סטודיו ערבה

אמנים ויוצרים על כביש

המועצה האזורית הערבה התיכונה

אם שאלתם את עצמכם לא פעם מי הם האנשים שחיים ברצועה הארוכה שבין ים המלח לאילת ,אם שאלתם את עצמכם לא פעם מה הם עושים ,מה מקור
כוחם ,אנחנו מזמינים אתכם להציץ ,להתרשם ,לגלות ולחוות את מקורות ההשראה והיצירה .הכירו את עולמם של עשרות אמנים ויוצרים במסגרת הפרוייקט
"אומנים ויוצרים על כביש ."90
רוב האנשים החיים באזור זה הם חקלאים ,היוצרים יש מאין ,בסביבה מדברית .מתוכם פועלים מספר רב של אמנים אשר מגיעים ליצירה ,בראש ובראשונה,
מעולמם האישי ,מחייהם ,משפחתם ומקורות הכוח והיצירה הפרטיים .כל אלו מקבלים את ביטויים במחוזות ההשראה והנוף המקיפים אותם בסביבות ים
המלח ובערבה.
השקט ,הנופים הבראשיתיים ,המרחב הפיזי והרגשי הם מקור השראה והיצירה והם השקט וההמולה המאפשרים לאומנים שבתוכנו לפעול ,ליצור ,להתפתח.
בחוברת זו ריכזנו עבורכם מידע על האמנים והיוצרים הפועלים בייננו ובאמצעותה תוכלו לחוות ולהכיר את היצירה ,את היוצרים ואת אווירת המדבר.
אתם מוזמנים לבקר ולהתרשם מעבודותיהם ומיצירותיהם של האומנים בתיאום מראש.

למידע נוסף אתם מוזמנים ליצור קשר עם מרכזי המידע האזוריים :ים המלח וכיכר סדום  08-9975010הערבה התיכונה והערבה הדרומית 1-800-225-007

עיןקליהיהב

עטליה ומיכה פלג

סטודיו לקדרות ואומנות

עטליה ומיכה ,זוג אומנים עובדים וחיים למרגלות הרי
יהודה לבין ים המלח הקסום השקט.
הם ביחד ולחוד בהשראת סביבת החיים שלהם ,מתוך
שימחה ודמיון פורה.
יוצרים קדרות ואומנות ביד חופשית ובאובניים ,כלים
שימושים ,כלי נוי ,מפוסלים ,יודאיקה ותכשיטים ,בטכניקות
שונות וייחודיות בשלוב חומרים כמו אבני חן ,חרוזי זכוכית
מתכות וחומרים מים המלח.
עובדים עם איכותיים במיוחד ,פעולת הזיגוג ייחודי שלהם
היא פרי פיתוח עצמי ,בדגש על קו גימור נקי ומדויק.
כל הכלים עוברים שריפה כפולה גבוהה במיוחד ,תהליך
המבטיח חוזק ועמידות רבה מהרגיל.
הכלים ניתנים לשימוש ככלי אוכל ועמידים לבישול בתנור
מיקרוגל ומדיח.
054-4876326/9

tali_p@kalia.org.il
www.peleg-art.co.il

עין גדי

אומנות בטלאים

זבו (זבולון) לויים
פיסול בברזל ובאבן

מיכל ורוד

כלילה לויים

אמנות בטלאים בעבודת יד ,בסגנון של פעם.
יוצרת כיסויי מיטה ,שמיכות ,כריות ,תיקים ,כובעים
ומבחר של חיות מחמד.
ניתן גם להזמין עבודות לפי בחירה של דגם ,צבע ,גודל,
צורה ,סגנון וכד' על פי טעמכם האישי.

נולד באירן בשנת 1941
גר ויוצר בקיבוץ עין-גדי.
זבו עוסק באומנות משנות ה .70-למד פיסול ורישום
ב"מכון האומנויות" בבת ים ,לאחר מכן התנסה בעבודת
הפיסול עם פסלים ידועים .תחום התמחותו פיסול בברזל,
פיסול סביבתי ופיסול באבן.
עבודותיו הוצגו בעין-גדי :תערוכת היובל הראשון ,תערוכת
"מלח הארץ"  -יצירות אמני המועצה האזורית תמר
ובתיאטרון היהלום ברמת גן.

ילידת  ,1948חברת קיבוץ עין-גדי ,אלמנה ואימא
לארבעה .מורה לאומנות בבית הספר היסודי "תמר".
את עבודותיה מפסלת ביד אחת לאחר שחלתה
במחלת הפוליו בגיל .3
החלה לפסל ב ,1992-לאחר נפילת בנה שרון בלבנון.
עובדת בחמר ומתמקדת במין הנשי במצבים ובתקופות
שונות.

08-6594825
052-3960789

08-6594706
052-3875022

08-6594888
052-2914700

פיסול בחומר

קליף בנימין יערן

נעמי נדב

עיצוב בברזל ,עיצוב גרפי וקרמיקה

מחרוזות ,פימו ,תמונות ממפיות נייר

נולד ב– 1940בלונדון ,עלה לארץ ב– 1967ובחר לגור
בקיבוץ עין גדי .רוב שנות עבודתו בקיבוץ הקדיש
לעיצוב ובניית מתקני משחק ובילוי בחצר הקיבוץ ובבית
הארחה .המתקנים הוצבו בחצרות בתי הילדים ,מגרש
מכוניות ומתקן טיפוס וגלישה לילדים שהשתרע על
שטח של כחמישה דונם וב 18-מגרשי מיני גולף בשטח
האירוח של הקיבוץ .משאלת ליבו לצייר מבשילה ב-
 1989והוא מתחיל ,בסטודיו קטן ,לצייר ולפסל במגוון
נושאים וטכניקות.
השתתף בתערוכות בתל אביב( -בנין העמודים) ,ובבית
ציוני אמריקה ובתערוכות יחיד במצדה ,בקיבוץ אפיקים
ובעין גדי.
ניתן לבקר בסטודיו בקיבוץ ולראות את הציורים
המקוריים ,אפשר לרכוש את הציורים גם בהדפסות
על קנווס.

יוצרת בחימר :פסלים ,אריחים ,כלים שימושיים וכלי נוי.
יוצרת כרטיסי ברכה ופנקסים מאוירים ,מגזרות מתכת
ועוד ...גרה ויוצרת בקיבוץ עין גדי" .רבות מעבודותיי
קשורות לטבע ולמקום .תמיד נגעתי באמנות כתחביב:
ציור ,פיסול ,מגזרות נייר ,קרמיקה ועוד" .בשנים האחרונות
מפעילה בית דפוס מקומי ועוסקת בקרמיקה ובאומנויות
אחרות.

