פרדס-ארט
אמנים במושבה NO.19
22-24.3.18

המסלול האדום.

מתחם הידית.
מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

עמוד

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

עמוד

28

בוני

ברנר

צורפות

8

69

אדוה

ברונר

אופנה ואקססוריז

18

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

עמוד

29

הדס

שלום

קרמיקה קדרות

8

70

איריס

הרפז

צורפות

18

103

דפנה

אברמוביץ

פיסול

24

30

גליה שמחאי

KWALA

עיצוב מוצר

8

71

אוקי

שוורץ

ציור

18

104

מרק

יודל

קרמיקה קדרות

24

31

איילת

גד

ציור

32

שוקדת שירה

פרידמן

8

72

אופיר

מנחם

אמנות שימושית חפצי נוי 8

73

אורלי

אלעד

33

ליאת

רמון

אופנה ואקססוריז

8

74

בית אקשטיין

34

נוגה

ספקטור

35

רחל מולא נצר

36

אור

לבנת

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

עמוד

1

יוסף

הולר

ציור

2

2

הווארד

פוקס

ציור

2

3

אירית

בהלול

ציור

2

4

שמואל

פסו

ציור/פיסול

2

5

שולה

קופל

קרמיקה קדרות

2

6

לורי

גולדשטיין

קרמיקה קדרות

3

7

סמדר

לוין

צורפות

3

8

דנה

בלייר

קרמיקה קדרות

3

9

דורותיאה

עיצוב מוצר

3

10

דנה

ציור

3

אמנות שימושית חפצי נוי 9

75

תמר

9

76

אפרת

פרץ

קרמיקה קדרות

18

עיצוב מוצר

אמנות שימושית חפצי נוי 9

77

גילת

זעירא

תכשיטנות

19

37

יונת

מרשה

ציור

9

78

הגר

קדמי

אופנה ואקססוריז

19

38

אסלי

אלובי

עיצוב מוצר

9

79

איזי

לוי

פיסול

19

80

סולי אברהם

Mamalika handmade

אופנה ואקססוריז

19

81

קלר

איבקר

ציור

19

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

עמוד

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

עמוד

82

אורה

כהן

צילום

20

39

יהודית

דורון

ציור

10

83

אלה

פאוסט

צילום

20

40

ברברה

סטוזן

אמנות שימושית חפצי נוי 10

84

טליה

שפירא

צילום

20

41

נעמי

קמחי

אופנה

10

85

איילת

זיק-אל

צילום

20

42

ליאת

פרנק בלוזיני

43

פזית

בן שמואל

אמנות שימושית חפצי נוי 10

86

לנה

טוראל

צילום

20

10

87

יפית

יוחאי כליפה

צילום

20

עיצוב מוצר

מתחם אורוות האומנים.
שם משפחה

תחום

עמוד

עיצוב מוצר

12

ציור

12

45

אסנת

שמואלי

12

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

עמוד

46

הדס

מור

אופנה ואקססוריז

11

רונית

בנד

צורפות

4

47

טהר

לאופר זאבי

אמנות שימושית חפצי נוי 12

12

ליאת

בנימיני אריאל

אמנות שימושית חפצי נוי 4

48

נתי

13

ג׳אנה

שימונוב

קרמיקה קדרות

רוגע

ציור

12

4

49

גואה מג'יק

אודליה סוסק

אופנה ואקססוריז

12

14

אביבית

לוי משה

קרמיקה קדרות

4

50

צ'ארו ויאס

דנה אבישר

אופנה ואקססוריז

12

15

ליבי

צין

אופנה ואקססוריז

4

51

אלינה

אורן

ציור

13

16

עדי אננדי

ארונוב

קרמיקה קדרות

4

52

סמאיה יעל

דוכובני

אופנה ואקססוריז

13

17

רונית

חיימיס

קרמיקה קדרות

4

53

עמליה

דן

אופנה ואקססוריז

13

18

אלה

זיו

אמנות שימושית חפצי נוי 4

54

הדברים שאותי
משמחים

אוהד ורטהיימר

עיצוב מוצר

13

55

נחום ורבקה

בנימין

צורפות

13

56

נבין

שגב

אופנה ואקססוריז

13

57

ננסי

כץ

תכשיטנות

13

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

19

נעמה

סגל

ציור

6

20

שגית ויואב

צידון

עיצוב מוצר

6

21

מינדה

גלאון

קרמיקה קדרות

6

22

תמר

אגין זימין

תכשיטנות

6

תחום

99

ילנה

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

עמוד

100

טל

רוטשטיין

פיסול

23

58

איילת

לבן

אופנה ואקססוריז

14

101

מירב

גלזרמן

קרמיקה קדרות

23

אמנות שימושית חפצי נוי 14

102

מעון אילנית

הבוסתן של סבא יוסי.

עמוד

62

אלונה גלר

תיקה סטודיו

אופנה ואקססוריז

14

7

63

הדר

הרנס

צילום

15

7

64

זיו

65

דנה וטופז

25

יעל

פרנס

אלזנר

109

אורנה

אוחיון

זכוכית

25

110

לירון

שטמלר

צורפות

25

111

שלומית

חפר

פיסול

25

112

אלמוג

בוקסנבוים

אמנות שימושית חפצי נוי 25

113

יונינה

רבינוב

25

תכשיטנות

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

עמוד

114

נירה

יצהר

ציור

26

115

דנה

רדלר

צורפות

26

116

קארין

שריקי

אמנות שימושית חפצי נוי 26

117

יהודה

ביכר

עיצוב מוצר

26

118

ענת

בינג

קרמיקה קדרות

26

119

לבנה עיצובים

פדלון

אפנה ואקססוריז

26

120

ליהי

פדלון

אופנה ואקססוריז

26

121

קלרה

גולשטיין

אמנות שימושית חפצי נוי 26

מספר אמן

שם 22

שם משפחה

תחום

עמוד

122

יצחק

'ליבוביץ

ציור

27

123

מרים

כהן

קרמיקה קדרות

27

124

גרגורי

לומזוב

ציור

27

125

גלית

ויס

קרמיקה קדרות

27

126

מירי

ספקטור צ'רניץ

ציור

27

127

ענת

בר-עוז

צורפות

27

128

יפעת

ברקת

צורפות

27

מתחם התורמוסים.
חייפץ

61

אמנות שימושית חפצי נוי 7

97

גילוש

סרמיק

פיסול

108

שרה

לוגסי

קרמיקה קדרות

25

22

קרמיקה קדרות

אלכס

24

96

אסנת

שדה

אמנות שימושית חפצי נוי 22

23

בן שמול

23

95

רחלה

אבידן

אמנות שימושית חפצי נוי 22

98

אופנה ואקססוריז

גילי

94

ויקטוריה

שפאגין

ציור

22

עמי

14

אלמוג

93

ענבר

איצקוביץ

אופנה ואקססוריז

22

ליבוביץ

60

מילר

92

ארי

בלטינשטר

צילום

22

זכוכית

59

ספנסר

91

יעל

חלפי

תכשיטנות

22

23

דני

ציור

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

עמוד

107

מאיקו

מיאגאווה אדרי

אופנה ואקססוריז

25

מסלול כתום.

מתחם הבוטנים.

מספר אמן

איריס

פיסול

90

מירי

שרביט

אמנות שימושית חפצי נוי 21

שם

שרון

מספר אמן

89

שירה

טילס מרקוס

אופנה ואקססוריז

21

שם משפחה

פרחדל

שם

88

חוה ומנחם

רוזנברג

אמנות שימושית חפצי נוי 21

תחום

צילום

שם משפחה

עמוד

עמוד

14

מתחם השלום.

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

מספר אמן

שם

שם משפחה

תחום

עמוד

מתחם הקטיף

מתחם שיהר.

44

עמוד

מתחם האורנים.

מתחם הצלמות.

יונה חלבי ושרון
מאור

מתחם שגיתא.

אמנות שימושית חפצי נוי 18
מורן

מספר אמן

מסלול צהוב.

עיצוב מוצר

18

106

שמוליק

בכר

זכוכית

24

קרמיקה קדרות

שם

אריאלי

19

עיצוב מוצר

18

105

רונית

כרמל

צורפות

24

18

מתחם חלומות יוצרים.

מסלול טורקיז.

מתחם הדרים.

23

אמנות שימושית חפצי נוי 15
תכשיטנות

15

26

רחל

רוזנר

קרמיקה קדרות

7

66

ענבר

רייך

ציור

15

27

שירי

רוזמרי

אמנות שימושית חפצי נוי 7

67

ליאת

שרון

קרמיקה קדרות

15

68

איתי

מגר

זכוכית

15

עיצוב וארט דירקטור

NotFromHere Brand Boutique

שהם אפרתי  /דוגמן :שחר דור
פרוטרטים :אלה פאוסט

ועד האמנים

גלית ויס ,שמוליק בכר ,ליבי פדלון,
דנה וטופז ,אסנת דן ,רונית כרמל

יח״צ

שלי גנדל ווייב תקשורת

פייסבוק

מורן אלויה  /אביטל שוץ

מסלול טורקיז.

/07

סמדר לוין /

/08

צורפות

ארבל  3כרכור0528689900 .

