
    
    ללמוד אצל חלי יביןללמוד אצל חלי יביןללמוד אצל חלי יביןללמוד אצל חלי יבין

    , , , , חלי יקרהחלי יקרהחלי יקרהחלי יקרה
כבר לפני מספר שנים שמעתי עליך כציירת יוצרת וקיוויתי להגיע פעם לראות כבר לפני מספר שנים שמעתי עליך כציירת יוצרת וקיוויתי להגיע פעם לראות כבר לפני מספר שנים שמעתי עליך כציירת יוצרת וקיוויתי להגיע פעם לראות כבר לפני מספר שנים שמעתי עליך כציירת יוצרת וקיוויתי להגיע פעם לראות 

    בנטבנטבנטבנטבאחד השיטוטים שלי בפורומי אמנות באחד השיטוטים שלי בפורומי אמנות באחד השיטוטים שלי בפורומי אמנות באחד השיטוטים שלי בפורומי אמנות , , , , לפני מספר חודשיםלפני מספר חודשיםלפני מספר חודשיםלפני מספר חודשים. . . . את יצירותיךאת יצירותיךאת יצירותיךאת יצירותיך
עוד ראיתי כי מתקיימים אצלך עוד ראיתי כי מתקיימים אצלך עוד ראיתי כי מתקיימים אצלך עוד ראיתי כי מתקיימים אצלך . . . . וקישרתי מיד למקום המגוריםוקישרתי מיד למקום המגוריםוקישרתי מיד למקום המגוריםוקישרתי מיד למקום המגורים, , , , מצאתי את שמךמצאתי את שמךמצאתי את שמךמצאתי את שמך
    . . . . חוגים וסדנאותחוגים וסדנאותחוגים וסדנאותחוגים וסדנאות

    .... ובאותו שבוע כבר הצטרפתי אליך לסדנה ובאותו שבוע כבר הצטרפתי אליך לסדנה ובאותו שבוע כבר הצטרפתי אליך לסדנה ובאותו שבוע כבר הצטרפתי אליך לסדנהטטטטהנהנהנהנלי לחשוב פעמיים יצרתי קשר דרך לי לחשוב פעמיים יצרתי קשר דרך לי לחשוב פעמיים יצרתי קשר דרך לי לחשוב פעמיים יצרתי קשר דרך בבבב
    ....באותו חודש כבר נרשמתי ללמידה קבועה והצטרפתי לעוד סדנאותבאותו חודש כבר נרשמתי ללמידה קבועה והצטרפתי לעוד סדנאותבאותו חודש כבר נרשמתי ללמידה קבועה והצטרפתי לעוד סדנאותבאותו חודש כבר נרשמתי ללמידה קבועה והצטרפתי לעוד סדנאות

 וקשובה אל כל  וקשובה אל כל  וקשובה אל כל  וקשובה אל כל את נעימה ואנושית כל כךאת נעימה ואנושית כל כךאת נעימה ואנושית כל כךאת נעימה ואנושית כל כך, , , , חווית הלימוד אצלך היא כייפיתחווית הלימוד אצלך היא כייפיתחווית הלימוד אצלך היא כייפיתחווית הלימוד אצלך היא כייפית
ם ם ם ם מסבירה  שלבימסבירה  שלבימסבירה  שלבימסבירה  שלבי, , , , יושבות אצלך בסטודיויושבות אצלך בסטודיויושבות אצלך בסטודיויושבות אצלך בסטודיוההההמגיעה באופן אישי לכל מגיעה באופן אישי לכל מגיעה באופן אישי לכל מגיעה באופן אישי לכל , , , , משתתפתמשתתפתמשתתפתמשתתפת

    ....מדגימה ומציעה פרויקטים חדשיםמדגימה ומציעה פרויקטים חדשיםמדגימה ומציעה פרויקטים חדשיםמדגימה ומציעה פרויקטים חדשים. . . . ומקדמת כל אחת ואחתומקדמת כל אחת ואחתומקדמת כל אחת ואחתומקדמת כל אחת ואחת
עבודותיך המעטרות את קירות ורהיטי הבית והסטודיו מקצועיות מאוד ועם זאת עבודותיך המעטרות את קירות ורהיטי הבית והסטודיו מקצועיות מאוד ועם זאת עבודותיך המעטרות את קירות ורהיטי הבית והסטודיו מקצועיות מאוד ועם זאת עבודותיך המעטרות את קירות ורהיטי הבית והסטודיו מקצועיות מאוד ועם זאת 

    ....קלילות ומעוררות השראה וחשק ליצור עוד ועודקלילות ומעוררות השראה וחשק ליצור עוד ועודקלילות ומעוררות השראה וחשק ליצור עוד ועודקלילות ומעוררות השראה וחשק ליצור עוד ועוד
    . . . . מחזקת ומעצימהמחזקת ומעצימהמחזקת ומעצימהמחזקת ומעצימה, , , , ובנוסף את מפנקת את תלמידותיךובנוסף את מפנקת את תלמידותיךובנוסף את מפנקת את תלמידותיךובנוסף את מפנקת את תלמידותיך

ומקווה ומקווה ומקווה ומקווה , , , , תלמידתךתלמידתךתלמידתךתלמידתךואני גאה להיות ואני גאה להיות ואני גאה להיות ואני גאה להיות , , , , הרוגע כובשתהרוגע כובשתהרוגע כובשתהרוגע כובשתאישיותך שוחרת השלום ואישיותך שוחרת השלום ואישיותך שוחרת השלום ואישיותך שוחרת השלום ו
    להמשיך גם בשנה הזולהמשיך גם בשנה הזולהמשיך גם בשנה הזולהמשיך גם בשנה הזו

    
    !!!!כשרונךכשרונךכשרונךכשרונך ולחזות ב ולחזות ב ולחזות ב ולחזות בתתתתליהנוליהנוליהנוליהנו ראוי שכל אחד ביקום יזכה  ראוי שכל אחד ביקום יזכה  ראוי שכל אחד ביקום יזכה  ראוי שכל אחד ביקום יזכה ––––תתחדשי על האתר תתחדשי על האתר תתחדשי על האתר תתחדשי על האתר 
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  עבודתי הראשונה כתלמידתה של חלי - ונה הקטנהובתמברקע 
  

  

 


