכשיו הגיע הזמן להתלבש:)

הילדים לא ירצו להוריד את החולצה, מניסיון!

מאסטרפיס, תיהנו! קיץ בריא ושמח! סטודיו  בעלת  גרינפלד  פרי 
המתמחה בעיצוב פנים ובהום סטיילינג. פרי 
תשמח לשמוע מכן בפלאפון: 052-7163230                        
masterpiece.p11@gmail.com ובדוא"ל:
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משקפיים להדפסה



כאן בניתי את ביתי
אמנית: שושי סירקיס  \ \ \ דרגת קושי: לא קל ולא קשה

הצבע שלי: גווני פסטל

בית לצבעים
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חמימות,  רכות  הרבה  להם  יש  אבל  נעלמים.  כמעט  בהירים,  צבעים  הפסטל,  צבעי  כל  את  אוהבת  אני 
יוצר הרמוניה נפלאה של  וורוד, השילוב של כל הצבעים יחד  ונוסטלגיה של ילדות. בחרתי בתכלת, צהוב 

צבעוניות משובבת ושמחה.
היצירה שלנו תהיה כמובן בית. אז נכון שיש לי אובססיה לבתים, (גם אמיתיים) אבל יש כאן רעיון של יצירת 

הבית שלכן, האישי, ברחוב האומן.
אין כאן הגבלה לצבעים, ואין הגבלה לצורת הבית (למרות שכן הבאתי הדפס לאלה שרוצות חיים קלים יותר)  

יש כאן חומר בסיס שהוא דאס, צבעים והרבה אהבה ליצור ולבנות כמעט יש מאין.

מרדדים 500 גרם דאס לעובי של 0.5 ס"מ. 
גוזרים את הדפס הבית שמצורף בסוף ההדרכה, או 
על  החלקים  את  מניחים  שלכן,  הבית  את  מציירים 

החימר וחותכים לפי הצורה.

(מחט  גובלן  לוקחים מחט  מחוררים את צידי הבית: 
שעל  העיגולים  בכל  המחט  עם  עוברים  עבה). 
שוב  ועוברים  הנייר  את  מסירים  מכן  לאחר  ההדפס. 

כדי ליצור חור גדול יותר.

1
דאס

התעסקות עם הידיים, ללוש, ליצור זה אחד 
הדברים שאני אוהבת, ואני בטוחה שגם אתן, 
זה  הפלסטלינה  את  עזבנו  שמזמן  למרות 
לידיים  לעיבוד,  ללישה,  לחזור  הזמן 

מוכתמות בצבע וליהנות מהיצירה.

באוויר  המתייבש  סינטטי  חימר  הוא  דאס 
בדרך כלל תוך 24 שעות לכל ס"מ עובי.

המרקם שלו רך, גמיש וחלק מה שנותן מגוון 
החל  מדאס  ליצירות  אפשרויות  של  רחב 
ועוד.  כלים,  תכשיטים,  דמויות,  בפיסול 
וניתן  ויציב  חזק  הוא  מתקשה  כשהחומר 
לצבוע אותו בצבעים אקרילים, גואש, לצייר 
הוא  שמתחשק.  מה  וכל  טושים,  עם  עליו 

קיים בצבע לבן או צבע אדמה.

 1000) בתנור  לשריפה  הניתן  דאס  יש 
מעלות) עבור גימור קרמי.

2
זה  בדאס--כן  ריקמה  ביצירה  נשלב  אנו 
בהחלט מרגש! הריקמה בדאס היא חוויתית 
והרעיון הוא לפתוח את הראש ולחשוב מחוץ 
ניתן  בד,  על  רק  רוקמים  לא  לקופסה, 
נלמד איך  ואנו  גם על דאס  בהחלט לרקום 

לעשות זאת.
בכדי שנוכל לרקום אנו עושות את החורים, 

שבשלב 2.
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אפשר  הדלת.  את  ולחתוך  לחורר  שסיימנו  לאחר 

להתחיל לעצב את הבית. בעזרת קורצן עוגיות בצורת 

לב קורצים לב בגג הבית. כדאי להניח את שני הבתים 

אחד על השני וכך תהיינה בטוחות שהלב יהיה באותו 

מיקום בשני הבתים.