חברת קיבוץ עין גדי משנת  ,1956שנת הקמת הקיבוץ.
"בעין גדי הקמתי את משפחתי וגדלתי את ילדי .רוב
שנותי בקיבוץ עבדתי בהנהלת החשבונות ,במקביל
עסקתי תמיד בעבודות יד ,סריגה ,אריגה ורקמה".
בשנים האחרונות עוסקת בעיקר בחריזת מחרוזות,
בציפוי כלי זכוכית בפימו ובהכנת תמונות ממפיות נייר.
את הידע רכשה בחוגים שונים ומהמצאי העצום
באינטרנט .מעבירה בעין גדי חוג חריזה.

naominadav@ein-gedi.org.il
www.all-art.co.il/art/naomi-nadav
www.eingedi.co.il/viewpage.asp?pagesC
atID=3291&siteName=eingedi

052-8-713196 ,08-6594870
dash@ein-gedi.org.il
www.eingedi.co.il/viewPage.
asp?pagesCatID=4782

ציור ויצירות אחרות

052-3960788

crrcma@gmail.com

דליה שחל

052-3960725

בית התמר במטעי עין גדי

יוספה מאיירס
קרמיקה

דריו ראפסיולי

יעלי גל בית התמר

בית התמר הוא סוכה קלועה מכפות תמרים ,בלב מטע
התמרים של הקיבוץ ,בסמוך לבית הכנסת העתיק,
מקום בו ישבו ,במשך מאות שנים ,אנשי עין גדי ,וקלעו
סלים ומחצלות מעץ התמר.
הקליעה בצל התמרים ,במקום צמיחתם ,מעצימה את
החוויה של מלאכה עתיקה זו ומשיבה את רוחות העבר
לנאות עין-גדי.
הביקור כולל הסבר על תרבות התמר בישראל ובמזרח
התיכון ,בעבר ובהווה.
בסוכה ניתן לראות תצוגה של מגוון סלים ומחצלות
העשויים מן התמר.
אפשרות סדנאות יצירה וקליעה לקבוצות גיל שונות.

בגן הבוטני שקבוץ עין-גדי ,אל מול חופו של ים-המלח
שוכן הסטודיו לקרמיקה של יוספה וגרי מאיירס.
הסטודיו נבנה מבוץ מקומי ע"י גרי ,ומהווה רקע הולם לכלי
הקרמיקה הייחודיים הנוצרים בהשראת אבני ים-המלח
והמדבר.
בסטודיו יש שילוב של עבר והווה" ,אני בוחרת אבנים אשר
משמשות לי כבסיס צורני ובטכניקת העתקה יוצרת כלים
מחמר" .הכלים מאופיינים בצורה ובטקסטורה הטבעית של
האבן והופכים להיות כלים שמושים ,אסטטיים ואומנותיים.
ייחודם של הכלים בהיותם טבעיים ,משתלבים יפה בכל
בית ומתאימים לכל עיצוב ורוח.
בסטודיו ניתן למצוא כלים הכוללים כלים לאירוח ,כלי נוי
וחפצי נוי ,עציצים המהווים מזכרות ומתנות המדגישות את
ייחודו של המקום.

דריו ראפסיולי יוצר תכשיטי מכסף וממתכות אחרות,
משולבים באבנים מקומיות ואחרות .התכשיטים נוצרים
ביד רגישה ומקצועית של אמן אותנטי ,כשרוני ומקורי,
שעבד שנים במרכז לאמנות פולקלורית בארגנטינה,
טרם עלייתו ארצה.
התצוגה בבית ,בואו לראות ,ליהנות ולקנות.

052-3500792 ,08-6594832
DeadSeaStone.co.il
deadseastone@gmail.com

050-2936050 ,08-6594597
olam.2011@live.com

08-6594769

galmani@gmail.com

אמן תכשיטים

יהב
עיןעין תמר

גו'גו'

רקפת דור

אומן מתכת

אומנות אקולוגית

האמן ג'וג'ו מתגורר ויוצר במושב עין תמר בסמוך לחוף
ים המלח ,מתרכז במלאכתו האמנותית רחוק ממרכזי
העיר ההומה וצווי אופנה עכשוויים .ג'וג'ו יוצר בטכניקות
מיוחדות  -לחץ של מים לניפוח ברזל!
בעבודתו הוא מצליח ליצור יצירות תלת ממדיות ,מברזל
המפתיעות ברעננותן המקורית .בגלריה והסטודיו של
ג'וג'ו ,במושב עין תמר ,תמצאו מבחר מדהים של יצירות
מקוריות העשויות ממתכת בקווים נקיים ואציליים עם
טקסטורות פרועות ושלל גוונים אין סופי!
קולקציית העבודות כוללת ריהוט מגוון ועבודות שנוצרו כדי
ברזל גבוהים אשר הפכו לסימן ההיכר לעיצוביו של ג'וג'ו
וכן גופי תאורה ,מגשים מיוחדים ,פסלי קיר שונים וציורים
של האמן בסגנון אבסטקרט בשיטה אישית וייחודית.
תאמו את ביקורכם מראש על מנת להבטיח את המפגש
עם ג'וג'ו בסטודיו בעין תמר .ניתן לבקר גם בגלריית האמן
ג'וג'ו בתל אביב ,רח' בן יהודה  ,97תומר .052-3868914

אמנית אקולוגית עכשווית היוצרת חפצי אומנות
מחומרים ממוחזרים.
בין עבודותיה פרחי גינה ענקיים עשויים בטכניקה של
עיסת נייר ,כסאות וספסלים לבית ,לגינה וחצר.
היצירות צבועות בשלוש שכבות (חומר איטום ,צבע
אקריליק ולבסוף לכה שקופה) ,השכבות מאפשרות
שילוב הפריטים מחוץ לבית ללא חשש מפגעי מזג
האוויר .באמצעות קיפולי נייר ,רקפת יוצרת פסיפס
אומנותי מרהיב למסגרות לתמונות ולמראות.
פקקי שעם מהווים לרקפת חומר גלם והיא היא שוטחת
אותם על פלטות בגדלים שונים ,מהם היא יוצרת לוחות
מודעות ,הנושאים בחובם את חותם היקב וגם את
ניחוח היין .על גזרי עץ טבעיים ולא מעובדים ,רקפת
מציירת את ציוריה הנאיביים ומשלבת בהם חומרים
נוספים ,כולם על טהרת המחזור והקשר לטבע.
רקפת מציגה את עבודותיה בביתה.

עין תמר ,דגניתwww.JOJO-ART.com 052-2964677 :
www.facebook.com/JOJOGaller y

052-8991173 ,08-6550729

nodsdor@gmail.com

מוריה

עיצוב תכשיטים
מוריה סגל ,גדלה במושב עין-תמר וסיימה את בית
הספר התיכון בקיבוץ עין גדי במגמת אמנות .לומדת
מזה מספר שנים עיצוב תכשיטים וצורפות ,כמו-כן
השתתפה בסדנת עיצוב תכשיטים במילאנו .תכשיטיה
עשויים מגולדפילד ומכסף ומשובצים באבני חן ,פנינים
וסברובסקי.
אבני החן המשמשות אותה הן ממקומות שונים בעולם:
פרו ,מכסיקו ,גוואטמלה ,מרוקו ,הודו ואוסטריה.

050-4260792

ayasg@walla.co.il

דף פייסבוק :מוריה עיצוב תכשיטים

נאות
הכיכר

אסתי ברק

קרמיקה

אמנית קרמיקה ותיקה ,בוגרת אוניברסיטת חיפה
בלימודי אמנות יצירה עם התמחות בקרמיקה.
מזה  30שנה גרה במושב נאות הכיכר ויוצרת בחומר
הקרמי ,בהשראת הנוף המיוחד של כיכר סדום.
הקרמיקה מאפשרת לה מיזוג בין יצירה פיסולית
טהורה עם פונקציונאליות רבת היקף .ביצירתה ניתן
למצוא אלמנטים פיסוליים וכלים שימושיים המושפעים
ישירות מהסביבה ,תוך שימוש בחומרים מן הטבע,
מוטיבים של נוף ,המדבר ,אדמה ,צומח וחקלאות.
אסתי עובדת ביד ובאובניים ועבודותיה נשרפות
בטכניקות מגוונות (גז ,בור וראקו) המקנות תוצאות
ייחודיות .את החוויה הקרמית אסתי מקנה גם לקהל
הרחב ,בסדנאות ליחידים ,למשפחות ולקבוצות.
במקום סטודיו וגלריה ,הפתוחים לקהל כל השבוע בין
10:00-16:00
052-8991147 ,08-6552828

esteeuzi@zahav.net.il
www.deadseaceramics.co.il

מעצבת בזכוכית ועוד! ...

