
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | עם רות ונטורה   מסיבת ציור |  שקדיות רות  י מצי 
   לצמוח לפרוח בתוך החורף  ,  להתחברולצייר  מזמינה אתכם  

 ללמוד שלב אחר שלב איך להצמיח את ציור השקדיות שלך 

 לפתוח את הלב, לגבש ולהתחדש להסכים להתנסות, 

 אקריליק על קנווס  צבעי ב חגיגת ציורהצטרפו ל

 ציורים מצמיחים רוגע שחרור ריפוי וביטוי  

 דרך צבע וציור מתאפשרת גדילה של כוחות הנפש 

 זה מעניק לעולם יופי, כוחות חיים ושמחה 

 

 למי זה מיועד?  

 לערבי נשים,   בקהילות וישובים, , לנשים ונערות 

 בחדרי מורים ולצוותים, ואפילו למשפחות מורחבות 

 נשים אופטימיות שאוהבות צבעוניות,  

 שרוצות לצייר ולא יודעות מאיפה להתחיל, זה בשבילכן! 

 גם נשים מציירות או שציירו בעבר ורוצות לחוש שוב את החוויה המשמחת הזו, מוזמנות להצטרף! 

 ובמיוחד נשים עסוקות שמעניקות טוב לכל הסובבים,  

 מסיבת ציור  -מוזמנות לתת לעצמן מתנה   ,  , נשים עם לב ענק לצמוחנשים שבוחרות 

 לערבי נשים ולצוותים מוזמנות  שקדיות השנה מסיבות מציירות  



 מה זה מסיבת ציור? רגע, 

 לך לצייר את הציור ש  ת מיוחדחגיגה וחוויה  , מסיבות ציור זה ארוע

 שלב אחר שלב, ביחד,   

 ציור שאת מציירת בעצמך בליווי והנחיה  

 מההתחלה ועד הסוף במפגש אחד מעצים ומרגש.  

 לנוכחות וליכולות שלך  להסכים   לצמוח לקבל מקום  

 ! בציור חדש שאת ציירתלהתחדש באמת 

 יכולה! את  כי  , לגלות את ארץ היכולות שלך

 

 ? שקדיות במציירות   ומה תקבל

 שלב אחר שלב מההתחלה ועד להצלחה * הנחיה וליווי  

   ביטחוןהנאה ובו בחופש ציור שתצייר 

 ופריחה והדרך שלנו  על צמיחה שיח פותח ומעשיר * 

 * אוירה מוארת ומוסיקה שפותחת את הלב 

 

 איפה זה מתקיים? 

 לפי הנחיות , יש אפשרות למסיבות ציור אצלכם או אונליין בזום

 

 שעתיים וחצי  מסיבת הציור?כמה זמן היא 

 

 כמה זה עולה? 

 משתתפות 50עד  - ללא חומרים 

 אונליין בזום-שח +מעמ   1300 

 אצלכם   -שח +מעמ   1900 

 שח + מעמ  45ערכת חומרים למשתתפת 

 מה בערכה? קנווס+ צבעים+ מכחולים+ אביזרים נוספים נדרשים 

 או התארגנות עצמית לפי רשימה שתינתן 

 

 

 

 רות ונטורה , , ניפגששקדיות מציירות 

 

 ולשמירת תאריך צרו קשר עכשו מציירות שקדיות מפגש להזמנת 

 rutventura@gmail.com  0528903690  איך נוח לכם במייל או בוואצאפ?

tel:0528903690
mailto:rutventura@gmail.com