מוסיפים חלונות בצד שאין בו דלת. והנה כל החלקים 

מוכנים לייבוש.

משאירים לייבוש למשך כ-24 שעות.

שימו לב להפוך את החלקים מידי פעם כדי  

שיתייבשו מכל הצדדים.

בתמונה תוכלו לראות את הדאס כשהוא לח 

וכשהוא יבש.

כשהדאס יבש לגמרי. משייפים בעזרת נייר 

והיכן  בצדדים,  החלקים  את  לטש-זכוכית 

שחתכנו חלונות, לב ודלת. (לצורות הקטנות 

חתכו את הנייר לחתיכה קטנה מאוד).

3

4

5

6
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בוחרים בכל צבע שמתחשק, אני כמובן בחרתי בפסטל, צהוב ותכלת-מנטה 

לבסיס. את הבתים צובעים בתכלת, את הקירות הצדדיים צובעים בצהוב.

מאוד!  מהיר  שהוא  לייבוש  ממתינים  אחת,  שכבה  צובעים  עובד?  זה  איך 

וצובעים שוב בשכבה נוספת. צריך רק שתי שכבות:)

מתחילים לצבוע! הבו מכחולים, צבעים ומצב רוח:)

7

8
אני  לב,  שמתם  אם 

את  צבעתי  לא 

השארתי  הצדדים, 

אחרי  כך.  אותם 

התייבש  שהצבע 

הצדדים  את  צבעתי 

אפשר  ורוד,  בצבע 

המכחול  עם  לעלות 

זה  פנימה,  קצת  גם 

חלק מהיופי.
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נזקי  היפה שלנו מפני  כדי לשמר את הבית 

מזג האוויר כדאי למרוח עליו שכבת לכה או 

.MODE PODGE

בקיר  התחתון  לחור  החוט  את  מכניסים 

ובצורת  תכלת  בצבע  הבית-  של  החיצוני 

בית:) התמונה מראה את זה מעולה!

הקירות  כל  את  מחברים  לתפור:  מתחילים 

זה לזה ע"י תפירה. שימו לב לשלבים:

מכניסים את המחט לחור בקיר הצהוב, כדי 

שהקשר יהיה בצד הפנימי.

מלאכת החיבור וההרכבה מתחילה!

910

11

הפעם מכניסים את החוט מלמעלה מהחור 

שבקיר התכלת לחור שבקיר הצהוב.

12
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כך זה נראה מקרוב.

הקירות  כל  את  לחבר  כשמסיימים 
שראינו  השלבים  לפי  בתפירה 
חיזוק:  תוספת  מוסיפים  בתמונות, 
או  פלסטיק  בדבק  מכחול  טובלים 
מבפנים  ועוברים   ,MODE PODGE-ב

בכל החיבורים לכל אורך הקירות.

לא לשכוח- להמתין לייבוש.

אני  הריצפה  את  הריצפה:  הכנת 
ממליצה להכין אחרי שהבית מוכן, כך 
זאת  לרצפה.  המדויק  הגודל  מה  נדע 
ומשנה  מעט  מתנפח  שהדאס  מכיוון 

את צורתו במהלך הייבוש.
שוב  מרדדים  הבית,  הרכבת  לאחר 
את  מניחים  ס"מ   0.5 של  לעובי  דאס 
הבית מעליו ועוברים עם סכין מסביב. 
צובעים  משייפים,  לייבוש,  מניחים 
ומדביקים לבית בעזרת דבק פלסטיק.

13

14

15

16
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16
הבית מוכן, זה מרגש!

לקרוא  זה  שנותר  מה  כעת, 
לבוא  החדשים  לדיירים 
המתוק  בבית  ולהתגורר 

שהכנו להם.