אסף מדמוני  -החצר של אסף

מורה-דרך ויוצר בעץ ,מתכת ואבן

רינה ונטורה

אתי אברוטין

מזה  20שנה יוצרת בזכוכית בשילוב מתכות שונות
(פיוטר ,פליז ,נחושת ועוד) קישוטי קיר ,חרקים ,שעונים,
פרפרי זכוכית ,מראות ,גופי תאורה ,עבודות וירטראז'
(חלונות בית כנסת) ,עבודות ברזל ,ושלטיי חוצות.

סבא אסף מדמוני נולד בירושלים בשנת 1948
סבא אסף  -הוא הפה של האבנים שאין להן הופכין ,של
גזרי עצים שגורלם במדורה ,של חפצים שנועדו אל דרכם
האחרונה .כאן ,בחצר ,אסף פותח להם פה ,והם מדברים,
מוחים ומחייכים .ארץ-ישראל מקבלת בחצר מעמד של
כבוד ויקר ,כאן הציונות היא ערך עליון.
וישנה גם ספרייה עשירה ומגוונת לעיון והשאלה.
אנחנו מחכים לכם ,לקפה לשיחה ולמפגש של עניין.
לילדים יש מרחב-משחק ומתקני שעשוע רבים.
ברוכים-הבאים.

בגלריה עבודות-יד שימושית מחומרים ממוחזרים,
תיקי ג'ינס ,פרחים ,מסגרות ,מראות ,סיכות ,תמונות,
פופים ועוד.
סדנת "פרחי בד" יוצרים בכשעה וחצי  2-3פרחים
שונים .סדנה חווייתית למבוגרים ונוער.
סדנה ארוכה "-פרחי בד" יוצרים בשלוש שעות 5-6
פרחים שונים.
סדנת "סריגה מבדים ומשקיות ניילון" לומדים לגזור
בדים ולסרוג מהם שטיחים ,סלים ,פופים.
סדנת "עיצוב רהיטים מקרטון" בחמש שעות עבודה
יוצרים שרפרף /הדום או כוורת מקרטון.
חוג בניית רהיטים מקרטון .חוג בוקר או ערב  3שעות
אחת לשבועיים.

08-6551380
052-5450518
Etash1835@walla.com

08-6551875
050-7355345
madmony@gmail.com

052-4260488

עבודות יד מחומרים ממוחזרים

r190948@hotmail.com

פייסבוק" :גלרינה אומנות ממוחזרת בים המלח"

עירית כנפו

תכשיטי מקרמה וחרוזים
יוצרת תכשיטי מקרמה מחוטי כותנה צבעוניים מצופים
שעווה .בתוכם שוזרת חרוזי זכוכית ,אבני חן ,קונכיות,
חרוזי עץ ומוטיבים ממתכת .העיצובים מקוריים
ובשילוב צבעים מיוחד.
אפשר להתרשם מהמבחר בדף הפייסבוק שלי או
בביתי בנאות הכיכר בתיאום מראש.

052-8991149

knafo884@gmail.com

facebook: Irit Knafo Tsairi

עיר
אובות

קייט ביישר

ציירת ,פסלת ,מעצבת תכשיטים
קייט ביישר נולדה בארה"ב והקימה את ביתה בערבה
עם בעלה דרק וביתם חוה.
היא גרה ועובדת ב"תמר המקראית" אתר ארכיאולוגיה
מתקופת שלמה המלך.
האהבה הראשונה שלה היא אמנות והיא מוצאת עניין
ביצירה משאריות  ...מהפיכת חניתות למזמרות ...קייט
יוצרת בין היתר ,תכשיטים מתרמילי כדורים שהיא
מוצאת במדבר.

052-4260265

kateclarewarner@gmail.com
kateclarewarner.com

עידן

שחר זהבי
קדרית

שחר עוסקת בקדרות משנות ה – .90
למדה קדרות במכללת קיי בבאר שבע ,פיסול ועיצוב
בבצלאל ,ליבוד רטוב והכנת בבובות בקורסים יעודיים.
תחום התמחותה הוא קדרות ,הכנת כלים שימושיים
ויצירת בובות ופיות אנתרופוסופיות.

                      052-8991136 ,08-6581834
zehavi@arava.co.il

חצבה

פרדי נפתלי

רונית בונדי

סיליה יצחק

פרדי נפתלי מנחה סדנאות טיול-צילום.
לימד צילום בבתי ספר ומכללות לאמנות

רונית בונדי עוסקת בצורפות משנת .1993
למדה בבית ספר פרטי" ,עידן התכשיטנות" בבאר-שבע
ומאז עובדת ומלמדת בסטודיו שלה בחצבה.
מעצבת וצורפת את התכשיטים בעבודת יד ,בסגנון יחודי.
עובדת עם כסף בשילוב של זהב ואבנים טובות.

סיליה יצחק חברה באגודת המאיירים בישראל
ובאגודת הציירים והפסלים בישראל.
השתתפה ומשתתפת בתערוכות אישיות וקבוצתיות
(ציור ואיור) בארץ ובחו"ל.

054-2557256
08-6581087

052-2709748

צלם מקצועי

052-2745446

freddy@arava.co.il

צורפת

מאיירת ספרים וציירת

ecyitz@arava.co.il

יהודית ינאי

שים ניב

זכוכית וויטראז' וחומרים חופשיים

יוצר בעץ

יהודית ינאי גרה במושב חצבה ,מעצבת ויוצרת בזכוכית
וויטראז' ובחומרים חופשיים אחרים.
"בעבר הדרכתי ילדים בעבודות שונות בעלת תעודה
כמדריכה לגיל הרך וכן בעלת תעודות בתחום הזכוכית.
השתתפתי בתערוכות שנערכו באזור".

שים ניב תושב חצבה משנת .1966
עד שנת  2007עסק בחקלאות ומאז עוסק במה שהיה
תחביב והפך למקצוע – יצירת עבודות בעץ.
עיקר מרצו היצירתי מופנה לצעצועים ואמנות שימושית.
מכירת העבודות של שים מתבצעת באינטרנט ,בחנויות,
בשווקים וירידי אומנות וישירות לגני ילדים.
לתאם ,לראות ולגעת...

050-5250900

yanai@arava.co.il

052-3666444

Woodtoys.co.il

עין יהב

צ'צ'ה פורת

תקווה וייסבלום

נעמי רותם

צ'צ'ה עוסקת בפיסול במשך  25שנה.
למדה והתמחתה בבית הספר לאומנות חזותית באר
שבע ובחוגים וקורסים עם פסלים מובילים בתחום
הפיסול והאומנות.
השתתפה בתערוכות בפיוז'ן ניו-יורק ,בביאנאלה ונציה,
בגלריית עין הוד ,בגלריית שורשים תל אביב ,בגלריית
הדקל אילת ,בתערוכות בבאר שבע ובתערוכות בערבה.
יצרה ומציגה מיצב ענק של הדבורה באומנות.
"כאשר אני יוצרת ,נוגעת בשמים ,וחולמת לגעת בליבו
של המתבונן"
עבודותיה כוללות יציקות ברונזה ,גרוטאות אותנטיות
מהשטח ,משולב בגזעים ,עבודות ברזל גדולות,
ליפוף חוטי ברזל וכל מה שנכנס לידיים של צ'צ'ה.

