
51. ברהמס וחברים 
על רגל אחת

יוצרים
בזכרוןאביב

יעקב

4-6.4.19

ציורי אקריליק על קאנווס
פתוח שישי-שבת

ציור ורישום גלי - קרמיקאית, יוצרת כלים שימושיים.
נטע - ציירת. התנסות בחימר ובצבע.

עלות- 120 ₪ בתיאום טלפוני: 054-4437195  

סטודיוצר- פרחים של אהבה.
Home Style-תכשיטים ו

פתוח שישי-שבת

עבודות בטכניקה מעורבת על בסיס נייר, אמנות 
מופשטת, מזוזות ותכשיטים

“עדי אור-תכשיטים של אור וצבע” - תכשיטים 
מעוצבים במגוון חומרים, משולבים בטכניקות 

שזירה, ציור דיו, וחימר.

ציירת ואמנית רב תחומית, יוצרת אמנות שימושית 
ייחודית. מתנות מרגשות בטעם של פעם

מנדלת ספירלה. התנסות האורחים באריגה
פתוח שישי-שבת קרמיקה, כלים שימושיים וציורי אקריליק על 

משטחי עץ

אמנית רב תחומית, ציור וצילום, מציירת נשים 
במגוון טכניקות, צבעים והדפסים. אמנות 

קולינרית - יוצרת בשוקולד שוקליטרית
ציור נופים, מופשט, פנים, באקריליק, שמן 

וטכניקה מעורבת. פתוח שישי-שבת

פיסול אותנטי
פתוח שישי-שבת

ציורים בשמן על קנבס
פתוח שישי-שבת

מנדלות בטכניקה משולבת צילום וציור לברכה 
ולהעצמה, קלפי מנדלות ועוד...

סדנאת מנדלות: שישי 12:00, שבת 14:00 עלות 
30 ₪ )50 ₪ לזוג( פתוח שישי-שבת חוויה בצלילים, כלי נגינה ייחודיים. סדנא: חוויה 

בצלילים לגילאי 8 ומעלה. 30 ₪ למשתתף.
בתאום טלפוני 052-3434418 בשבת 11:00 בלבד

שרשראות משמחות וצבעוניות מעשה ידיי 
במחירים ידידותיים

קרמיקאית ומורה לאמנות
פתוח שישי-שבת

קרמיקה פיסולית ושימושית
פתוח שישי-שבת

פיסול וכלי בית מקרמיקה, בובות סרוגות, אלבומים 
ומוצרי נייר, עבודת יד ולחמי מחמצת ביתיים

כלי קרמיקה

ציורי שמן צבעוניים ומרגשים
פתוח שישי-שבת

צילום וכרטיסי ברכה פתוח חמישי-שישי

ציור, רישום ופיסול )דיו, צבעי מים, צבעי שמן, 
צבע אקרילי, קולוג’ים(. ברוב היצירות יש חוש 

הומור עם twist של אפלות.

תכשיטים מאבנים וחרוזים לרב מחומר טבעי

ללי ומימי: אקססוריז שימושיים בעבודת יד 
לקטנטנים ואימהות פתוח שישי-שבת

גלריה ובה עבודות יחודיות כולן על טהרת הנייר. סדנא 
להכנת נייר מקליפת עץ התות. שישי- שבת, -10:00
16:00 כל שעה עגולה. 50 ₪ למשתתף, מינימום 5 

אנשים לפתיחת סדנא. בתאום טלפוני 054-6490559

רישום בעט ובעיפרון, ציור צבעי פסטל ועיפרון

פרטי קישוט מעץ בעבודת יד

תכשיטי זהב וכסף עבודת יד
פתוח שישי-שבת

מוזאיקה, ציור ופיסול. 

ציור, רישום ואמנות דיגיטלית
פתוח שישי-שבת

אוהבת לעבוד בחומרים טבעים ועבודות יד בחומרים 
שונים. פסלים ודמויות בקרמיקה, כלים בבניית יד, 
קומקומי תה ועוד, סלסלות בקליעה, קישוטי דלת 

מצמחים מקומיים ריחניים. כל עבודה  אחת ויחידה.

טוייה, אריגה ומכירת צמר
פתוח בשישי בלבד עד 13:00

סטודיו לקרמיקה וקדרות. סדנאות קרמיקה ביום 
ה’,  17:00. ביום ו’ , 12:00 100 ש”ח למשתתף.