יחד,  ליצור  מאוד  מתאים  זמן  הוא  החופש 
לפסל,  לרדד,  יכולים  הילדים  וילדים,  הורים 
לצבוע, ולבנות את בית החלומות שלהם. אתם 
של  והיצירתיות  מהדמיון  תיהנו  ההורים 
הילדים, ותעזרו להם רק לתפור את הקירות..:)

ויוצרת.  אומנית  צלמת,  היא  סירקיס  שושי 
כותבת את הבלוג "הסטודיו שלי", ועורכת את 
לשושי  לכתוב  ניתן  האמן".  "רחוב  אתר 
s i r k i s . b l o g @ g m a i l . c o m : ל " א ו ד ב
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תרשים בית להדפסה



פנטזיה של נגרות
אמנית: רותי היאט  \ \ \ דרגת קושי: אתגרי 

מיטה לקטנטנים

הצבע שלי: לבן 
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כששמעתי שנושא המגזין הוא צבעים, בלי להסס בחרתי בצבע הלבן, פסטורלי, נעים, רגוע, 
מלטף ולא פחות חשוב,  מתאים לכל צבע. הניטרליות שלו, מביאה אותו למצב שהוא יתאים 

לכל מקום, וישתלב נהדר.

אז צבע יש, עכשיו צריך לחשוב על חומר. ומה יותר מתאים מעץ? אני אוהבת לעבוד עם עץ. 
לחתוך, לשייף, לצבוע, ולקבל רהיט שמתאים לי בדיוק, למידות, לצבע, ולצורה שבחרתי.

יש כמה סוגי עצים שאיתם אני עובדת כדי לבנות את הרהיטים שלי, הסוג הראשון 

הוא העץ המלא שהוא גם החזק ביותר והמראה שלו יפה ואמיתי. כמו כן, עץ מלא 

הוא עמיד, ניתן לשייף אותו וגם מתחת לצפוי העליון עדיין יישמר המראה והמרקם 

שלו. עץ מלא בריא יותר,  אינו עובר תהליכים כימיים ושימוש בדבק רעיל כמו בלוחות 

עץ מסוג אחר.

החסרונות שלו: 

מחירו הגבוה - אבל אם תמצאו ברחוב כמוני, הסעיף הזה מתבטל. 

בעיה נוספת היא עיוות של העץ – עץ טבעי הוא עץ "נושם" והוא מתרחב ומתכווץ 

בעיקר  בעייתית  להיות  יכולה  זו  תכונה  ברהיטים,  לטמפרטורה.  לאקלים,  בהתאם 

בדלתות, ובחיבורים.  כמו"כ עץ טבעי עלול גם להתבקע. 

לביד סנדוויץ' - הסנדוויץ' מורכב מגיליונות עץ דקים המודבקים  נוסף הוא  סוג 

אחד אל השני. הגיליונות מודבקים כך שהכיוון הטבעי של סיבי העץ בין לוח ללוח 

הינו שתי וערב. עובדה זו מקנה לסנדוויץ' תכונה ייחודית של עמידות גבוהה בפני 

עיוותים ולחות. מכיוון שכל סיב פונה לכיוון אחר, כך גם כיוון הכיפוף שלו. הלוחות 

וגורמים  השני  על  אחד  נגדי  לחץ  מפעילים  למעשה  הסנדוויץ'  את  המרכיבים 

למבנה כולו להישאר ישר. 

ואינו מעיד על טיב החומר.  חשוב להבין שלביד סנדוויץ' הינו מושג כללי ביותר 

וכו').  יכול להיות מורכב מסוגים שונים של עץ (אורן, אגוז, מהגוני  לביד סנדוויץ' 

החיצוניות  והשכבות  וזול  רך  עץ  הן  הלביד  של  הפנימיות  השכבות  לעיתים 

איכותיות יותר. 