תקוה ויסבלום גרה במושב עין יהב כ 40-שנה .משלבת את
תחביבה באומנות עם חיי החקלאות.
מרבה לצייר את נופי המדבר ואורח החיים בו באקוורל
ושמן על עץ.
חברה באגודת הציירים והפסלים בישראל ,והציגה
בתערוכות יחיד וקבוצתיות רבות.
מקיימת פעילות בציור לילדי האורחים במתחם הצימרים
שלה.
ניתן לראות את עבודותיה בגלריה שלה הנמצאת
בחצר ביתה בעין יהב .תמונות רבות של תקוה מוצגות
בחדרי מלון לאונרדו באר שבע.

נעמי נחשפה לאומנות מילדות ,אך רק בשנות ה80 -
החלה ליצור ולצקת עבודות מברונזה.
יוצרת בעיקר פסלי דמויות ריאליסטיים.
חברה בקבוצת "נשים מפסלות במדבר".
מציגה בארץ ובחו"ל.
השתתפה בתחרות "טבע וחי" וזכתה במקום שני.
פסליה מוצגים בגלריה רחבת ידיים בחצר ביתה
הגלריה משקיפה גם על בית האריזה לתוצרת
החקלאית של המשפחה.

פסלת

052-3666038

chacha@arava.co.il

ציירת

08-6581185 ,052-2768301

weisblum@arava.co.il

פסלת

052-8991127

Naomi@rini.co.il

ציפי דובר

דליה מטמון

אמנית בפסיפס ,עיסת נייר ,קרטון ועוד

פסלת בעיסת נייר וחומרים ממוחזרים

ציפי יוצרת בחומר מזה שבע שנים.
"למדתי במכללת קיי בבאר שבע והשתייכתי מספר
שנים לקבוצת "חומר דרומי" בבאר שבע .יוצרת כלים
פונקציונלים וקרמיקה פיסולית המושפעת רבות מהנוף
והסביבה בה אני חיה .בחצרי ,סטודיו וגלריה בהם אני
יוצרת ומקיימת שעורי לימוד פרטניים בקדרות .נוסף
על כך אני מקיימת סדנאות לקבוצות ולמשפחות
הנהנות מחוויית המפגש הראשוני עם החומר".

דליה מטמון ,אמנית רב תחומית ,נשואה ואם לארבעה
ילדים ,ילידת עין יהב ,מרפאה בעיסוק בעיסוקה .בוגרת
מגמת עיצוב פנים .מאז ילדותה דליה עוסקת במגוון
תחומים של אמנות ויצירה :עץ ,פסיפס ,קרטון ,עיסת נייר,
קליעת סלים ועוד .בשנים האחרונות עוסקת בפסיפס תוך
שימוש במגוון רחב של חומרים  -קרמיקה ,זכוכית ,אבן,
מתכת ,פלסטיק ,קריסטלים ,צדפים וחרסינה.

זיוה עמית מפסלת ,יוצרת ומדריכה בפיסול בעיסת נייר
ובחומרים ממוחזרים.
גדלה במושב בני ציון שבשרון הירוק ומתגוררת
מזה כ 10-שנים בעין יהב המדברית" ,מדהים לגלות
שחפצים ממוחזרים ,נייר על כל סוגיו ,דבק ,צבעי
פסטל וגואש ושאר חומרים הופכים ליצירה ופסל
מעיסת נייר  -אומנות שימושית ,עכשווית ,מקורית
וצבעונית להפליא".
מלמדת ומדריכה בפיסול בעיסת נייר בסדנאות ובחוגים
 פעילות המתאימה לכל הגילאים לילדים ולמבוגרים.משתתפת בתערוכות קבוצתיות בערבה.
ניתן להגיע ,לראות ואפילו לקנות יצירות שימושיות
וצבעוניות בתאום מראש.
היצירה לנשמה!!!

קרמיקאית

052-3666157

rondover@arava.co.il

052-3868990

dalia@arava.co.il

זיוה עמית

052-8666223

zina@arava.co.il
pisulbeniyarziva.coi.co.il

ישא דנאי

נחמה מזור

אמן חריטה בעץ

קרמיקאית  -קרמיקה משולבת רקמה

חקלאי בעין יהב כ 45-שנים.
חורט בעץ טבעי ,בעיקר בעצים מקומיים  -הגדלים
בערבה.
יוצר כלים שימושיים להגשה ולנוי ,מנורות שולחן,
צעצועים ועוד.
פתוח כל יום בשעות.17:00-19:00 ,8:00-12:00 :

נחמה מזור חיה בעין יהב ,יוצרת ברקמה ובקרמיקה ומנסה
גם לשלב ביניהן" ,הסטודיו של אימא" פתוח  24שעות
בשיטת השירות העצמי  -אפשר לבוא ,לראות ואם רוצים
גם לקנות...

danaim34@yahoo.com

052-4260453
mazor100@gmail.com

054-5570533

עין-יהב משק 88

ספיר

052-8991127
Naomi@rini.co.il

שושנה זלוטניק

אמנית רב תחומית

שושנה נולדה בצרפת גרה ויוצרת בספיר.
עוסקת באמנות משנות ה.60-
למדה אומנות מ  1973 -ועד  1978תחילה באוהל שרה,
בעמק ובהמשך במכון אבני בתל אביב.
השתתפה בתערוכות רבות בחיפה ,עין חרוד ,תל אביב,
ירושלים ,גבעת חיים ,בית שאן ,כברי ובערבה.
יוצרת בחומרים שונים.

052-3738131
08-9979497

צופר

גלעד לבני
צלם

צילומים משותפים באתרים בערבה (בעונה החקלאית
גם בחממות החקלאים) ,כולל הדרכה בצילום.
פעילות הדרכה בסופי שבוע בתיאום מראש.

052-3665999

ארזה כהן

יונה עופרן

תמי וים רז

ארזה כהן נולדה ברחובות בחורף  1958ומשנת 1976
מתגוררת במושב צופר שבלב הערבה.
התעניינותה באומנות החלה כבר בילדותה .בשנות
העשרים לחייה החלה לצייר ,לכייר ולפסל בנוסף
ללימודי פיסול קרמי ,לאחר מכן החלה בהדרכת
הקרמיקה .המדבר כסביבת מגורים והמשפחה החמה,
מהווים השראה למוטיבים המדבריים והקוביסטים
המופיעים בפסליה ,שרבים מהם יצוקים בברונזה.
בנוסף לשלוש תערוכות יחיד שלה ,ארזה המשתייכת
לקבוצת "נשים מפסלות במדבר" ,השתתפה בתערוכות
רבות ברחבי הארץ .יצרה פסלים סביבתיים בערבה:
"גבעת הצבאים" -הממוקמת בק"מ ה 136-על כביש
 ,90ו"חיים במדבר" -קניון פיסולי במתחם אגם ספיר
שבערבה.
לקבוצות -ניתן לבקר -בתיאום מראש.

יונה עופרן חיה ויוצרת במושב צופר.
עוסקת בקדרות שימושית .עבודותיה מוצגות בבקתת בוץ
יפה בחצר ביתה.
יוצרת כלים בגוון מדברי למטבח ולשולחן.
תוכלו למצוא אצלה קערות ,תבניות לתנור ,קדרות לבישולי
חורף ועוד.
כל הכלים מתאימים לתנור ,למיקרו ולמדיח.
אפשר להזמין כלים בגודל הרצוי לכם.