דודאים  23כרכור0528561105 .
 דנה בלייר  -קדרות | danablayer@walla.com

 smadar levine jewelry

/06

/01

יוסף הולר /

/03

אירית בהלול /

/02

אומנות פלסטית ציור

בציר  2פרדס חנה כרכור0544544257 .

לורי גולדשטיין /

דנה בלייר /

קרמיקה וקדרות

קרמיקה וקדרות

העליה  16כרכור0546316222 .

הווארד פוקס /

lauriegoldstein.co.il |  laurie.goldstein.3

אומנות פלסטית ציור

בציר  2פרדס חנה כרכור046230294 .

howardfox.com |  Howard Fox - Artist

/04

שמואל פסו /

אומנות פלסטית ציור

/10

אחוזה  ,46כרכור0542226206 .

דנה אריאלי /

אומנות פלסטית ציור

השופטים  96כרכור0502056867 .
 דנה אריאלי:שמן על בד |

 shmuel.pesso

dana-arieli.gallery

אומנות פלסטית ציור

המושב  3פרדס חנה כרכור0523605739 .
 אירית בהלול ציירת

/05

שולה קופל /

קרמיקה ופיסול קרמי

אחוזה  46כרכור0522250495 .
 קרמיקה שולה קופל

01

02

אני מצייר תמונות
נוף וטבע בצבעים
אקרילים ושמן
על בד קנווס.
אוירה צבעונית
ראלי נאיבי
אופטימי הצגתי
בהרבה תערוכות
קבוצתיות,
באומנים במושבה.

ציורים שמן על
בד .אורגינלים
והדפסים במהדורה
מוגבלת.

 | 2אמנות ותרבות בפרדס חנה  -כרכור

03

אני לוקחת אתכם
למסע מרתק
בעולמי האישי דרך
מגוון עבודות ציור
חומריות ,בשפה
ציורית הנעה על
גבול המופשט
באמצעות צריבה
וחריטה בשעם.

/09

דורותיאה  /עיצוב מוצר ,שיפוץ רהיטים צילום :לין ממרן
נעורים  35כרכור0507390983 .
 | dorothea.co.ilדורותיאה 

04

05

06

07

08

09

10

שמואל פסו ,פסל
קרמיקה של דמויות
משנות -ה 50-ביר�ו
שלים וצייר הומור
נאיבי של אותה
תקופה .למד אומו
נות וציור באורנים,
בנוסף למד פיסול
ביציקות בטון.

משתתפת באירוע
כ  18שנים.
יוצרת ומפסלת
בחומר .בסטודיו
ניתן למצוא
מבחר גדול של
כלים שימושיים
למטבח ,עיצוב
הבית ,החצר וגופי
תאורה .מתנות לחג
במחירים מיוחדים.

קרמיקאית בעלת
סטודיו עצמאי
 23שנה ,בוגרת
אוניברסיטת
אלפרד
ואוניברסיטת
תל אביב .יוצרת
כלים שימושיים
וכלים לפרוייקטים
בעיצוב פנים.

צורפת תכשיטים
בזהב וכסף
משובצים באבני
חן שונות ביהלומים
ובטון בעבודת יד
מוקפדת.
התכשיטים בגימור
מט מוברש המעניק
מראה ייחודי ונקי.

דנה בלייר  -קדרית
מקדרת כ 20 -
שנה .בוגרת
מכללת תל-חי.
יוצרת כלים
שימושיים בחיוניות
וחינניות.

סטודיו וחנות מפעל
לחידוש ושיפוץ
רהיטי וינטאג',
ריפוד וטקסטיל.
אנחנו מעצבים,
תופרים ,משפצים,
בונים ,מייצרים,
מייעצים ,אוספים
ואוהבים את מה
שאנחנו עושים.

שמן על בד  :ציור
מופשט עשיר
בצבע ,באור
ובתנועה

אמנים במושבה | 3

מסלול צהוב.
22

23

24

25

26

ברכות לאומני פרדס-חנה כרכור
מזה תשע עשרה אנו נהנים מכם ,האומנים והיוצרים המתגוררים במושבה שלנו.

/12

תשע עשרה של פעילות יצירתית שסוחפת מבקרים מכל הארץ ,הבאים ליהנות ולקנות מהאומנות שלכם ,ההולכת ומשתבחת עם השנים.
ליאת בנימיני אריאל /

אומנות שימושית ,חפצי נוי

כינרת  ,11כרכור0546604474 .
 ליאת בנימיני אריאל אמנית | liatart.com

/11

רונית בנד /

המשיכו ליצור ולאפשר לנו להתרשם מהיצירות שלכם ,שמאתגרות את הצופים ,מגרות את המחשבה ...וגורמות לנו לחייך ולהתרגש.
רינה רונן – יו"ר וועדה מקומית ,מועצת פ"ח כרכור

צורפות

דגניה  32כרכור0542620620 .

ronit-band.com |  Ronit Band Jewelry

/13

ג׳אנה שימונוב /

/15

קרמיקה וקדרות

דגניה  28כרכור0522623557 .
 ליבי צין עבודות יד

דגניה  ,69כרכור0544559821 .

janashimonov.com |  jana shimonov ceramics

ליבי צין /

אופנה ואקססוריז

/14

אביבית לוי משה /

דגניה  28כרכור0502799505 .

קרמיקה וקדרות

avivitlm.co.il |  Avivitceramic

/18

/16

עדי אננדי ארונוב /

תוף  ,1כרכור0522431660 .

/17

קרמיקה

רונית חיימיס /

אלה זיו /

אומנות שימושית וחפצי נוי

דגניה  32כרכור0523686587 .
 QUILTA |  Quilta1945

קרמיקה וקדרות

מצלתיים  ,12כרכור0522297337 .
 Ronit Haimis

 Adi Anandi Aronow

11

12

13

14

15

16

17

18

בוגרת בצלאל.
עובדת עם מתכות
יקרות-כסף וזהב,
ואמאייל חם
שנשרף בתנור.
חיבור ליופיו של
הטבע ולאסתטיקה
אוריינטלית ,צבעים
עזים ועשירים
ואיכות גבוהה -הם
המאפיינים של
התכשיטים.

אמנית,מאירת
ומדריכת אמנות
ויצירה בעיסת נייר
.מציגה פסלים
כלים ומיכלים
.תנחה סדנה אחת
בכל יום-פרטים
והרשמה מראש
בטל.

שפע כלי נוי וכלים
שימושיים בשרפת
חשמל ,גז וראקו.
השילוב של החוו
מר ,גלזורה ואש
יוצרים טקסטורה
מרתקת ,המשדרגת
את החלל בו הן
נמצאות.

הסטודיו ,מקום
קסום ליצירת כלים
שימושיים מגוונים
בעיצוב אישי.
הכלים נשרפים
בטמפרטורה של
 1200מעלות
ומתאימים לשימוש
בתנור אפיה,
מיקרו-גל ומדיח
כלים.

תופרת באהבה
תיקי בד בעבודת
יד ,דו שכבתיים,
צבעוניים ,במגוון
צורות וגדלים1 ,
מכל  ,1גב ,צד,
שרוך וקרוס מבדים
נהדרים

קקטוסים
וסקולנטים
מהאוסף שלי,
בכלי אומנות
קרמיים ,ועוד'
יצירות קרמיקה
מעניינות

יוצרת כלים
שימושיים עשוים
בקפידה ואהבה
ומשלבת בהם
צבעים טקסטורות
ומוטיבים מהטבע
ונותנת תצומת
לב רבה לצורה
ועיצוב .לומדת
בגבעת חביבה.

אומנות בטקסטיל,
משחק צבעוני
בבדים וחומרי
טקסטיל שונים
בשילוב תפירה
ואומנות הטלאים.
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מתחם שגיתא.

/19

נעמה סגל /

מתחם השלום.

/20

אמנות פלסטית ציור

בילו  10כרכור0525362276 .

שגית ויואב צידון /

בילו  10כרכור0503377589 .

/23

עיצוב מוצר

אומנות פלסטית ציור

שלום  6כרכור0544865542 .

 SagitaKarkur

naamasegal.com |  Naama Segal

אלמוג מילר /

/24

שלום  6כרכור0547882350 .

 almaspace

/25

יעל פרנס /

גילי ספנסר /

פיסול

gilispencer@etsy.com |  gili.spencer

אמנות שימושית חפצי נוי

שלום  6כרכור0542398922 .

/26

רחל רוזנר /

קרמיקה וקדרות

שלום  6כרכור0544768272 .

beadfairyisrael.com |  BeadFairyIsrael

/21

מינדה גלאון /

/22

קרמיקה וקדרות

בילו  10כרכור0547902165 .

תמר אגין זימין /

תכשיטנות

בילו  10כרכור0525285239 .
tamar_agin_zimin |  Tamaraginz.jewelry

 Minda Galon Ceramics

/27

שירי רוזמרי /

אמנות שימושית וחפצי נוי

שלום  6כרכור 0544551994
|  shirirosemary



 tamar_agin_zimin

19

20

21

22

23

24

25

26

27

נעמה סגל
מציירת ציורי
פרא בצבעים
תעשייתיים על גבי
דיקטים.
ביריד תציג
ציורים מקוריים
לצד הדפסים על
קנבס ונייר.