עוד מרכיב באיכות הלביד הוא איכות הדבק בו משתמשים על מנת לחבר את 

הלוחות. כל לביד ולא משנה מאיזה עץ הוא מורכב, יכול להיות באיכות גבוהה או 

באיכות נמוכה. וכאן טמון כל ההבדל בין רהיט המחזיק שנים לבין רהיט המתעקם 

ומתפרק. 

פלטה  עץ.  שכבות  של  זוגי  אי  ממספר  מורכב  יהיה  סנדוויץ'  לביד  מקרה,  בכל 

יחסית את  ניתן לבדוק בקלות  9 שכבות.  כזו שיש לה לפחות  נחשבת  איכותית 

איכותו:  ע"פ פרמטרים של סוג הפלטות (ישרות או עקומות), עובי פלטות אחיד, 

מרווחים או פגמים.

עץ מלא

סיבית

 - הסיבית  הוא  נוסף  פלטות  סוג 

הנפוץ  הסיבית  סוג  לפי  גם  המוכרת 

של  תערובת  היא   -MDF ביותר. 

לאחר  שהתקבלו  נסורת  שאריות 

ניסור העץ שעוברות תהליך דחיסה, 

יותר  זולה  הסיבית  והדבקה,  ייבוש 

מספיק  לא  לרוב  אך  מהסנדוייץ 

חזקה.

שבבית
השבבית,  הוא  הנוסף  העיקרי  הסוג 

נסורת.  משאריות  מורכבת  היא  גם 

אך  מהסיבית  זולה  אף  השבבית 

ולכן  לחות  וסופחת  פחות  עמידה 

חובה לצפות אותה מכל הכיוונים.

לביד סנדוויץ'
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את המיטה שלי בניתי מעץ מלא. התמזל מזלי ובדיוק השכנים 
שלי בבנין עברו דירה והחליטו להשאיר לנו מתנה בדמות קרשים. 

כמובן שלא ויתרתי על המציאה. אספתי אותם לביתי.

החיתוך נעשה בעזרת מסור חשמלי (הנקרא גם ג'קסון). המסור נמכר בכל חנות טמבור פשוטה. הוא נוח לתפעול. רק זהירות!  
לא להשאיר במקום שיש ילדים ברקע. המכשיר חותך יפה ודי בקלות. צריך להניח את המכשיר קצת בגובה.  יש אפשרות לחתוך 

עם מסור ידני אבל זה קשה. בפרט שיש כמות גדולה לחתוך. כשסימנו לחתוך את כל מה שצריך נגשים למלאכת השיוף.

מה תצטרכו? 
כל הקרשים ברוחב 4 ס"מ ובעובי 1.8 ס"מ.

22 חתיכות באורך 59 ס"מ 
10 חתיכות של 88 ס"מ 

4 חתיכות באורך 54 ס"מ 
2 חתיכות באורך 38 ס"מ

2 חתיכות של 70 ס"מ
פלטה (למזרון) באורך 80 על 59 ס"מ

 4 וברוחב  ס"מ   12 באורך  חתיכות   4 רגליים: 
(עובי 4 ס"מ).

חיתוך הקרשים: מודדים מתחילת הקרש ומסמנים בעיפרון את הגודל 
הרצוי. כשמסיימים לסמן אצל כולם נגשים לחתוך. בשלב זה התחלתי 
לחתוך את הקרשים לפי המידות המצויינות במסגרת. השארתי עוד 

כמה חתיכות לגימורים עליהם נדבר בהמשך.

1

32

המדריך המלא לבניית מיטה לקטנטנים! אז איך מתחילים?
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לפני שהתחלתי את מלאכת הבניה שייפתי את הקרשים. השיוף מחליק אותם, מנקה אותם מלכלוך 
ואבק דבוקים, מקלף את השכבה החיצונית ונותן מראה של עץ רענן נקי יפה ונעים למגע.

4
5

6 שיוף במכונת  להשתמש  אפשרות  יש 
חשמלית אשר מקלה מאד על המלאכה.