בני-הזוג תמי וים ,גרים במושב צופר ,בערבה התיכונה.
יחד ,הם נותנים את חותמם בזכוכית השטוחה
ומעצבים אותה בחום ,בשיטת הפיוזינג תוך שילוב
שיטות נוספות.
כל יצירה ,היא מיוחדת במינה ועוברת תהליך כפול
(ולעתים יותר) של התכה והפלה בתנור בטמפרטורות
גבוהות במהלכו הזכוכית מתרככת ,מתקמטת,
מתקפלת ,מתכופפת ,נדבקת ,מותכת ולבסוף
מתקשחת ומתגבשת.
קסמה של הזכוכית ,חיתוכה ומשחקי האור והצבע
שבו את לבם של הזוג והם מזמינים אתכם להתפעל
מהדינמיות ויופייה המרהיב של הזכוכית.

פסלת

052-3666058

arza@arava.co.il

קדרית

052-4260917

www.kadarita.co.il

יוצרים אומנות בזכוכית

052-2667790

raz@noyglass.com
www.noyglass.com

נטע וייצמן

צורפת ומעצבת תכשיטים
נטע נולדה וגדלה בערבה .צורפת ומעצבת בהשראת
הטבע בו גדלה ובכך ,מגשימה את חלומה :להקים את
ביתה ,לחיות וליצור במקום בו גדלה.
התכשיטים של נטע מעוצבים ומיוצרים בגלריה
רומנטית הממוקמת בחצר המשק.
בגלריה מוצגים תכשיטים בעיצובים מיוחדים ,בשילוב
חומרים מעולמות שונים :כסף וזהב ,עור ,עץ ,אבן
ואפילו פורמיקה.
העיצוב של נטע הוא שילוב של ישן וחדש,
וינטג' ומודרני.
אפשר למצוא בגלריה מוצרים נלווים ומיוחדים שכיף
להתאים לתכשיט חדש.

052-8315583

mar yoneta.w@gmail.com

פייסבוק "תכשיט פשוט מיוחד "neta -

צוקים

אילת זאבי בלה "אלת הערבה"

יוצרת סבונים ומרקחות טבעיות

אילת זאבי בלה ,למדה ארומתרפיה ורוקחות טבעית
והקימה לפני כ 7 -שנים את אלת הערבה .אלת הערבה
יוצרת מוצרי טיפוח טבעיים ,משווקת מוצרי בוטיק
לצימרים ומקיימת סדנאות להכנת מרקחות ריחניות.
המוצרים נרקחים בתהליך בישול בטמפרטורה נמוכה
על מנת לשמר את איכויות וערכי השמנים וסגולותיהם
הבריאותיים.
אלת הערבה משתמשת במגוון חמרי גלם טבעיים
מהנגב ,הערבה וים המלח( ,חלב עזים ,חלב נאקות,
שמן חוחובה ,גרעיני רימון אורגני ,גבישי מלח ,אדמת
חוואר ,תמציות צמחים מדבריים ועוד).
"הסדנאות הריחניות הינן חוויית יצירה קסומה ומרגשת
עבור ילדים ומבוגרים כאחד .ברגעים אלו ,נשמרת לנו
המבוגרים ,הזכות לחזור לילדות ולהעביר כמה שעות
של הנאה צרופה ועונג ממעשה ידינו".
052-2451490

bala70@smile.net.il

פייסבוק

יצירת תכשיטים ,סדנאות יצירה

נחמה חרך
קדרות

רינת בשן ויאיר בילינסקי

לולה קדם

לולה קדם יוצרת ובעלת סטודיו גלריה לתכשיטים,
בעיצוב מקורי בסגנון טיבטי ,תכשיטים מחומרים
טבעיים עץ ,חרוזי קוקוס ,אבני חן ,טורקיז ועוד...
בגלריה נמכרים גם תכשיטי גולדפילד ,מוביילים של
ספירלות ,טבעות קוקוס מברזיל ,עגילים מעץ אבוני
ומגוון מוצרים ייחודים שנאספו מהעולם.
תוכלו להתרשם גם מציורי מנדלות מקוריים בשלל
צבעים וגדלים( .מנדלה הנו ציור אשר משרה רוגע
ושלווה למתבונן וליוצר).
לולה מקיימת סדנאות חריזה של תכשיטים מהן כל
אחד יוצא עם תכשיט פרי יצירתו .הסדנאות מתאימות
לקבוצות וליחידים .לתאום מראש אפשר להתקשר גם
בשבתות וחגים.

נחמה עוסקת בקרמיקה משנת .1995
למדה בבצלאל במחלקה לעיצוב קרמי.
יוצרת כלים שימושיים במגוון טכניקות בעבודת יד
ובעבודת אבניים.
יצרה ולימדה בסטודיו במושב חרות שבשרון במשך 8
שנים ,ולאחר מכן פתחה סטודיו במתחם האומנים ביישוב
צוקים .בסטודיו שלה היא יוצרת ,מציגה את עבודותיה
למכירה ומלמדת.
אפשר לתאם סדנאות חד פעמיות.

רינת ויאיר חיים ויוצרים בצוקים שבערבה.
עוסקים בבנייה ויצירה באדמה מדריכים סדנאות בנייה
ופיסול באדמה.
במהלך השנים האחרונות בונים ומארחים בכפר חופש
של בקתות אדמה  -ימי מדבר.

יצירה ובנייה באדמה

08-9956760 ,052-5515260

lolakedem@gmail.com

בLolakedem ETSY-
בפייסבוק Lola kedem turquoise gallery

054-7711691

052-6170028

www.desert-days.co.il

חנה רוזנר שחם

טינקרבל

"בשתי ידיים" – מוצרים מעץ לילדים .מוצרים מעץ מלא
המיוצרים על-ידי חנה ואייל .המוצרים צבועים בצבעי
מים ומצופים בווקס טבעי בעל תקן לשימוש בצעצועי
ילדים.
"אפשר למצוא אצלנו צעצועים וריהוט משחק לילדים –
מיטות לבובות ,מטבחים לילדים ועוד".

לטינקרבל סטודיו מכירת אומנות מקורית על חומרים
ממוחזרים ,ירוקים ואדמת חרסית מקומית,
פרי יצירה חופשית.
הסטודיו ממוקם במתחם האומנים ביישוב צוקים.
שיעורים פרטיים בציור חופשי ,הנאה אמיתית
ומשותפת מחדוות היצירה ,תוך דגש על התהליך כתוצאה
מהתבוננות והתנסות.

eyalua@arava.co.il

050-4414438

עבודות בעץ

052-3666575

אמנות בחומרים טבעיים וממוחזרים

פארן

קרמיקה ,ציור ,פיסול ותכשיטנות

דני הדס

צילום

גלית שיבק בר

מטולה עובדיה אמנית קרמיקה .בוגרת המדרשה
לאמנות .בוגרת לימודי אמנות באוניברסיטת בן גוריון,
באר שבע.
יוצרת רב תחומית בעלת סטודיו מאובזר המיועד
לסדנאות וללימוד.

דני הדס חי במושב פארן שבערבה הנמצא בלב הטבע
והמדבר ,שם ,במרחק נסיעת ג'יפ קצרה ,נמצא הצילום
הבא .צילום הנוף והטבע הוא חלק גדול מעבודתו כצלם
המוצא את המראות הקטנים החבויים בינות להרים ,ערוצי
נחל וסלעי ענק.
השתתף בתערוכות צילום רבות בארץ ובעולם וברשותו
אוסף צילומים גדול ממנו ניתן לרכוש תמונות בגדלים
שונים או כקבצים לשימושים שונים.
מדי שנה מפיק דני לוח שנה שהפך לשם דבר עם תמונות
מרהיבות מהערבה .לצד לוחות השנה נמכרים גם כרטיסי
ברכה עם נופים מהארץ.
דני מספק שירותי צילום למוסדות וגופים שונים ומנחה
סדנאות צילום במושב פארן יחד עם הצלמת סוזן מאיר.
הסדנאות מתאימות למתחילים ולמנוסים .ישנה גם
אפשרות לימי צילום למשפחות או ימי צילום פרטיים.