סטודיו לחידוש
רהיטים ,עיצוב
ואמנות המשלב
רעיון ,איכות
וסטייל עם
דגש על שימוש
בחמרים טבעיים
וממוחזרים.

כלים עם נשמה.
רעננים ,אסטתיים
בצבעוניותם ועיצוו
בם .מיוצרים במו
שטחים ובאובניים.
בהשראת טקסטיל
ומוטיבים דרום
אפריקאים.
כלים שימושיים
מתאימים למיקרו-
גל ,תנור ולמדיח.

יוצרת תכשיטים
בשילוב רענן של
חומרים חדשים
ואלו הממוחזרים,
בצבעוניות עשירה.
כל תכשיט יחיד
במינו one of a -
.kind

יוצרת יצירות
קטנות כהשראה
לכוונות גדולות.

מעצבת ויוצרת
פסלים הנותנים
ביטוי לתחושות
פנימיות ,יופי ,רגש
ותנועה .ליצירות
מסר של עדינות,
פשטות ,רוגע
ואהבה

כאילו יצאה מעולם
האגדות ,מגיעה
פיית החרוזים
להפיץ קסם דרך
יצירות צבעוניות
שמעוררות שמחה
בלב.

יוצרת כלים
שימושיים על
האבניים.

אומנות באור
מביאה אסתטיקה
ויופי .סמלים
מהגאומטריה
המקודשת,
הגאומטריה
ההרמונית הנמצאת
בטבע עשויים
מעץ ותאורת לד
וגופי תאורת הפיות
מזכוכית.
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מתחם הידית.

/35

רחל מולא נצר /

עיצוב מוצר

מתחם הידית .חרושת  1כרכור0558838630 .
 rachel_mulla_netzer |  rachel.yetzirah

/34

 /28בוני

ברנר /

/29

צורפות

מתחם הידית .חרושת  1כרכור0548000822 .
 | bonnina.comבונינה -עיצוב תכשיטים 

הדס שלום /

/33

קרמיקה וקדרות

מתחם הידית .חרושת  1כרכור0548323131 .
hadasshallom.co.il |  hadas.shallom

eeshaspirit.etsy.com |  eesha by Leeat Ramon

/32

שוקדת  -שירה פרידמן /

אמנות שימושית חפצי נוי

מתחם הידית .חרושת  1כרכור0545907157 .
 shokedet

/30

גליה שמחאי / KWALA

עיצוב מוצר

מתחם הידית .חרושת  1כרכור0528513786 .
 | kwala.co.ilקוואלה  -עיצוב ופיסול בנייר 

/31

איילת גד /

ליאת רמון /

אופנה ואקססוריס

מתחם הידית .חרושת  1כרכור0544560503 .

/36

אור לבנת /

אמנות שימושית חפצי נוי

מתחם הידית .חרושת  1כרכור0526355388 .
הלוחשת לחוטים  halocheshet

נוגה ספקטור /

אמנות שימושית חפצי נוי

מתחם הידית .חרושת  1כרכור0525792992 .
nogaspector.co.il |  NogaSpectorMosaics

/37

יונת מרשה /

אמנות פלסטית ציור

מתחם הידית .חרושת  1כרכור0506866327 .
 | psukeyor.comפסוקי אור  -יונת מרשה 

/38

אסלי אלובי /

עיצוב מוצר

מתחם הידית .חרושת  1כרכור0546619953 .
paperbloom.co.il |  esli.alovi

אמנות פלסטית ציור

מתחם הידית .חרושת  1כרכור0547244013 .

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

אמנות עכשווית
,בכסף וזהב.עיצוב
שמגיע מתוך
משחק עם החומר
ולמידת התכונות
שלו .העבודה
אינטואיטיבית
ומתפתחת מעצמה
לכדי פריטים
ייחודיים ,מקוריים
ומלאי תשוקה.

פריטים שימושיים
שמשתלבים
בחיים ,אך עם
זאת מזמינים
אותך להאט
ולהתענג על
הרגע .השילוב
של קווים נקיים
ואלגנטיים עם
נגיעות של זהב
מוסיפים איכות
מיוחדת.

גליה שמחאי
מעצבת מזה 15
שנים עיצובים
מנייר .ציורים
מקוריים והדפסים,
גופי תאורה
ופסלים.

אמנית עץ ,ציירת
ומאיירת בוגרת
ויטל (כיום שנקר)
מדריכת סדנאות
יצירה בעץ וקורס
חומרים .אוספת
עצים ויוצרת
מהם נופים קטנים
לכלל תמונות
קטנות וגדולות,
נוסטלגיות,

מוצרים מעוצבים
בסגנון נוסטלגי
למבוגרים ולילדים
מפות שולחן ,כריות,
סינרים  ,קלמרים,
שמיכות ,ערכות
ייחודיות למלאכות-
יד ועוד .חלק
מההכנסות מוקדשות
לפרויקטים
חברתיים.

ליאת רמון מעצבת
בגדים ברוח נשית
רכה ונוחה

אמנית פסיפס
ופיסול סביבתי.
יוצרת עבור המגזר
הפרטי ,העסקי
והציבורי .מנחת
סדנאות לילדים,
לנוער ולמבוגרים,
בסדנאות לפרטיים,
לארגונים ,לבתי
ספר ,משפחות
ועוד.

מפתחת ומעצבת
מוצרי השראה
והתפתחות,
לשימוש אישי
וגם לעיצוב חדרי
הבית :קלפי
מסרים ,מחברות
תוכן ,חוברות
לעבודה אישית,
קנבסים ועוד.

אור לבנת ,חיה
ונושמת סריגה
 24שעות ביממה.
יוצרת ומורה
לסריגה במסרגה
אחת .סורגת
במגוון חוטים
מוצרים שונים -
שטיחים ,בובות,
אביזרי נוי לבית,
פרטי לבוש ועוד...

מאיירת ,מעגלת
ומלבישה מילים
ופסוקים של אור.
מקבלת השראה מן
המקורות ומעולמות
הרוח ,הנפש
והחומר.
משתעשעת בצורות
ובצבעים ,בזכוכית
ובבדיל.

בוגרת ״בצלאל״
המייצרת מוצרים
מנייר פורח.
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כרטיסי ברכה
ומשאלות ,ערכות
שתילה ועוד ,מנייר
ייחודי ששותלים
באדמה ,משקים
והוא פורח!
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מתחם חלומות יוצרים

/40

ברברה סטוזן /

עיצוב מוצר

דרך השדה  ,18פרדס חנה כרכור0522614726 .
 Barbara stutzrn

/39

יהודית דורון /

אומנות פלסטית ציור

דרך השדה  ,18פרדס חנה כרכור0523559242 .
 Yehudit Doron

/41

נעמי קמחי /

אופנה

דרך השדה  ,18פרדס חנה כרכור0528368430 .
 נעמי קמחי כחלון

/42

ליאת פרנק בלוזיני /

אמנות שימושית חפצי נוי

דרך השדה  ,18פרדס חנה כרכור 0504701202
Liat frank gallery |  Liat frank

/43

פזית בן שמואל /

עיצוב מוצר

דרך השדה  ,18פרדס חנה כרכור0529462150 .
craft-dreams.co.il |  pazit ben shmuel

39

40

41

42

43

לפני שנה יצאתי
לגימלאות והתחו
לתי לצייר בחוג
לציור במועדון
פיס בכרכור .אני
שמחה ומאושרת
שהצלחתי להגשים
חלום .יוצרת
בתחום הויטראז'.

מעצבת שמיכות
לילדם ומפות
שולחן

מעצבת בגדי נשים

זכוכית ,חימר,
מתכות ובדים...
מהן אני יוצרת
נשים שמנמנות
באקרובטיקה על
מוט  ,בתים של
"דירה להשכיר"
רהיטי עץ גולמי
כפר מיניאטורי
כשאור דולק
בבתים שלו.

פזית בן שמואל
מפריחה חיים
ברהיטים ישנים,
יוצרת ומעצבת
מוצרים בבטון.
מקיימת סדנאות
בסטודיו "חלומות
יוצרים"  -בית
מלאכה ומרחב
השראה לאוהבי
היצירה ומלאכות
היד.
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מתחם אורוות האומנים.

כל בית והתכשיט שלו
אורוות האמנים פרדס חנה

סלינה הום 054- 7899960 052-5557548

salinahom1@gmail.com

/44

יונה חלבי ושרון מאור /

/47

טהר לאופר זאבי /

/46

/45

אסנת שמואלי  /אומנות פלסטית ציור אורוות
האמנים  -בית ספר חקלאי0528384245 .

עיצוב מוצר

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0525557548 .
 | midlight.co.ilסלינה הום 

הדס מור /

אופנה ואקססוריס

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0522944922 .

/52

market.marmelada.co.il/hadasmor |  hadas mor

סמאיה יעל דוכובני /

אופנה ואקססוריז

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0545585852 .
סמאיה בגדים באהבה Samaya- clothes made with love

 oz art - osnat shmueli

/53

עמליה דן /

אופנה ואקססוריס

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0545901173 .


laroshats.com |  laroshats

etsy.com/shop/SamayaFashion

/51

אלינה אורן /

אמנות פלסטית ציור

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0548018220 .
 אלינה  -בית אמנות

/55

נחום ורבקה בנימין /

צורפות

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0506798799 .