ויש אפשרות להשתמש בניר לטש הנקרא גם ניר זכוכית. 
ולכל  שלהם.  העובי  לפי  ניר  סוגי  כמה  יש  זול.   מחירו 

מטרה יש להתאים את הניר.

בסמרטוט  מנקים  הקרשים  כל  את  לשייף  כשמסיימים 
יבש את שאריות האבק.

ככל שהמספר של נייר הלטש גבוה יותר, הוא נועד לליטוש עדין יותר.

טיפ! 
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7

8

מתחילים להרכיב!
אפשרויות   2 יש  בהרכבה 

במסמרים או בברגים:

בפטיש  להשתמש  בחרנו  אם 
במסמרים  נשתמש   - ומסמרים 

באורך של 3 ס"מ.  

נשתמש    - במברגה  בחרנו  אם 
 3 באורך  ראש שטוח  עם  בברגים 

ס"מ.
 

ויותר  יעיל  יותר  השימוש במברגה 
יציבה   מיטה  לבנית  ומתאים 

אפשר לשלב גם וגם.

בקלות  להבריג  כיצד  לב  שימו 
ונכון: עושים לפני כן חור קטן בעץ 
כך  להבריג,  נרצה  בו  במיקום 
נכנס בקלות, מחזיקים את  הבורג 
הבורג ביד אחת בזהירות ומבריגים 
ניתן  נכנס  כשהבורג  השניה,  ביד 
ולהמשיך  הבורג  את  לעזוב 

להבריג.
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שלבי ההרכבה

ס"מ)   59 (באורך  קרשים    12 מניחים 
אחד בצמוד לשני. 

חוזרים על פעולות 1-5. 
הפעם רק עם 8 קרשים.

מחברים את הדופן הקדמית והגב, ע"י 5 
של  צד  מכל  ס"מ)   88 (באורך  קרשים 

המיטה.

מחברים 2 קרשים (באורך 70 ס"מ) על 
הקרש הכי תחתון של המיטה.

מניחים פלטה באורך 80 על 59 ס"מ.

מחברים את ארבעת הרגלים למיטה.

 54 (באורך  קרשים   2 לאורך  מעמידים 
ס"מ) משני הצדדים.

מבריגים ברגים לאורך הקרש. בורג לכל 
קרש.

מחברים קרש נוסף (באורך 54 ס"מ) על 
הקרשים בצדדים, לכסות את ברגים.

מחברים למעלה קרש נוסף (באורך 59 
ס"מ) שמחבר בין הקרשים בצדדים.

דופן אחורית

דופן קדמית

צידי המיטה

דיקט למיטה

רגליים

1

6

7

9

10

8

2

3

4

5
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1

2

קדימה לצבע:)
סוגי  צבע לעץ:

ידידותי  צבע  זהו  מים  בסיס  על  צבע 
קל  מלכלך,  ואינו  מכתים  אינו  לסביבה 
מעל  לקה  שכבת  מצריך  אבל  לניקוי. 

לשמירת הרהיט ולמראה גמור.

את  מאד  מכתים  שמן,  בסיס  על  צבע 
והרצפה  הידיים  את  מנקים  הסביבה. 
שמן  בצבע  המעלה  טרפנטין.  בעזרת 

שאינו מצריך לקה.

מים  בסיס  על  בצבע  השתמשתי  כאן 
מכיוון  לבן.  בצבע  אטומה  חצי  ובלקה 
ולא  ממש  העץ  את  שיראו  שרציתי 
רציתי לצפות אותו לגמרי לכן העדפתי 

להשתמש בלקה הזו.
צובעים את המיטה בעזרת רול- לצביעה חלקה ויפה. 

את הפינות צובעים בעזרת מברשת.

תנו לצבע להתייבש לפחות יממה, כך תהיו בטוחים שניתן לגעת ללא חשש:)

מי מתייבש?
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והנה היא
נסיכותית
וקסומה!