בוגרת המחלקה לעיצוב תכשיטים  -שנקר
צורפת תכשיטים בזהב וכסף בשילוב אבני חן
לתכשיטים קלאסיים בקווים נקיים ורמת גימור גבוהה
ותכשיטי אופנה במגוון חומרים.

blueqem@arava.co.il
www.dannyhadasphotography.com

052-5013540
galitshivek@hotmail.com

מטולה עובדיה

052-8310899

metullao@gmail.com

052-3666861

צורפות ועיצוב תכשיטים

שי בוזגלו

עיצוב וייצור רהיטים מעץ
שי בוזגלו ,מעצב ובעלים של סטודיו  ZUZIלעיצוב
רהיטים ממושב פארן .למד עיצוב מוצר כארבע שנים
וכיום משלב בין חקלאות לעיצוב וייצור .הרהיטים ששי
מעצב מגוונים :כורסאות ,גופי תאורה ,ספריות ,שולחנות
אוכל ,שולחנות סלון ושידות .שי משתמש בעיקר בעץ
מלא בשילוב מתכות או פלסטיק .מקורות ההשראה
שלו הם מגוונים :מהילדות בצפון הארץ ,הרים ,עמק
יזרעאל הירוק ,ועד היום :המשפחה ,המדבר ,הנחלים,
עצי השיטה והחול הצהוב .הרהיטים של שי מאופיינים
במודולריות .הם ניתנים לפירוק והרכבה בקלות רבה.
הסטודיו עצמו ממוקם במושב פארן ,ורהיטיו נמכרים
גם בחנויות במרכז הארץ.

052-3666113

shay@buzaglo.co.il
www.buzaglo.co.il

יהל

אריאל אימרמן
צילום

אריאל חבר קיבוץ יהל וצלם מקצועי .מתמחה בצילומי
פנורמה בכלל ובמדבר בפרט ,הדפסים על קנבס
והדפסים על-פי הזמנה אישית.
"רובנו חולפים בתוך היופי המקיף אותנו בלי לתת עליו
את הדעת ,אני מביט סביבי במבט נוסף – אותה נקודת
הסתכלות המבודדת פרטים מהשלם ומגלה לנו דברים
שלא ראינו קודם ויוצרת עולם חדש".

052-2963575

immerman@yahel.co.il
www.arielphoto.net

אייל הירשביין

רוזלי שריס

עבודות יד מעץ זית

ציורים ורישומים

אייל חבר קיבוץ יהל  .יוצר מגזעי עצי זית חפצי אומנות
שימושיים .בגלריה של אייל ישנה תצוגה ומכירה.

רוזלי חברת קיבוץ יהל ועוסקת בציור.
בגלריה של רוזלי ישנה תצוגה גדולה של ציורים ורישומים,
דיוקנים אלמוניים שמן על בד.
ניתן להזמין ציור או רישום בהתאמה אישית.

052-4496138

eyalimor44@gmail.com

052-3380044

zwebenr@gmail.com
rosaliezweben.blogspot.co.il

שחרות

צור סדן

רותי חאזי

רעות בן ישי

נפחות אומנותית

קדרות והוראת קרמיקה

קרמיקה		

צור תושב היישוב שחרות ,עוסק בנפחות אומנותית.
בגלריה שלו שביישוב ישנה תצוגה גדולה של יצירותיו.

"העבודה בחומר מהווה מגע עם משהו קדום .מרגש
לראות כיצד גוש חומר לובש ופושט צורה שיש בה
תנועה .במדבר אני חשה בחיבור לראשוניות  -לקדמוניות.
עבודותיי מושפעות מהסביבה .אוהבת למתוח את גבולות
החומר .עובדת באבנים ובפורצלן בבניה ביד ועל האבניים".
קורסים וסדנאות ליחידים ולקבוצות ,למתחילים ולמתקדמים.

רעות בן ישי ,קרמיקאית .יוצרת בחומר על אבניים
ובעבודת יד.
מקור ההשראה לעבודתה מגיע מהקרמיקה
הארצישראלית הקדומה ומהחיבור למדבר.
רעות עובדת בסטודיו בשחרות ,בו היא יוצרת ומלמדת.
בסטודיו תוכלו לראות את תהליך היצירה ולהתרשם
מהגלריה בה מוצגים כלים שימושיים ודקורטיבים.
בנוסף ,ניתן להזמין עבודות בהזמנה אישית.

052-2716141

sadantsur@gmail.com

050-6954610

amiruth@orange.net.il

058-4333121

reutbi@gmail.com
www.reutbi.etsy.com

מיכל שמואל  -מצלמת

הדר גת

ענבר צרפתי נץ

מיכל מצלמת צילום אישי.
כל סידרת צילום מותאמת למצטלמים באופן מיוחד,
מתוך כוונה להביע ,דרך הצילום ,את הייחודיות של כל
אחד ואחת ,של כל יצירה ומלאכה.
מיכל מתמקדת בצילום אומנים ומלאכתם ,צילום
ועריכת ספרי בת/בר מצווה ,נשים הרות ,תיעוד של
הורים ,מבוגרים (גיל שלישי) במלאכתם ,ספרי מתכונים
והפקת ספרי זיכרונות ומשפחה.

מפסלת ברשת בכיפופים עדינים לוקחת אל תוך עולם
מלא העשוי כמעט מכלום .העבודות בנויות בעיקר מנפח
של אויר המוגדר בקווים דקים של חוט מתכת .האור ,הצל
והשקיפות משחקים תפקיד חשוב בעבודות.
בתבליטים ופיסול תלת מימדי שקוף למראה ,נוצרים,
כמעט יש מאין – דמויות וקשרים ביניהן.

ילידת  ,1972אימא לשלושה ילדים ,מטפלת
בפסיכודרמה בשילוב אמנויות ,מתגוררת בשחרות
משנת .1997

metsalemet@gmail.com

052-5415086
haruvisha@gmail.com

צילום

052-6378825

בפייסבוק "מצלמת"

פיסול

ציור וצורפות

"היצירה היא כלי אשר מאפשר לי להוציא מהפנים
אל החוץ ,ובאותה מידה כלי המאפשר התמלאות
והתחדשות .בציור ובצורפות ,השימוש בחומר בסיס
ויצירת דבר חדש ,מרגשת אותי כל פעם מחדש והחיים
במדבר ,מחברים אותי לאדמה ובאותה מידה פותחים
ומעצימים בי את היצירתיות".