/48

somgallery.com |  Nahum N Rivka

נתי רוגע /

אמנות פלסטית ציור

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0544719833 .
Behance.net/NathiOh |  Nathi Oh

/49

אמנות שימושית חפצי נוי

אודליה סוסק גואה מג'יק /

אופנה ואקססוריס

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0542084767 .

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0538205388 .

goamagicfashion.com |  goamagicfashion

etsy.com/il-en/shop/ToharWoodDesign |  TOHARDesign.

/54

הדברים שאותי משמחים /

עיצוב מוצר

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0525055503 .
 הדברים שאותי משמחים  -עיצוב עם אופי
 hadvarim.sheoti.mesamhim

/57

ננסי כץ /

תכשיטינות

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0542898786 .
 | etsy.com/shop/Tucumטוקום-תכשיטים מלב היער

/50

צ'ארו ויאס  /דנה אבישר /

/56

שגב נבין /

אופנה ואקססוריז

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0546241603 .


 naveenew |  naveenew

אופנה ותכשיטים

אורוות האמנים  -בית ספר חקלאי0546535059 .
Etsy.com/shop/junamjewelry | Etsy.com/shop/UrbanicTribe

44

45

קולקציות מרהיבות
וייחודיות בשלל
סגנונות ,אהילים,
נברשות וגופי קיר.
כל גוף תאורה או
פריט עבורנו הוא
תכשיט.

מפסלת בצמר,
יוצרת תמונות תלת
ממדיות ,מצמר
טבעי ,בטכניקת
ליבוד מחט יבש,
בהשראת אומנות
אנתרופוסופית
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46

הדס מור  -מעו
צבת בגדי נשים
והלבשה תחתונה
מכותנות ותחרות
מובחרות

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

טוהר מעצבת ביד
אמן תחרות עץ
יחודיות בחיתוך
לייזר בדוגמאות
ובצבעים מרהיבים.
מנדלות לקיר,
משרביות ,גופי
תאורה ועוד.

אמנית ומעצבת,
יוצרת בהשראת
עולם השמאניזם
והחיבור אל כוחות
הטבע .מעוררת
לחיים סימבולים
מלאי עוצמה
מעולם החי דרך
ציור על עץ.

גואה מג'יק מותג
בגדי ים ואופנה
בעבודת יד של
המעצבת אודליה
סוסק .פירטי אופו
נה חדשניים לנפש
החופשית.

אופנת Urbanic
 Tribeמשלב קו

באמצעות אהבתי
הגדולה לצבע אני
חוקרת את הפנים
של האנשים סביבי,
מתוך עניין בנפש
האדם וכיצד היא
באה לידי ביטוי
בתווי הפנים

ביגוד נשי ונוח עם
טאצ' ייחודי
מבדים רכים
ומלטפים לערב
וליומיום,
מיוצר בעבודת יד,
בכמויות קטנות,
ובאהבה.

הכובעים של
 LaRoshמעוצבים
ומיוצרים בעבודת
יד מ 100אחוז
חומר טיבעי
הנמתח על גבי
אימום עץ בעזרת
קיטור בטכניקה
מסורתית.הכובעים
מיוצרים כחלק
מסדרה מצומצמת

הדברים שאותי
משמחים הינו
סטודיו לחפצים
ייחודיים ומלאי
אופי ,אליו אני
מלקט אמנות,
וינטג' ,אוספים
ודברים שאני יוצר.

תכשיטי מלוכה
מקריסטלים ואבני
חן איכותיות,
היוצרים הרמוניה
ואנרגית ריפוי.
שילוב יוצא דופן
של עולם הרוח,
החומר והיופי.

בוטיק אופנה
לגברים.
חנות קטנה
ומטריפה,עיצובים
אישיים,אמנים
מקומיים,ייבוא
פריטים
מהעולם,בית לגבר
בסטייל .עיצובים
לגבר החדש.

יוצרת מזרעים,
פורסת ,חותכת,
מפסלת ,משייפת
ומלטשת .מעצבת
תכשיטים בשילוב
אבנים ,חוטים,
שרשראות ומתכות.
תכשיטי טוקום
המגלים ומשקפים
אוצרות מן הטבע,
ואת היופי וההרמוניה
של היער.

נקי ואורבני יחד
עם נגיעות לעולם
השבטי והקדום.
 JUNAMתכשיטים
נעשה בעבודת יד
בהשראת תרבויות
עתיקות בשילוב

When simple
becomes unique
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/58

איילת לבן /

/59

אופנה ואקססוריס

בוייז  -הבוסתן של סבא יוסי0522711188 .

איריס שרון /

/63

אמנות שימושית חפצי נוי

בוייז  -הבוסתן של סבא יוסי0508177789 .

צילום

בוייז  -הבוסתן של סבא יוסי0509533578 .

 Iris sharon

ayeletlavan.com |  Ayelet Lavan-Tapu

הדר הרנס /

/64

זיו אלזנר /

אמנות שימושית חפצי נוי

בוייז  -הבוסתן של סבא יוסי0505068936 .
 זיו אלזנר

hdr.co.il |  Hadar Hernes Photographer

/66

ענבר רייך /

אמנות פלסטית ציור

בוייז  -הבוסתן של סבא יוסי0508151101 .
loveart.co.il |  loveart.co.i.

/60

דני פרחדל /

/62

צילום

בוייז  -הבוסתן של סבא יוסי0522758997 .

אלונה גלר -תיקה סטודיו /

אופנה ואקססוריס

בוייז  -הבוסתן של סבא יוסי0544670564 .
tikestudio.com |  tike studio

salit.com |  SALITDANNY

/65

דנה וטופז /

תכשיטנות

בוייז  -הבוסתן של סבא יוסי0506508120 .
 דנה וטופז  -עיצוב תכשיטים בנגיעה אישית
danavetopaz@gmail.com

/61

אלכס בן שמול /

אופנה ואקססוריס

בוייז  -הבוסתן של סבא יוסי0544522606 .
 | alexsahara.comאלכס  -סטודיו לעיצוב בגדי נשים

/67



ליאת שרון /

/68

קרמיקה וקדרות

בוייז  -הבוסתן של סבא יוסי0545601969 .

איתי מגר /

אמנות שימושית זכוכית

בוייז  -הבוסתן של סבא יוסי0525015700 .

 Liatsharon1

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

איילת לבן
מעצבת אופנה
קז'ואלית רכה
ונשית במידות 38-50
למותג:
Ayelet Lavan
Tapu

סלסלות
סרוגות בצבעים
מרהיבים בגדלים
שונים,לבבות
גדולים/קטנים
בשלל צבעים
נסרגים על ידי
באהבה גדולה

צילום במסגרת
מצלם ומעצב את
המסגרות בעצמי
הצילומים מודפו
סים על בד קנבס
וממוסגרים על ידי
בעזרת שורשים,
עצים ,לוחות
עתיקים

אלכס-מעצבת
בגדים מחמיאים
ונוחים  ,בקו רך
ונשי .משמלות ועד
טייצים איכותיים.
מתאים גם להריון
,מידות קטנות
וגדולות.

אלונה גלר -מעצבת
תיקים ואופנה
משלימה לנשים.
משלבת קו עיצובי
נקי ונוח ,בחומרים
איטלקיים ותפירה
ישראלית איכותית.
100%VEGAN
מחירים מיוחדים
לארוע!!

שיתוף פעולה
יוצא דופן של
הצלמת הדר הרנס
והמאיירת מאיה
הלפמן  -׳צילום-
איור׳.
כולכם מוזמנים
לסט צילום חוויתי
למשפחה ,לזוגיות
ולעסק.

זיו יוצר ואמן בעץ
טבעי ,פיסול,
ריהוט ייחודי אומו
נותי ,תוך שימוש
בעץ ממוחזר הגדל
באזורינו.

דנה וטופז מעצבות
תכשיטי אפנה
יחודיים מזה 14
שנה .כל תכשיט
מעוצב במחשבה
ובאהבה גדולה

אמנית נשמה,
מציירת בכל
צבעי הקשת ללא
מעצורים בצבעים
נועזים של חופש
המתאפיינים
בטוויסט נועז,
צבעוני ולא שגרתי,
טרנדי ותוסס.
ענבר מציירת על
חפצי נוי לבית.

תראפיסטית
וקרמיקאית.
היצירה בחומר
האדמה מאפשרת
מעוף לעולם הרוח
וצלילה לעולמות
הרגש .מתוך
החיבור נוצרים
כלים של אהבה
לטבע האנושי
ולעולם.

יוצר בזכוכית חמה
בטכניקת פיוזינג
מציג באירוע
תכשיטים ,פעמוני
רוח ,כלים ,וכן
משחקי חשיבה
עשויים זכוכית.

 | 14אמנות ותרבות בפרדס חנה  -כרכור
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מסלול אדום.

/69

אדוה ברונר /

/70

אופנה ואקססוריס

המעלה  17פרדס חנה0524856229 .