רותי היאט  היא אומנית רב תחומית מתמחה 
את  כותבת  רהיטים.  וחידוש  סטיילינג  בהום 
הבלוג "עיצובים".  ניתן לכתוב לרותי  בדוא"ל:                        
h a y a t r u t h y @ g m a i l . c o m





ניפגש בסמטה
ן מ א ה ב  ו ח ר ת  ד ע ס מ

! ח י ט ב א י  ע ב צ ב ץ  י ק ה ת  א ם  י ח ת ו פ
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מגישה: ברוכי קופטייל /// קונדיטורית ומפיקת ארועי בוטיק
צילום וסטיילינג: שושי סירקיס

החומרים:

1/2 חב' פסטה מבושלת
1 כוס עגבניות מיובשות קצוצות גס

גבינה צהובה (אופציונלי) 

לרוטב פסטו:

1 כוס דחוסה עלי בזיליקום/פטרוזליה/כוסברה
3 שיני שום

3/4 כוס צנוברים/אגוזי מלך
כ-1/2 כוס שמן זית

1/2 כפית מלח
1 חב' שמנת מתוקה

מכינים את הפסטו:

שמים בבלנדר עלים, צנוברים, שום, מעט שמן זית. 
מעבדים למחית.

למרקם  עד  זית  השמן  שאר  את  לאט  מוסיפים 
משחתי, אם יש צורך מוסיפים עוד.

השמנת  עם  יחד  הפסטו  מחית  את  לסיר  מעבירים 
הפסטה  את  מוסיפים  ומרתיחים,  והעגבניות 
המבושלת ומערבבים היטב תוך כדי בישול עד שכל 
הגשה  לצלחת  מעבירים  ברוטב,  עטופה  הפסטה 

ומוסיפים פיסות גבינה צהובה מעל.

פסטה ברוטב פסטו ועגבניות מיובשות
6 מנות

הצבע שלי : ירוק פסטל

להתרעננות  האולטימטיבי  הזמן   - החופש  תחושת  המרחבים,  שבו,  הקלילות  על  הקיץ  את  אוהבת  אני 
בסופה של שנה ארוכה.  אין מתאים לקיץ יותר מהירוק הקליל ומדיף ניחוחות מרחבי הדשא והחופש. הנה 

כמה מתכונים טריים ומרעננים בירוק.
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החומרים:

6 תפוחים קלופים מזן גרנד סמית
3 קיווי קלופים

1/2 כוס מיץ לימון
3 כוסות מיץ תפוחים

קוביות קרח

אופן ההכנה:

חותכים את התפוחים לפלחים ונפטרים מהליבה.
והקרח.  הקיווי  התפוחים,  את  בבלנדר  טוחנים 
עד  ומערבבים  המוצרים  שאר  את  מוסיפים 

לתערובת אחידה. מגישים קר.

6 כוסות גדוליםשייק קיווי תפוח ירוק 

מקצועית, קונדיטורית  היא  קופטייל   ברוכי 
קייטרינג בעלת  אירועים,   מעצבת 
הבלוג את  כותבת  בוטיק.   וקונדיטוריה 
בדוא"ל: לברוכי  לכתוב  ניתן                         ”דלישס“. 
3 1 4 0 4 5 4 @ g m a i l . c o m
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הצבע שלי : אדום

מגישה: חני שפיגלמן /// מתכונאית ומפיקת אירועים
צילום וסטיילינג: שושי סירקיס

בחרתי בצבע האדום שמסמל אנרגיות, חיוניות, מרץ חדוות היצירה ושמחה - בדיוק מה שמסמלים הקיץ 
והחופש. הכנתי לכם ארוחה קלילה ועסיסית שתמלא אתכם במרץ ובטעמים נפלאים של קיץ.