054-4517925
inbarserfaty@gmail.com

נאות
סמדר

בית האומנויות נאות סמדר

מגוון סדנאות באומנות הפלסטית

מבנה גדול ומרשים המשכן תחת גג אחד סדנאות אומנות
שונות :צורפות ,קרמיקה ,ויטראז' ,נגרות אמנותית ,משי,
ניר ואריגה ,מוסיקה ותאטרון.
המגדל הצבעוני הנראה מרחוק הוא מגדל צינון ,המצנן את
המבנה בימות הקיץ החמים בטכנולוגיה ידידותית לסביבה
ולאדם.
בית האומנויות תוכנן והוקם בידי אנשי נאות סמדר
במשך  15שנה .בנייתו הייתה פרויקט מרכזי של שיתוף
פעולה יומיומי בחיי המקום והדבר ניכר במראה הסופי
של המבנה .באסתטיקה שלו אין אחידות ואין הרמוניה
מחושבת מראש .אלמנטים של הפתעה ותנועה ,ביחד עם
השראה ממקורות רבים ושונים מצטרפים כאן לחגיגה
של צורה וצבע ,והופכים את המפגש אתו לאירוע שאינו
משאיר את הצופה אדיש.
החנות/גלריה של בית האומנויות מציגה ומוכרת את כל
המוצרים הנעשים בסדנאות השונות בידי אומני המקום:
תכשיטים ,כלי בית ,גופי תאורה ,צעיפים מעשה אריגה או
משי מצויר ,חפצי נוי ,מזכרות ועוד.

הסדנאות
את סדנאות בית האומנויות מובילים בעלי מלאכה מאנשי
המקום .השתלבות בסדנה אפשרית במסגרת סמינר,
קורס ,הצטרפות כשוליה או בסדנה של כמה שעות.
האפשרות לשלב חומרים שונים יחד מוסיפה מגוון
ועושר עיצובי למוצרים אך איננה עניין טכני בלבד .זהו
זימון מיוחד לכל העוסקים במלאכה לשתף פעולה
ולעבוד יחד.
עץ
מאיר גנאור מציג פסל מוצרים פונקציונלים כמו
חנוכיות ,רהיטים ,קרשי חיתוך ועוד ,לצד עבודות פיסול
מעצים מקומיים כמו זית ושיטה אוסטרלית ,וגם עצים
מיובאים כמו מהגוני ,ונגה ומייפל .שמעון אורנשטיין
עובד על המחרטה ,ומייצר פמוטי שבת ,קופסאות
לתכשיטים ובשמים ומגוון של סביבונים צבעוניים
מצוירים ביד.
צורפות
מורדי כורכוס ,צורף ומנהל הסדנא ,מייצר ביחד

לוטן
עם צעירים ומצטרפים מאנשי המקום תכשיטים
מכסף ומתכות קלות בשילוב עם חומרים כמו עץ,
עור וקרמיקה .גם גביעי קידוש ,פמוטים וקופסאות
מעוטרות הם חלק ממגוון מתחדש של עבודות אומן
מקוריות.
משי
שלומית אורן צובעת ומאיירת צעיפי משי טבעי בצבעים
אופנתיים :צעיפים בצבע אחיד ,בצביעה חופשית
מגוונת ובאיורים של חד פעמיים של דוגמאות ציוריות.
ויטראז'
ארתורו נונייס מבצע עבודות ויטראז' לחלונות ודלתות
בהזמנה ,וגם חפצי נוי כמו ארוניות דקורטיביות,
ויטרינות בעיצוב מיוחד ,קופסאות ומראות מעוטרות
בזכוכית צבעונית.
אריגה
ענת בן דוד אספה מגוון של נולים לאריגה מסורתית
מתרבויות שונות .חוטי כותנה טבעית נארגים כאן
בדגמים אופנתיים לשלים ,טליתות ,שמיכות תינוק,

ערסלים ושטיחים.
נייר
קרן נוניס מייצרת ניר מקליפות עץ תות בתוספת חומרים
מקומיים מהטבע ,ומעצבת מגוון של מחיצות ,ואהילים
בשילוב של נייר ,עץ מתכת וקרמיקה.
קרמיקה
אלי שגיא מייצרת כלים שימושיים על האובניים והופכת
אותם למוצר פיסולי באמצעות עיצוב בחומר וציור של
דמויות בצבעים קרמיים.
פורצלן
ענת שאול מייצרת גופי תאורה מפורצלן להעמדה על
שולחן או לקיר ,לתאורת אווירה.
הכניסה בתשלום ובתאום מראש
תאום סיור 054-9798957 -
הרשמה לקורסים בבית האומנויות – 054-9798966
visit@neot-semadar.com
www.neot-semadar.com/art-center-heb

בית התה לוטן

קטורה

גלריית אומני האזור והקיבוץ
קפה גלריה הממוקם בגן האקולוגי של קיבוץ לוטן,
הוקם בשנת  2007על ידי מינה קשי ז"ל ,אמנית חברת
הקיבוץ .כחלק מהגישה האקולוגית של הקיבוץ ,והרצון
לתמוך ולקדם את אמני האזור ,הגלריה מציגה ומציעה
למכירה יצירות של אמנים מקומיים:
הגלריה ממוקמת במבנה בית התה מציג ומציע
למכירה את יצירותיהם של אומני הקיבוץ והאזור.
ויטראז' ז'נט ויעקב קשי ,תושבי קיבוץ לוטן עוסקים
ביצירת ויטראז'ים ותכשיטים .ז'נט ויעקב ישמחו לעצב
לכם תכשיטים בהתאמה אישית.
סריגה תצוגה צבעונית של תיקים ושמיכות סרוגות פרי
יצירותיה של פאולין קפלן תושבת קיבוץ לוטן.
כרטיסי ברכה לאה בן עמי חברת קיבוץ לוטן יוצרת
ומעצבת כרטיסי ברכה וסימניות ייחודיים.
סלים קלועים פאני אליאס חברת קיבוץ יטבתה
מעטרת את הגלריה בסלים קלועים העשויים בדים
צבעוניים מקושטים בסרטים כפתורים וחלקי תכשיטים.
תכשיטים תכשיטיה של סנדרין דהן חברת קיבוץ
יטבתה מוצגים לצד התכשיטים הסרוגים של גינת רן

חברת קיבוץ אילות.
קדרות כלי קרמיקה מעוצבים של הקדרית רות חאזי
תושבת היישוב שחרות
בנוסף ,מוצגים יצירותיהם של חברי מועדון הגיל השלישי,
ספרים פרי עטם של תושבי האזור ו ...גבינות ויוגורטים
תוצרת מחלבת הבוטיק המקומית.

054-9799030

daphna@klotan.co.il
www.kibbutzlotan.com/tourism/hebrew

קרן קולות קטורה

מייה אוונס

דן אוונס

גלריית אומני האזור והקיבוץ

תכשיטי כסף וזהב

צילום

קפה גלריה הממוקם בלובי חדרי האירוח של קיבוץ
קטורה ובסמוך למרכז לאנרגיה מתחדשת.
קפה קולות משמש כגלריה לאומני הקיבוץ .הגלריה
מציגה ומציעה למכירה יצירות של אמנים מקומיים
בבית קפה מבית קפה ג'ו:
תכשיטים תכשיטיה של ברברה פינסקר חברת קיבוץ
קטורה עשויים מכסף ,אבני חן וקריסטלים .לצידם
מוצגים תכשיטיה של מייה אוונס ,תכשיטים עדינים
מזהב וכסף משובצים אבני חן ,ותכשיטים נוספים
צילום צילומיו המרהיבים של דן אוונס מעטרים
את קירות הגלריה ולצידם צילום אומנותי של רותי
רובינשטיין.
ציור ציורי האקוורל של מרלה סלוט תלויים על הקירות
ומציגים מראות מדבר בעיניה.
מנורות אווירה מנורות מעוצבות מחומרים שונים –
ויטראז' ,פסיפס ,סידורי פרחים וחומרים מקומיים.