איריס הרפז /

צורפות

הדקלים  33/1פרדס חנה0523766033 .

rippleyogawear.co.il | duendefashion.com | ripple 

goldartjewelry.etsy.com |  iris.harpaz

/77

גילת זעירא /

/78

תכשיטנות

הבוטנים  7פרדס חנה כרכור0543132669 .

הגר קדמי /

אופנה ואקססוריס

הבוטנים  7פרדס חנה כרכור0522393104 .

gilatdesign.com |  Gilat fabric jewelry

market.marmelada.co.il/kedmihagar |  HAGAR KEDMI

/72

מנחם אופיר  /עיצוב מוצר
דרך הנדיב  ,28פרדס חנה 0537751929

/71

/73

pufim.co.il

אוקי שוורץ /

אורלי אלעד /

עיצוב מוצר

ההגנה  3פרדס חנה0524501065 .

אומנות פלסטית ציור

orlyelad.com

ההגנה  3פרדס חנה  -גלריה 0542321201 .46
okishwartz.com |  oki shwartz artist

/79

איזי לוי /

פיסול

דרך פיקא  67םרדס חנה0544333957 .

/75

תמר מורן /

קרמיקה וקדרות

עצמאות  22פרדס חנה0507599274 .

/74

בית אקשטיין /

אמנות שימושית חפצי נוי

/76

פיקא  38פרדס חנה0525565227 .

אפרת פרץ /

/80

שולמית סולי אברהם / Mamalika handmade

אופנה ואקססוריס | חנות אדרבא בחקלאי0536688898 .

קרמיקה וקדרות

דרך פיק"א  42פרדס חנה0506623168 .

/81

קלר איבקר /

אומנות פלסטית ציור

ההגנה  3פרדס חנה  -גלריה 0544370588 .46

etsy.com/shop/mamalika |  Mamalika - Handmade

 efrat peretz

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

סטודיו לבגדי
קזואל לנשים
ובגדי יוגה מבדים
טבעיים ,הקוו
לקציה החדשה
כוללת פריטים
מכותנה אורגנית
נעימים וממכרים

צורפת ומעצבת
תכשיטים בזהב
וכסף .התכשיטים
בעבודת יד
מיוחדים ואישיים
זורמים בטבעיות
של החומר עם
דגש על הפרטים
והגימור המושלם.

אמנית
אוטודידקטית,
בעלת גלריה 46
בפרדס חנה ,חיה
ויוצרת בישראל,
מציירת בשמן,
אקריליק ,צבעי
מים ,פחם ,דיו
ומולטימדיה,
מציגה במגוון
גלריות ברחבי

הראשון שעיצב
ויצר פופים
בישראל (.)1968
מעצב ומיצר פינות
ישיבה :ספות,
כורסאות ,כריות
נוי .משפץ ומרפד
רהיטים .לתינוק
ולילד :משטחי
פעילות ,מרבצים,
כריות הנקה...

יומנים וויזואליים
 מכלי הנפש,עבודות אמנות
בשיטת המיקס
מדיה בתוך יומן
אישי.
תמונות ילדות
סדרת ציוריםוצילומים מעובדים
מכירת יומנים
מעוצבים עם
רעיונות.

פתרונות דיור ,חינוך
ותעסוקה לאנשים
עם מוגבלות שכלית
התפתחותית.
ייצור ותפירת
שקיות מבגדים
ממוחזרים ,ריחניות
המשמשות כמפיצות
ריח לארון
הבגדים ,לרכב
ולכל מקום.
מוצרים שונים

תמר מורן -בוגרת
בצלאל .בסטודיו
שלי הממוקם
בלב ביתי ,אני
יוצרת בחומר,
באהבה ובפליאה,
כלים שימושיים,
צבעוניים
ומעוטרים.

מטפלת בילדים
באמצעות אמנות
ומטפלת בעצמה
באמצעות חימר
וצבע
יוצרת כלים
שימושיים ופסלים
מעוטרים בשלל
צבעים וצורות.

מעצבת תכשיטים,
עובדת עם
טכניקות מעורבות,
ומוציאה קולקציות
שונות בהתאם
לרוח התקופה
שעוברת על החיים
שלי.
אני אתארח אצל
הגר קדמי ,במתחם
קטן שכולו נשיות

הקולקציה שלי
מאופיינת בשילוב
חומרים טקסטורות
וצבעים .גזרות
נוחות ומחמיאות.
המוטו שלי -אופנה
לכל אישה  .טווח
מידות 36-50

לאחר שנים
במסחר גיליתי את
עולם הפיסול
 20שנות יצירה
שהחלו בבלוק
איטונג שגילפתי
בביתי ,הגלריה שלי
מוצגים מעל ל250
פסלים  -מוזמנים
להתרשם.

קולקצית בגדים
נעימים ומלאי
צבע  100% ,עב�ו
דת יד100% ,
חומרים טבעיים

קלר איבקר בת
 , 75עלתה לארץ
מארצות הברית
עוסקת בציור כבר
למעלה מ 50-שנה.
קלר הינה אומנית
ציור בתחום נוף
ומופשט  ,בחומרי
אקריל  ,אקברל
ושמן .
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מתחם הצלמות.

מתחם שיהר.

/88

חוה ומנחם רוזנברג /

אמנות שימושית חפצי נוי

הנדיב  102פרדס חנה כרכור0526626661 .
 |  ShoshanimArtשושנים  -אומנות יהודית

/82

אורה כהן /

/84

טליה שפירא /

צילום

המעלה  17פרדס חנה כרכור0528770592 .
 | oraphoto.co.ilאורה כהן צלמת 

/83

אלה פאוסט /

/86

לנה טוראל /



/89

שירה טילס מרקוס /

/90

אופנה ואקססוריז

הנדיב  102פרדס חנה כרכור0523625116 .
 | studioshihar.co.ilשיהר אופנה פראית אצילית Shihar

מירי שרביט /

אמנות שימושית חפצי נוי

הנדיב  102פרדס חנה כרכור0546409305 .


sharvit.miri12@gmail.com

צילום

המעלה  17פרדס חנה כרכור0522332958 .
 |  ella_v_faustנקודת אור-אלה פאוסט צלמת



צילום

המעלה  17פרדס חנה כרכור0528372055 .
 lena turel |  lena_turel

/85

צילום

המעלה  17פרדס חנה כרכור0526926608 .

איילת זיק-אל /

צילום

המעלה  17פרדס חנה כרכור0528901218 .

simplemoments 



22

איילת זיק אל מצלמת

23

24

26

ayelet.sichel.photography

/87

יפית יוחאי כליפה /

/06

צילום

המעלה  17פרדס חנה כרכור0525364144 .
 | yafityoka.comיפית יוחאי כליפה-צלמת 

אורנה אוחיון /

קרמיקה וקדרות

האורנים  40פרדס חנה כרכור0546316222 .
lauriegoldstein.co.il |  laurie.goldstein.3

82

83

84

85

86

87

88

89

90

אורה כהן בוגרת
המדרשה לאמנות
ברמה"ש כיום
בית ברל .בהיבט
העיסקי אני עוסקת
בצילומי סטיילינג
לבתים .פורטרטים
בוק בנות מצווה
וארועים קטנים.
בהיבט האמנות
שלי אני מצלמת
סנאפשוט
ופורטרטים

אומרים 'צילום
תופס את הרגע',
אני אומרת הצילום
מאפשר את הרגע.
מוזמנים לרגעים
מופלאים סטודיו
פתוח במחירי יריד.
הבמה שלכם.

הצילום עבורי הוא
דרך לחוות את היופי
הקיים בפשוט וברגיל.
דרך הצילום אני
מתרגלת נוכחות
ברגע האחד הזה.
צלמת כ 20שנה
ובשנים האחרונות
מלמדת צילום
ואומנות ההתבוננות.

עוסקת בצילום
דיוקנאות כבר מעל
לשני עשורים.
בעבודתי מבודדת
רגעים קטנים מתוך
פיסות של שגרת
החיים.
ביום שישי אפתח
סטודיו לצילום
דיוקנאות במחיר
מיוחד ליריד.

צלמת עיתונות.
עובדת כצלמת
עצמאית וחברה
בארגון העיתונאים.
כצלמת חדשות
ודוקומנטרי ,עיקר
העבודות עוסקות
בקונפליקט
הישראלי פלסטיני,
נושא הפליטים/
מחפשי המקלט

צלמת דוקומנטרית
כ 20שנה .מצלמת
אירועים ,אנשי
מקצוע בעשייה
ומגוון אמנויות
הבמה מצליחה
להביא את עצמי
ואת הייחוד שלי
בכל תמונה.

'שושנים  -אומנות
יהודית ברוח
הגאולה' .מנחם
וחוה רוזנברג,
מעצבת גרפית
ואמן עץ ,יוצרים
אומנות יהודית
בעבודת יד.

שיהר אופנה פראית
אצילית -בוגרת

אמנית רב תחומית
מציירת בשמן
ואקריליק למדה
פיסול ,צורפות,
ועובדת עם פנינים
אמתיות (מתורבתות)
לאירוע זה בחרתי
לעטר פילים ,בשלל
סגנונות הפיל מסמל
עוצמה ,מלכות,
משפחה ומזל.
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Camberwell
college London

ובית הספר לתאטרון
חזותי (י׳ם)
יוצרת אופנה
מקורית פיסולית
וורסטילית ליום
ולערב.
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מתחם הבוטנים.