פתוח חמישי-שישי

עיצוב תכשיטים
פתוח שישי-שבת

צילום, תכשיטי ריקמה צבעוניים וקלים
פתוח שישי-שבת

ציורי אקוורל ותבליטים מקרמיקה

קרמיקה שימושית

גלריה שיתופית של 7 אמניות מקומיות:
צורפת, קרמיקאית, אמנית ויטראז’, מעצבת 

סריגים, אמנית עיסת נייר ומאיירת, מעצבת בבד 
בעיקר לילדים, ציירת מנדלות ופסוקי תפילה.

הגלריה מול הים: יצירות קולאז’, יצירות בעץ 
וסיפורים של מרקם חיים מרתק.

פתוח שישי-שבת

“חוויה בצלילים” לכל המשפחה,
שישי 14:00- 13.00 בחצר גרד

אריגה בנול בעבודת יד

צייר טבע הארץ אימפרסיוניסט בשמן על בד.
ציור בוטאני בטכניקה מעורבת.

עבודות אומנות יחודיות בעץ זית ובטון צבעוני.

ציור, רישום, קולאז’ וספר ביכורים
“הדים של שתיקה”

צילום אמנותי
פתוח בשישי בלבד עד 13:00

קדרות שימושית

אמנית בחומר ובפורצלן, יוצרת בעיקר על 
האבניים בשילוב עבודת יד, עיצוב כולל לבית

פיסול בעץ, מנדלות באקרילי, ציורי משי 
וצילומים. פתוח שישי-שבת

פסלים ודמויות מברונזה בשילוב אבנים טבעיות
פתוח שישי-שבת

רשימת האמנים המציגים:
הרטמן רוברטמיכל אברך ברקת גלי שי ונטע אילן

מיכל יוסף

אורוביץ ציפי

זילברמן מלי

גנדלמן מאיה

רוט רונה
אריאב אורית

מונסטר יעל

דגים רחלי

ריס ציפי

אורקין מרטין

כהן רינת

גת גינזברג גליה

לבנה רז נעמה

בורס ליה

סיטבון שרה

דובר שגית

שמיר סיגל

גבע שולמית

פרידמן אדי

L.E. Haberman

אוזן איימי

20:00-17:00 חמישי 
16:00-10:00 שישי 
18:00-10:00 שבת 

זיגמנד שני

גלריה תות נייר

קרופיק יוסי

אורלנד ענת

סולו עיצובים

גפן סיגלית

רון סיגל

אשכנזי אסתרלה

מנדלסון ג’ולי

דובינסקי קרן אור

שלופה עביר

ברקוביץ  יעל

פלדש דבורה
דריי יחיאל

קארן תשבי

יצירה מקומית

מוזיקנט אהלה וצפריר

גליה סאונד הילינג וגלריה

ריבלין אורית

בנימין טוני

עינת אלי

דריי יוני

תם  עפרי

גבריאלי אמיתי אירית

פרסר

הוברמן לזובסקי אנה

127 14

40

3

29

16

42
7

33

20

46

5

31

18

44

9

35

22

48

12

38

25

2
28

15

41

4

30

17

43
8

34
21

47
11

37
24

50

6
32

19

45

10

36

23

49

13

39

26

ני
פו

ב
ל 

בו
ו 

די
טו

ס

52. כשאמדאוס 
פגש  את כרמן

בואו להנות באווירה חמה ממיטב 
המוזיקה הקאמרית בביצוע 
חמישיית קלרינט וכלי קשת

איפה: רח' ספיר 37
מתי: יום ו' 5 לאפריל ב 10:00

לתיאום: 058-6296644
מחיר הכרטיס: 45 ש"ח למבוגר

20 ש"ח לילד עד גיל 14

מוזיקה ואנקדוטות מבריקות בשרשרת 
של יצירות אהבה מאת מונטוורדי, 

מוצארט, סשה ארגוב ועוד.

דרך האוזן ישירות אל הלב.
רונה ישראל-קולת , סופראן. תמר 

צמח, מצו-סופראן. אור בן נתן, באס.
ענת פינטו, פסנתר

איפה: רח’ השומר 56
מתי: יום ה’ 4 באפריל ב 20:00

 יום ו’ 5 באפריל ב 13:00
יום שבת 6 באפריל ב 11:00 ו 17:00

לתיאום: 054-7238223
מחיר הכרטיס: 45 ש”ח למבוגר ו 20 

ש”ח לילד עד גיל 14. 

עבודת יד 925 תכשיטי כסף סטרלינג המיועדים
לנוחות, יופי ואלגנטיות!