מעצבת  מתכונאית,  היא  שפיגלמן  חני 
מנות  בהכנת  מתמחה  אירועים.  ומפיקת 
לכתוב  ניתן  גורמה.  וקינוחי  חלביות  בוטיק 
chanishpi1997@gmail.com :לחני בדוא"ל
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גלידת תותים ובוטנים מסוכרים

החומרים:

250 מ״ל שמנת מתוקה/ צמחית 
2 כוסות תותים קפואים

1 כף פודינג וניל
5 כפות סוכר

סירופ תות:
3 כפות מחית תותים 

1 כף אבקת סוכר
1 כף מים רותחים

לבוטנים מסוכרים:
1 כוס בוטנים
1/2 כוס סוכר

6 כפות שמן

אופן ההכנה:

חלקה,  למחית  הפשרה  לאחר  התותים  את  בלנדר  במקל  טוחנים 
מוציאים 3 כפות מהמחית לכלי נפרד.

וסוכר  וניל  פודינג  התותים,  מחית  השמנת,  את  במיקסר  שמים 
מקציפים עד לקבלת קציפה תפוחה ויציבה.

לבוטנים מסוכרים: מכניסים לסיר את הבוטנים, סוכר ושמן ומבשלים 
 - להיווצרותו של הקרמל  עד  הזמן  כל  בוחשים  בינונית,  להבה  על 
נייר אפיה, מפרידים את הבוטנים  ושופכים על  צבע ענברי. מכבים 

ושוברים גס בעזרת פטיש שניצלים.

בצד,  שהשארנו  התותים  מחית  כפות  ל-3  מוסיפים  תות:  לסירופ 
אבקת סוכר באמצעות מסננת דקה, מוסיפים את המים ומערבבים 

היטב עד לסירופ אחיד.

מקפיאים את הגלידה ל-10 שעות מינימום, לפני ההגשה.
יוצקים רוטב ומפזרים את הבוטנים.
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סלט מיקס עגבניות שרי ובייבי מוצרלה

החומרים:

1/2 קילו עגבניות שרי רגיל, תמר ומנומר
1 קופסא גבינת בייבי מוצרלה

לתיבול: 

1/4 כוס שמן זית
2 כפות חומץ

2 שיני שום כתושות 
מלח

פלפל שחור גרוס

שקדים קלויים מתובלים:

100 גרם שקדים מולבנים פרוסים
2 כפות שמן זית

2 כפיות פטרוזיליה מיובשת
מלח

פלפל שחור גרוס
פפריקה מתוקה

אופן ההכנה:

חותכים את העגבניות לחצאים.
מערבבים את כל חומרי התיבול, שופכים על 

העגבניות ומשהים לספיגת הטעמים.
מוסיפים  יבשה שמים את השקדים,  במחבת 
להזהבה  עד  קולים  והשמן,  התבלינים  את 

קלה. 

הרכבת המנה: 

העגבניות  את  שמים  הגשה  בקערת 
ומערבבים  מוצרלה  גבינת  כדורי  המתובלות, 
השקדים  את  מפזרים  להגשה  בסמוך  קלות, 

הקלויים.
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הסדנאות שלנו!

במבחר  טראטלטים  של  סוגים   4 נכין  בסדנא  טראטלטים:  אישיים/  טארטים  סדנת 

מילויים, שכבות ומרקמים. הנשים צופות בתהליך ההכנה ומתנסות בו. בסוף הסדנה 

כל משתתפת יוצאת עם ארבעה סוגי טראטלטים ומתכונים ברורים. 

מוסרת הסדנה: ברוכי קופיטייל.

סדנת קינוחי כוסות: 3 סוגי קינוחים בטעמים שונים ובמבחר מרקמים. הנשים צופות 

בתהליך ההכנה ומתנסות בו תוך כדי הסדנה. בסוף הסדנה כל משתתפת יוצאת עם 

שלושה סוגי קינוחים ומתכונים ברורים.

מוסרת הסדנה: ברוכי קופיטייל.

סדנת עיצוב קישוטי שיער מפרחי משי- בסדנה נכין קשתות לילדות ונערות, נשתמש 

יוצאת עם קשת לשיער  ויפים במיוחד. כל משתתפת  איכותיים  בפרחי משי, פרחים 

בעיצוב אישי.