/91

יעל חלפי /

מתחם התורמוסים.

/92

תכשיטנות

הבוטנים  21פרדס חנה כרכור0544773093 .

ארי בלטינשטר /

אמנות פלסטית צילום

הבוטנים  21פרדס חנה כרכור0507257707 .

arik-baltinester.pixels.com |  Ari Baltinester photo

 yael halfi - hand made glass beads | yaelsglassart.etsy.com

/98

עמי ליבוביץ /

/99

אמנות שימושית זכוכית

הבוטנים  ,25פרדס חנה כרכור0508289021 .
www.flickr.com/photos/glami

/94

ויקטוריה שפאגין /

ילנה חייפץ /

קרמיקה וקדרות

הבוטנים  ,25פרדס חנה כרכור0528360921 .

אמנות פלסטית ציור

הבוטנים  21פרדס חנה כרכור0524499606 .

/93

ענבר איצקוביץ /

/96

אסנת שדה /

 viktoria.shpagin

אופנה ואקססוריס

/95

הבוטנים  21פרדס חנה כרכור0508560180 .
amberlining.com |  Amber Lining

רחלה אבידן /

אמנות שימושית חפצי נוי

הבוטנים  21פרדס חנה כרכור0587986369 .
 Rachela avidan

/101

מירב גלזרמן /

קרמיקה וקדרות

הבוטנים  ,25פרדס חנה כרכור0528735939 .
 חומר למחשבה

/97

אמנות שימושית חפצי נוי

הבוטנים  21פרדס חנה כרכור0544729901 .
 |  Asnat sadeאסנת שדה -נוסטלגיה 

/100

גילוש סרמיק /

טל רוטשטיין /

פיסול

הבוטנים  ,25פרדס חנה כרכור0525258710 .

פיסול

 tal rotstain

הבוטנים  21פרדס חנה כרכור0509588475 .

/102

מעון אילנית /

קהילה טיפולית /לאנשים מיוחדים.

etsy.me/2j5iAqb |  Gilush ceramique

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

תכשיטי זכוכית
ססגוניים הנוצרים
בטכניקה של
התכת זכוכית
במבער .מקום
מפגש של אש,
צבע וקסם.

היופי בטבע כאן
בישראל נמצא
בהשג יד ,מעבר
לפינה ,במקום
הכי גלוי או
במקום הכי פחות
צפוי .רק צריך
להתעכב דקה
ולהתבונן.

בעלת סטודיו
להדפס רשת ידני,
מעבירה סדנאות
ומספקת שירותי
הדפסה על בד
ונייר .מעצבת
ויוצרת מוצרי
טקסטיל מאויירים
ומודפסים בעבודת
יד :תיקים ,כריות,
קלמרים ועוד.

למדה ציור
ברוסיה .מציירת
בצבעי שמן בעיקר
טבע ונוף במבט
ריאליסטי .מעבירה
סדנאות למבוגרים
וילדים בטכניקת
ציור מיוחדת;
שימוש בשפכטל
ואצבעות.

עבודות פסיפס
עדינות וצבעוניות
משובצות זכוכית
צבעונית ,מראות
ותכשיטים.
מראות .,קופסאות,
חמסות מוביילים
ועוד.

אספנית של ספרים
ישנים ופרטי
וינטאג
מצילה איוריהם
של ספרים נשכחים
וממסגרת אותם
במסגרות ישנות
המלוקטות
בשווקים
וכך נותנת להם
הזדמנות שניה

מעצבת ומפסלת
בחמר באהבה
גדולה .מזמינה
אתכם לתצוגה
מרהיבה של
שלל עבודותיי.
כבשים שעושות
שמח ,ציפורים
ותרנגולים,
פרפרים וחמסות,
נשים מסקרנות,
חתולים ופילים,

עבודות זכוכית
מקוריות ומגוונות
להנאה ,למתנות,
להבעה ומחשבה.

קרמיקאית
מהנשמה ,יוצרת
מהלב את מה
שמתבקש .מתמחה
ביצירות בחומר
איכותי .מייצרת
מוצרים לנוי ,בית
וגינה בגימור איתני
ואומנותי .מגוון של
חמסות  ,דגים ,בתי
מנורה ,בתי אגדה
ועוד מבחר רחב.

מפסל בבטון על
גרוטאות יוצר
באהבה גדולה,
זורם עם החומר
בחיוך ,עדינות
ודמיון רב.

קדרית ,מורה
לפלדנקרייז וצ'י
קונג ,אגרונומית.
יוצרת כלים
שימושיים
בהשראה מהטבע.
הסדנא :מוזמנים
לשיעור צ'י קונג
בשישי 23/3
בשעה .9:30
להתחלה טובה של
היום.

מהווה בית לדיירים
המתמודדים עם בעיות
נפשיות מורכבות.
הדיירים יוצרים לשם
הנאה ועניין ,שימור
ופיתוח מיומנויות ,
קבלת משמעות ותמוו
רה .אנו גאים להציג
עבודות מקוריות
ומרהיבות אשר יוצרו
עם נשמה ואהבה.
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מתחם האורנים.

מתחם הדרים.

/109

אורנה אוחיון /

אמנות שימושית זכוכית

האורנים  40פרדס חנה כרכור0528352333 .
 OrnaOhayonArt

/107

מאיקו מיאגאווה אדרי /

אופנה ואקססוריס

האורנים  40פרדס חנה כרכור0533364653 .
 Maiko Edry Rebirth

/103

דפנה אברמוביץ /

/104

פיסול

הדרים 77א'  ,פרדס חנה כרכור0523395794 .

מרק יודל /

/108

שרה לוגסי /

קרמיקה וקדרות

האורנים  40פרדס חנה כרכור0546803964 .

קרמיקה וקדרות

הדרים 77א'  ,פרדס חנה כרכור0505947698 .
yudell.com

  Dafna Abramovitz | dafna-art.com

/110

לירון שטמלר /

/111

צורפות

האורנים  40פרדס חנה כרכור0535330650 .
Stamlerjewelry.etsy.com |  stamlerjewelry

/106

שמוליק בכר /

שלומית חפר /

פיסול

האורנים  40פרדס חנה כרכור0522488522 .
 שלומית חפר  -עוד מימד לאמנות | shlomitart.com

זכוכית

הדרים 77א'  ,פרדס חנה כרכור0506361834 .
shmuel60@gmail.com

/105

רונית כרמל /

/112

צורפות

הדרים 77א'  ,פרדס חנה כרכור0507712437 .
 מעצבת תכשיטים  -רונית כרמל

אלמוג בוקסנבוים /

/113

אמנות שימושית חפצי נוי

האורנים  40פרדס חנה כרכור0503775831 .

יונינה רבינוב /

תכשיטנות

האורנים  40פרדס חנה כרכור0548111601 .
 | YoninaJewelry.etsy.comיונינה תכשיטים 

etsy.com/il-en/shop/AlmogBoutique |  AlmogWool

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

דפנה אברמוביץ -
אמנית מחזור
"מנקה רחובות"

עבודותיי נראות
לרוב כדמויות
דמיוניות ,צבעוו
ניות ,המשדרות
מנה יפה של
הומור .ביצירתי
אני חש קשר חזק
עם היסטוריה
וארכאולוגיה של
אזורינו.

צורפת ,מעצבת
תכשיטים ופיסול
במגוון מתכות
בעבודת יד
שמושפעות מהטבע.
בוגרת בצלאל.
סדנאות תכשיט
אישי ,קליעת
תכשיטים  ,והרצאות
ממסעותי לאפריקה.

תצוגה מרהיבה של
עבודות ויטראז׳
מזכוכית ממוחזרת.
אלפי פרפרים
בצבעים ובגדלים
שונים ,מזוזות,
פמוטים ,חמסות,
אהילים ועיטורי
חלונות.

מאיקו אדרי היא
אמנית יפנית
המתמחה בשימוש
בבדי קימונו ואובי
מקוריים על מנת
ליצור תיקים
מודרניים ומוצרי
אופנה נוספים.

אני מזמינה
אתכם להתרשם
מהיצירות החדשות
שהכנתי .בלונים
קשיות ,בועות
סבון והציפור
הכחולה היו הכלים
וההשראה לכלי
אחסון ייחודים
ושימושיים לבית.

ברוכים הבאים אל
העולם הצבעוני
שלי ,עולם הזכוכית
שמי אורנה
אוחיון ואני יוצרת
בויטראז

צורפת ומעצבת
תכשיטים מכסף
בעבודת יד,
באהבה ובתשומת
לב לפרטים
הקטנים

עוד מימד לאמנות
 קרמיקה מזויתאחרת .אני מזמינה
אתכם לבקר
בסטודיו המקסים
שלי ולהתרשם
ממגוון מתנות
קטנות ...וגדולות,
המיוצרות בתשוקה
גדולה.

לכל גיל ,לכל
פינה בבית-
קיימת האפשרות
להתקשט ולהתהדר.
אשמח להנעים
לכם את היותכם
ושהותכם בבתיכם
עם חוטים ,דמיון
ומסרגה .מחכה
לכם בדוכן שלי.