 Handmade 925 sterling silver jewelry designed
for comfort, beauty and eleganc

פתוח בשישי בלבד עד 13:00

ט.ל.ח.

כ-50 בתי אמנים
פתוחים לכבודכם!

בתוך הבתים אינספור יצירות אמנות 
מרגשות, הפתעות, מתנות

ושלל עבודות יד מקוריות. בואו עם חברים, 
משפחה, שכנים ומכרים לפגוש את 

האמנים היוצרים בביתם ולהכירם מקרוב.

תרבות ואירועים

גבע שולמית

פרסר

גנדלמן מאיה

מיכל אברך ברקת

מיכל יוסף סיטבון שרה

אורקין מרטין

לבנה רז נעמה

כהן רינת

בנימין טוני

קארן תשביתם  עפרי

פלדש דבורה

אריאב  אורית

ריס ציפי

מונסטר יעל

אורוביץ ציפי

רוט רונה

סולו עיצובים

גלי שי ונטע אילן ברקוביץ  יעל

פרידמן אדי

גלריה תות נייר

Estrella

שלופה עביר

מנדלסון ג’ולי

אורלנד ענת

רון סיגל

בורס ליה

שמיר סיגל

עינת אלי

יצירה מקומית

ריבלין אורית

מוזיקנט אהלה וצפריר

אוזן איימי

קרופיק יוסי

גת גינזברג גליהגפן סיגלית

דובר שגיתדובינסקי קרן אור

דגים  רחליגת גינזברג גליה

הברמן אלידריי יחיאלדריי יוני

זיגמנד  שניהוברמן לזובסקי אנה זילברמן מליהרטמן רוברט
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054-2322379 | טרומפלדור 14

04-6391262 | המייסדים 52

054-4898465 | השופטים 2

054-4856888 | החסידה 12/17

053-8585828 | המייסדים 050-845035125 | הגדעונים 052-501630120 | השופטים 6

054-7226140 | ביאליק 18

052-3221905 | המייסדים 86

054-7586203 | טרומפלדור 14 054-2620755 | מעלה הראשונים 17

054-4834210 | המייסדים 86

 052-5118233 | השופטים 052-30755032 | התומר 26

052-4526519 | המייסדים 46

052-8997790 | האורנים 25

054-5922740 | המייסדים 43

054-4788511 | הסוכה 38

052-3483379 | הכובשים 90

054-9379140 | הסוכה 38

054-9988505 | השופטים 6

054-6692508 | שד’ בן גוריון 49 ב

052-2248227 | הגדעונים 35

054-2065515 | שדרות נילי 26 א

052-6665181 | הפנינה 2/7

050-4661820 | המייסדים 86

050-5843220 | הנשיא 35 )ויצ”ו(

052-3704774 | הרקפת 6

052-3434418 | הרקפת 18

054-5965454 | השופטים 6

050-6896767 | העבודה 30

054-4437195 | המייסדים 43

050-8800812 | הנשיא 35 )ויצ”ו(

050-8653085 | המייסדים 86

052-3434418 | המייסדים 43

054-5216724 | השופטים 2

054-6922960 | החצב 67

054-8087187 | המייסדים 39

 054-2115686 | צה”ל 33

054-9174753 | הנשיא 35 )ויצ”ו(

050-5905445 | טרומפלדר 14

052-8842226 | הסוכה 38

054-4255338 | תש”ח 6

052-6993007 | השיטה 21

052-2337352 | הנשיא 35 )ויצ”ו(

054-4748046 | הסוכה 38

052-4465177 | אף על פי כן 052-258751745/16  | המייסדים 27 054-4726520 | השמורה 5 ב

53. מפגש ספרות 54. הופעה חיה!
ב-4.4 יום חמישי

בשעה 20:30 טרומפלדור 14
תתארח רווית ראופמן, פסיכולוגית, 

מרצה וסופרת עם צאת הרומן 
״לרגל הנסיבות״

ללא עלות, יש להרשם
רחלי 050-5905445
רוית : 052-6458502

נשמח לראותכם

הופעה חיה בחצר גרד, המייסדים 43

יום שישי 5.4 | 15:00

חבורת
אטומיק

החבורה הפולקלורית מגיעה
לחצר עם צ'לו, יוקללי, מלודיקה

ועם שירים חדשים וישנים.

1

35

052-3414653 | המייסדים 15
כניסה פנימית 3, קומה א’

מועדון שורדי השואה מציג 
תערוכת אמנות רב תחומית

יום שישי מ 10:00-13:00
הנשיא 35 )ויצ”ו( הקהל מוזמן