מוסרת הסדנה: יוספי רוזן-פרחונית.

לצייר במטבח-סדנה יצירתית לציור באוכל-  חוויה של צבע וטבע עם ריח וארומה 

מדהימה. במהלך הסדנה נלמד על טכניקת צביעה בתה. כל משתתפת יוצאת עם ציור 

אישי בצביעה ייחודית ומהנה.

מוסרת הסדנה: איטה מרמורשטיין.

הסדנה:  טכניקת  אישי.  בעיצוב  מבד  ריחני  לב  נכין  בסדנה  ריחניים-  לבבות  סדנת 

ריקמה קלה. סדנה חוויתית במיוחד.

מוסרת הסדנה: שושי סירקיס.

נכין פרחים מסבונים, נלמד על טכניקת הכנת  סדנת עציץ ריחני מסבונים- בסדנה 

נעצב עציץ מסבונים עם שילוב פרחים מלאכותיים. כל משתתפת  ריחני לבד.  סבון 

יוצאת עם עציץ ריחני, מרשים ויפה עטוף בצלופן.

מוסרת הסדנה: שושי סירקיס.

סדנת צילום במצלמה הביתית- בסדנה נלמד על יסודות הצילום, צמצם, תריס ואיזו, 

קומפוזיציות, אור, כיצד מצלמים תמונה יפה גם מהמצלמה הביתית. נתרגל במהלך 

הסדנה. כל משתתפת יוצאת עם צילום סט גלויות.

מוסרת הסדנה: שושי סירקיס.

אומנות 

קונדיטוריה

sirkis.blog@gmail.com : להזמנת סדנאות כתבו לדוא"ל



אהבת את המגזין? 
על המגזין הבא התחלנו כבר לעבוד ובגדול!

אז מה מחכה לך במגזין?מתי הוא יוצא?

יש לך רעיון מוצלח?

תמיד חיפשת את מי לשאול?

לקראת חנוכה יצא בעז''ה מגזין חורפי 

רחבי  בכל  וישווק  שיודפס  מרתק 

הארץ ובחנויות היצירה והאומנות.

יש לך שאלות בתחום האומנות? 

השאלות  כל  על  יענו  שלנו  האומניות  הבא  במגזין 

שיש לכן. במדור מיוחד של פורום אומנות מקצועי.

haomanst@haomanst.com : לשליחת שאלות

לכל  מצולמות  והדרכות  כתבות  יהיו  במגזין 

המשפחה ברמות קושי שונות. 

פורום  רלוונטיים,  בנושאים  וראיונות  מאמרים 

שאלות ותשובות בנושא אומנות עכשווית, יצירות 

והדרכות חדשות ומרתקות.

מדור מתכונים מורחב, ייחודי ומקצועי.

וכמובן איך לא? תחרויות ואתגרים נושאי פרסים 

שווים!!!

אנחנו אוהבות רעיונות חדשים! על כל רעיון שיש לך 

לנו את הרעיונות למייל  נשמח לקרוא על כך שלחי 

המצוין למטה.

אמנית?
שאוהבות  יצירתיות  אומניות  מחפשות  אנחנו 

קשר:  איתנו  צרי  מתאימה?  שאת  חושבת  אתגרים. 

haomanst@haomanst.com

ע''י  יעד ממוקד  יש לך הזדמנות להגיע לקהל 
פרסום במגזין הבא שיופץ באלפי עותקים בכל 
רחבי הארץ! הפרסום מיועד בעיקר לאומנים, 

חנויות יצירה ואומנות.

בעל עסק? 
מחפש פרסום ממוקד?

צור איתנו קשר כבר היום!
 053-31-089-89

www.haomanst.com

נרשמת כבר לניוזלטר שלנו?
הרשמי עכשיו ותזכי להטבות מיוחדות!

haomanst@haomanst.com

רחוב האמן חוגג יומולדת
הפתעות מחכות לכם באתר!