חרוזי זכוכית
הנעשים במבער,
הם הבסיס לעיצוב
תכשיטים ייחודיים
המשלבים כסף
,נחושת ,חוטים,
ועוד .באוסף
מחרוזות ,צמידים,
עגילים ועוד
הפתעות.
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מסלול כתום

מתחם הקטיף

/116

/114

נירה יצהר /

/117

יהודה ביכר /

אומנות פלסטית ציור

הקטיף  ,14נווה פרדסים ,פרדס חנה0505711589 .

/115

דנה רדלר /

קארין שריקי /

אמנות שימושית חפצי נוי

הקטיף  ,14נווה פרדסים ,פרדס חנה0523506525 .

צורפות

 littlestorybaby |  little.story.baby

הקטיף  ,14נווה פרדסים ,פרדס חנה0546537992 .

/118

עיצוב מוצר

הקטיף  ,14נווה פרדסים ,פרדס חנה0523556712 .
 yeuda bicher

אומנות פלסטית ציור

דרך הנדיב  121פרדס חנה0505598604 .

etsy.com/shop/TwoAndTheJewel |  Dana Redler

ענת בינג /

/122

יצחק ליבוביץ' /

/123

שבי ציון  115פרדס חנה כרכור0546506156 .

ijlart.com |  IJLART

/125

קרמיקה וקדרות

גרגורי לומזוב /

תרפ"ט  14פינת ההדרים פרדס חנה0524734041 .
 גלית ויס

אמנות פלסטית ציור

הקטיף  9/1נווה פרדסים ,פרדס חנה0547843683 .

הקטיף  ,14נווה פרדסים ,פרדס חנה0523395674 .
 סדנאות קליעה וקרמיקה  -ענת בינג

מרים כהן /

קרמיקה וקדרות

/124

גלית ויס /

קרמיקה וקדרות

/126

מירי צ'רניץ ספקטור /

אמנות פלסטית ציור

רח' תרפ"ט  24פרדס חנה0523655579 .
 Miri Spector Chernitz

/119

לבנה פדלון /

אופנה ואקססוריז

הקטיף  ,14נווה פרדסים ,פרדס חנה0545690057 .
 | libisjewelryart.etsy.comליבי  -תכשיטים ותיקים
בעיצוב אישי  Libi's designs of Jewelry & Bags

/120

ליהי פדלון /

אופנה ואקססוריס

הקטיף  ,14נווה פרדסים ,פרדס חנה0504242080 .
 lihi fadlon

/121

קלרה גולשטיין /

עיצוב מוצר

הקטיף  ,14נווה פרדסים ,פרדס חנה0524006477 .
 עולם הדובים של קלרה | dubiworld.com

/127

ענת בר-עוז /

צורפות

תלמים  6פרדס חנה ( מאחורי בנק לאומי )0505223394 .
 ענת בר-עוז ,צורפת מעצבת

/128

יפעת ברקת /

צורפות

האשל ( 7קומה  )2פרדס חנה0502003457 .
 יפעת ברקת-עיצוב תכשיטים | yifat-bareket.com
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115
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120

121

122

123

124

125

126

127

128

בוגרת מכללת
"אורנים״
ומכללת ״בית
ברל״ בהוראת
אמנות .עוסקת
במפגש המרתק
שבין האדם
לטבע .מציירת
נופים
של טבע ונופים
שהאדם יצר.

דנה רדלר צורפת
בסגנון מיוחד של
שילוב אבני חן
וציור בטכניקת
צריבה הנותנת
לתכשיטיה
המוגמרים סטיייל
ובוהו שיק.

קארין שריקי-
מעצבת ויוצרת
טקסטיל ייחודי
בעבודת יד לחדרי
תינוקות וילדים

יהודה עיצובים
בעץ -מגוון
עבודות ויצירות
בסוגי עץ שונים
למגוון רחב של
שימושים

בוגרת אוניברסיו
טת אמסטרדם.
מעצבת עבודות
ייחודיות  -המפגש
בין חומרים מרתק
אותי ומאפיין את
עבודותיי .בעבודה
העכשווית שלי
תמצאו קערות
קרמיקה בשילוב
קליעה ,מנדלות
מקרמיקה וקליעה,

מעצבת תיקים
ותכשיטים אופו
נתיים בשילובים
מהפנטים בסטייל
ושיק ,אין חוקים
לעיצובים וזה בא
לידי ביטוי בשיו
לובי צבעים לא
שגרתיים ,גימורים
מיוחדים ,עבודה
א-סימטרית ,שילוב
הרמונלי בחומרים

מעצבת אופנה
ובגדי ים מקוריים
בעבודת יד מזה 6
שנים .מעצבת בקו
צעיר ואופנתי תוך
הקפדה בשימוש
חומרי גלם
איכותיים בגימור
גבוה .בוגרת שנקר
וסטודיו ,6B
השקת קולקציית

אנו מייצרים
ערכות יצירה
להכנת בובות ,פיות
ויצורים קסומים.
הערכות הן מוצרי
בוטיק ובתהליך
הייצור משלבים
עובדים בעלי
צרכים מיוחדים

ליבוביץ' אוהב
לצייר תמונות
נוף מן הארץ
ומן העולם מתוך
במטרה לבטא
את יופיו או
את עצמתו של
הטבע ,ודיוקנאות
מתוך רצון לבטא
ככל האפשר את
אישיותו של האדם
מתווי פניו.

יוצרת כלים
שימושיים -ספלים,
קערות ,קדרות,
מגשים וגם פסלים.

מזמינה אתכם
להתאהב.

בוגר בית ספר
אומנות מליטא,
בעל ניסיון של 35
שנה .מצייר בסגנון
וביזם וריאליזם.
ציורי שמן על
עץ וקנבס וציורי
פסטל.

אספתי מעגלים,
ישנים וחדשים
למעגל אחד -
המעגל המקודש
שלי ציורים
מקוריים והדפסים
בגדלים שונים על
קנבס וניר
אמנית פעילה
יוצרת ומלמדת.

צורפת ומעצבת
תכשיטים בכסף,
ציפוי זהב ובזהב
בהזמנה אישית.
משלבת אבני חן
מיוחדות.
שואבת השראתי
ממאגר הצורות
והטקסטורות.
המצוי בטבע.

בוגרת בצלאל.
מעצבת תכשיטי
כסף ,זהב
,גולדפילד ,שיבוץ
אבנים טובות
בעבודת יד.
מציגה בתערוכות
אומנות בארץ
ובעולם.
העבודות נמכרות
בחנויות ומגזינים
באירופה.
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ארועים

סדנאות
חמישי

שם המתחם

שם פרטי

טלפון

המסלול
הצהוב-
דגניה ,69
כרכור

שימונוב ג'אנה

0544559821

סדנאות עבודה בחימר  -משטחים ,חוליות ועוד-
לילדים ומבוגרים ,בעלות של  30ש"ח

המסלול
הצהוב -כנרת
 ,11כרכור

בנימיני אריאל ליאת

0546604474

סוד היצירה של עיסת הנייר-לומדים להכין
ויוצרים יצירה חופשית בהדרכה והנחייה.
משך הסדנה כשעה ומתאימה לגדולים וקטנים
הרשמה מראש ! עלות הסדנה.40₪-

16:00-17:00

המסלול
הצהוב-
מצלתיים 12
כרכור

חיימיס רונית

0522297337

סדנאת הדגמת בישול יווני אותנטי .נכיר את
המרכיבים שמאפיינים את המטבח היווני ונכין
מספר מתכונים טעימים מאד

17:00-19:00

שישי

שבת

במשך כל הארוע

16:00-17:00

10:00-11:00

המסלול
הצהוב-
מצלתיים 12
כרכור

חיימיס רונית

0522297337

סדנת קדרות לילדים ומבוגרים עבודה חופשית
עם חמר והתנסות בהכנת כלי באבניים

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

מתחם הקטיף
הקטיף ,14
פ״ח

גולשטיין קלרה

0524006477

סדנת חיות-פומפון /פרפרים מצמר :של
האמנית "עולם הדובים של קלרה"  ,בסופה
יוצר המשתתף בובה דקורטיבית מקסימה
ומתאימה לחדר ילדים .פתוח לקהל הרחב,
בעלות של ₪ 20

15:30-19:00

12:00-16:00

,11:00-14:00
16:00-18:00

ענת בינג

0523395674

סדנא לקליעת סל נצרים עם חרוזים ,חוטים
צבעוניים וחומרים מהטבע ,בואו להכיר את
הקסם של מלאכה עתיקה זו ,בסופה יוצר
המשתתף עם סל נצרים .מגיל  9וכרוכה
בתשלום של ₪ 35

16:00

14:00

15:00

המסלול
הטורקיז
דודאים ,23
כרכור

בלייר דנה

0528561105

סדנאת קדרות חווייתית לכל המשפחה.
עלות 40 :ש״ח למשתתף

16:00-18:00

הבוסתן של
סבא יוסי -
בוויז הבוסתן
של סבא יוסי

רייך ענבר

0508151101

פוסטר ענק מקורי של האמנית יוצג לצביעה
משותפת של הילדים ,חוויה יוצאת דופן של
צבע וחופש יצירתי  ,ציורים צבעוניים ענקיים
שכובשים את הלב ומרגשים .

במשך כל היום

מתחם השלום-
השלום ,6
כרכור

אלמקייס חגית

0544865542

להיות נהר – סדנת כתיבה בהנחיית חגית
אלמקייס ,מסע במילים סדנה על כוחה של
הכתיבה האינטואיטיבית ועל האפשרות להיות
נתיב למילים הרוצות לעבור דרכנו החוצה.
הכניסה חופשית .

10:00-11:30

מתחם הצלמות

זיק-אל איילת

0528901218

איילת זיק-אל תפתח סטודיו שיוקם במתחם,
אליו ניתן יהיה להגיע לצילומי דיוקן מקצועיים
במחיר מיוחד לרגל היריד.

10:00-16:00

מתחם הידית

ספקטור נוגה

0525792992

יצירת מוצר מקורי ,מרהיב וייחודי ,בפסיפס של
קרמיקה וזכוכיות .הנאה מושלמת!

11:00-13:00

אורוות
האמנים-
בביה״ס חקלאי

אורן אלינה

0548018220

לצייר פורטרט בצבע  -בסדנא נתנסה בציור
פורטרט בצבעי אקריליק ונלמד על ערבוב
צבעים בהקשר של פורטרט .משתתפים
מתבקשים להגיע עם תמונה באיכות טובה של
מישהו קרוב .מתאים לציירים מתחילים שרוצים
להתנסות בזה לראשונה ולמתקדמים אשר רוצים
להעמיק את הידע שלהם .עלות 50 :ש"ח .יש
להרשם מראש.

10:00-12:00

מתחם
הבוטנים
הבוטנים ,21
פ״ח

שפאגין ויקטוריה

0524499606

סדנאות ציור בצבעים על מים .מתאים
למבוגרים וילדים.

12:00

מתחם הדרים
77א פ״ח

ברלב עמרי

052-2655831

קסמים וחיוכים -הסופר והקוסם עמרי בר-לב
בסדנה מבודחת לכל המשפחה ,בה נלמד כמה
מסודות הקוסמים ונכין בעצמנו מספר קסמים
אותם ניקח עמנו .עלות- ₪ 30 :
עדיפות לנרשמים מראש 052-2655831

מתחם

מיקום

מתחם
האורנים

הרצאה מרתקת של לירון אלקלעי בנושא אוכל .מה כדאי ,מה אסור ובכלל מה אוכלים
האורנים ,40
פרדס חנה כרכור בעבודה.
מוזמנים להגיע ,לשמוע ולקבל טיפים בחינם.

12:00-14:00

מתחם
האורנים

האורנים ,40
פרדס חנה

הידית

חרושת  1פרדס
חנה כרכור

גרפיטי  ARTסלבריישן  2מתחם הידית מתכבד לארח ארוע גרפיטי צבעוני חי ותוסס 17:30
בהפקת "אורבניאקס" ,מיזם אמנות הרחוב והגרפיטי החדש של אמני הרחוב עוז מדר ויוני
דנצינגר! באירוע יציירו  5אמני גרפיטי ,מהטובים בארץ ,על קיר חיצוני גדול של מפעל
"הידית" המיתולוגי .מוזמנים לבוא ולצפות איך תוך  4שעות חמשת המופלאים הופכים את
קירות החצר הפנימית לפנינה אמנותית שלא היתה מביישת את בירות אירופה! את האירוע
ילווה
 D.Jעם מוסיקה שתכניס את כולנו לוויב -חינמי ופתוח לקהל !

רח המעלה 17
פרדס חנה

שיח גלריה עם האמניות המציגות בהנחיית תמר סצמסקי ,מרצה בכירה לצילום במרכז
האקדמי ויצו בחיפה.

מתחם
הצלמות

17:00

15:00

18:00
14:30-16:00

הבוסתן של
סבא יוסי

בוויז הבוסתן של ערב בירה :סבא יוסי אהב לחגוג עם חברים טובים ,משפחה ,אוכל טעים ובירה משובחת18:30 .
סבא יוסי
כמיטב המסורת מזמינים את כולם אלינו לבוסתן לערב של בירה ,אוכל והרבה שמחה בלב.

הבוסתן של
סבא יוסי

בוויז הבוסתן של קבלת שבת :מקבלים את השבת אצלנו בבוסתן עם כל המשפחה ועם הרבה מוזיקה וכייף
סבא יוסי
בניצוחו של דרור מצליח וצלילי הפלא .מוזמנים באהבה גדולה לחגוג איתנו

הבוסתן של
סבא יוסי

בוויז הבוסתן של משך כל השבת תיערך פעילות משחקי חשיבה לכל המשפחה .הפעילות עם איתי
סבא יוסי
מגר ,אמן זכוכית מתאימה לילדים ומבוגרים מגיל שש ועד מאה ועשרים.

יובל סלע ואילן קינן מארחים חברים

יובל סלע מופע אקוסטי עם שירים מתוך האלבום החדש אמונתך בלילות,
פולק רוק בלוז כנעני.
שלמה אילן קינן סולן להקת "ניגון ירושלמי "-מופע אקוסטי ניגונים וחומר מקורי
מן המקורות.

16:00
לאורך כל השבת
21:00

מתחם
התורמוסים

הבוטנים 25
פרדס חנה

מוזמנים לשיעור צ'י קונג להתחלה טובה של היום.

9:30

מתחם
הקטיף

הקטיף 14
פרדס חנה

הופעת יחיד של הזמרת חנה אדרי  -מוזיקת עולם ,מקצב לטיני וספרדי  ,ים תיכוני
וערבי ...ינעים את כניסת השבת ,אווירה קסומה – פתוח חינם לקהל הרחב

15:30

מתחם
הקטיף

הקטיף 14
פרדס חנה

הצגת ילדים "כובע קסמים" של "ענת  4קידס" ההצגה מתחילה בשעה 17:00
ובנוסף תהיה פעילות סביב ההצגה

מתחם
הקטיף

הקטיף 14
פרדס חנה

הצגת ילדים "איה פלוטו" של "ענת  4קידס" ההצגה מתחילה בשעה  16:00ובנוסף
תהיה פעילות סביב ההצגה

15:00-18:00

מתחם
הדרים

הדרים 77א'
פרדס חנה

הדגמת שריפת ראקו תהליך חוויתי של שרפת קרמיקה יפנית והגרלת עבודות מהשרפה
יודל
מרק ֿ

14:00

מסלול כתום תרפ"ט  24פרדס מירי צ'רניץ ספקטור מזמינה לקחת חלק ביצירה משותפת שתבנה/
חנה

13:00

14:00

צילום ואומנות ההתבוננות ,עם הצלמת טליה שפירא -הצילום כדרך להתחבר לטבע וליופי
הפשוט סביבנו ולבחור באיזו פיסה של מציאות לשים את הפוקוס.
איפה ניפגש :בגשר של כיכר שמונה ,מול מספרת קצוצים .מתאים גם
למשפחות וילדים מעל גיל  .8להביא מצלמה או טלפון חכם.

מתחם שיהר הנדיב 102
פרדס חנה

11:00-13:00

17:00

אייקידו מסורתי מעניק למתאמן ביטחון עצמי הקשבה ליריב ניצול הכח של התוקף כלפיו
מתאים לכל גיל אימונים בפרדס חנה לבני נוער ובוגרים אימון פתוח בחינם
עם ליתי פרי ושי קשתי .נערים ובוגרים

מתחם
הצלמות

10:00-12:00

תאור הארוע

חמישי

שישי

שבת

ארטעזאכן
גיא קפלן

יצירה בזמן אמיתי

16:00-19:00

במשך כל
ימי האירוע.

תאטרון הידית
במשלחת מלכותית
יצירה בזמן אמיתי
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ארטזאעכן  התרחשות אמנותית במרחב הציבורי יצייר ברחבי המושבהבין
ובסמוךלמתחמי האמנים על חפצים זנוחים ,קרשים וכל דבר שמזדמן ליד

תאטרון הידית בטריו רב-חד גוני פולש לאירוע אמנים במושבה לבחון ,לשאול
כדאי שתפגשו אותם ולתהות על האמנות והאנושות.

חמישי ,שישי ,שבת

שישי ,שבת (בצהריים)
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הראשונימ )ה-ו בלבד( טולה 054-2299248

.

י וטיפוח טבעי בעבודת יד

במתחם
הידית

מתחם שגיתא | טולה 054-2299248

ריפוי וטיפוח טבעי בעבודת יד

.

מתחמ הראשונימ )ה-ו בלבד( טולה 054-2299248

ריפוי וטיפוח טבעי בעבודת יד

.

מתחמ הראשונימ )ה-ו בלבד( טולה 054-2299248

מועדון הכותנה
טקסטיל בוטיק לבית

ליבי 1000
דוכן מכירה וסדנאות כתיבה אינטואיטיבית
בהנחיית חגית אלמקייס ,מתחם השלום
רחוב השלום  ,6כרכור | נייד052-6226277 :

חפשו אותו
חצר השוק פרדס חנה

חצר השוק פרדס חנה

מת
חם ה
בשישי ו קטיף
ב
שבת

רח׳ הקטיף  14נווה פרדסים
 | 30אמנות ותרבות בפרדס חנה  -כרכור
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