מייה למדה צורפות בתאילנד לפני עשר שנים והשלימה
את לימודיה בשנקר.
יוצרת תכשיטים עדינים ומיוחדים מכסף וזהב עם אבני חן
ושואבת השראה מהמדבר ואבני החן אותם היא משבצת
בתכשיטיה.
ניתן להזמין ולעצב באופן אישי טבעות אירוסין ,נישואין
מזהב ויהלומים.

דן חבר קיבוץ קטורה ועוסק בצילום שנים רבות .מצלם
צילומי טבע ונוף בארץ ובעולם.
צילומיו מדויקים ונקיים המשרים אווירה נעימה .עוסק
גם בהדפסים על קנבס בכל הגדלים.

reception@ketura.co.il ,08-6356658
www.keren-kolot-israel.co.il

052-3974051

Maia.n.designs@gmail.com

052-3086388

danielevans554@gmail.com

מרלה סלוט

שיזי לוי וייס

רותי רובינשטיין

ציורי נוף ופיסול

מנורות אווירה

צילום אומנותי

מרלה ציירת ותיקה עם תואר שני באמנות פלסטית
מאוניברסיטת אינדיאנה.
היא מציירת כ 35-שנה מתוכם  21שנים בערבה.
מציירת בעיקר את נופי הערבה היפה בצבעי שמן
ואקוורל .בחלק מציורי האקוורל היא מפיקה הדפסים
ממוספרים וחתומים מצבעים ארכיונים על נייר אקוורל
נטול חומצה.
בנוסף לציור היא מפסלת בגרוטאות שהיא מוצאת
במדבר בשילוב עם פסלים מקרמיקה.

שיזי לוי וייס ילידת ישראל והמדבר ,חברת קיבוץ קטורה
בערבה.
יוצרת בסוגי חומרים שונים – ויטראג' ,פסיפס ,סידורי
פרחים חיים.
"המוטיב המרכזי ביצירותיי הם הפרחים ".בשנים האחרונות
יוצרת מנורות אווירה פרחוניות מרהיבות ביופיין.
"אהבתי לפרחים היא מילדותי ,לאורך השנים עסקתי בגינון
ועיצוב גינון שהמטרה הייתה להפריח את המדבר .אהבה
זו באה לידי ביטוי גם ביצירותיי החדשות שהן מנורות
אווירה פורחות העשויות מנחושת ממוחזרת ומפרחים
אקריליים .האווירה שיוצרות המנורות הן של רוגע שמחה
ויופי".

רותי מתגוררת בקיבוץ קטורה ועוסקת בצילום אומנותי
וצילומי נוף מדבריים.
הצילומים מודפסים על נייר צילום איכותי או על קנבס
בכל גודל.

marlasilverm@gmail.com
www.marlaslott.com

052-3930382
shizilevy@gmail.com

052-3939632
ruti.rubenstein@ketura.co.il

052-5294814

ברברה פינסקר
תכשיטנות

ברברה עלתה ארצה ממדינת אוקלהומה וגרה בקיבוץ
קטורה כ 35-שנה.
מעצבת תכשיטים צבעוניים ועדינים מחומרים שונים –
כסף ,אבני חן ,קריסטלים ,פליז ו.Swarovski-
ברברה מעצבת סטים של שרשרת ועגילים ומתאימה
את התכשיט למבקשים באופן אישי.

052-3946486

Barbara.pinsker@ketura.co.il

גרופית

מרק פולר

צילום תת ימי

מרק חבר גרופית ,צלם ומתמחה בצילום תת מימי.
זכה לאחרונה במקום הראשון בתערוכת צילומים תת
מימיים.

054-5641137

markandcarla@gmail.co.il

עינת כהן-סגולי

עבודות תפירה אומנותיות
"תמיד אהבתי ליצור ולתפור מבדים צבעוניים ,סרטים
וכפתורים .הבובה הראשונה שתפרתי הייתה עבור בתי
הבכורה ,ומאז אני תופרת בהזמנה  .כל בובה היא אחת
ויחידה .השילוב של הבדים ,הריקמות והסרטים הופך
כל בובה למסקרנת ומעניינת ומקנה לה אישיות".

054-5649348

sharon@grofit.net

יטבתה

רונן גל
צילום

רונן גל – צלם .לראות ,להרגיש ,לתעד את הרגע.
בן  42חבר קיבוץ יטבתה ,מצלם מזה  20שנה.
"הצילום הינו חוויה משותפת למצולם ולצלם ועל-כך
אני שם דגש .מצלם סטילס ,שם דגש על קשר אישי
וזווית ראיה ייחודית".
צילום משפחה ,הריון ,צילום אמנותי ,העברת סדנאות
צילום לקבוצות וליחידים.
מצלם מופעים ,אירועים והפקות שונות לפי צרכי
המבקש.

054-9798496

ronengal2312@gmail.com
www.facebook.com/ronen.gal.16

אבי פלדמן

אביגיל לאו

שרה יהב

נפחות אמנותית

פיסול בבצק סוכר ושוקולד

ציורים ועבודות יד

אבי חבר קיבוץ יטבתה .אבי עוסק בנפחות אמנותית
ומייצר חפצי אומנות שימושיים .בגלריה של אבי
מוצגים חפצי האומנות ומוצעים למכירה.

חברת קיבוץ יטבתה בעלת ניסיון של למעלה מ 20-שנה
בתחום ,מעבירה סדנאות בבצק סוכר ושוקולד ,מתאים
לקבוצות עד  10משתתפים או כהפעלה ליום הולדת .ניתן
להזמין עוגה לאירוע בהתראה של שבוע מראש.
מדריכה למחול מזרחי ,בוגרת האוניברסיטה העברית
בירושלים ,שלוחת סמינר הקיבוצים ,מעבירה סדנאות
והפעלות במחול מזרחי לנשים בלבד.

שרה יהב חברת קיבוץ יטבתה 44 ,שנים בקיבוץ.
חברה באגודת הציירים של ישראל משנת .1990
למדה בבצלאל ,במכון אבני ,בסטודיו של הצייר משה
רוזנטלי .חוגים לתחריט בבית אגודת הציירים בתל
אביב ובמוזיאון תל-אביב.
השתתפה בתערוכות רבות ברחבי הארץ.
מציירת על קנבס בצבעי אקריליק בצבעי שמן
ובטכניקות שונות .עבודות יד ,חמסות ייחודיות ומסכות
בסגנון וונציאני.
עוסקת גם בהוראת ציור לילדים .נושאי הציורים הם
"הדברים היפים והצבעוניים שסביבנו".

054-9798141

r100gs@walla.com

054-9799312

avigail@yotvata.com

054-9797947

yahav@yotvata.org.il

אמנות ואומנות

מלכה רגב
צורפות

סנדרין דהן

פאני אליאס

פאני עלתה מפריס והתקבלה כחברה בקיבוץ משמר
דוד ועברה משם ליטבתה.
בוגרת בית ספר לתאטרון חזותי בירושלים ,השתתפה
בתהלוכת מסיכות ענק בפסטיבל עכו ובפסטיבל
הבינלאומי לתיאטרון בובות בירושלים.
יוצרת את התפאורות והתלבושות באירועי הקיבוץ
ובערבה הדרומית.
פאני עוסקת בשזירת סלים מחבלים הכרוכים בבדים
צבעוניים מהודו ,אוזבקיסטן ,סוריה ,סין וטורקיה
ומשלבת בהם חרוזים ,סרטים ,חלקי תכשיטים
וקישוטים נוספים .בנוסף יוצרת בובות ומסיכות.

מלכה חברת קיבוץ יטבתה.
מלכה יוצרת תכשיטים בעבודת יד ,מכסף וזהב בשילוב
אבני חן.
את תכשיטיה מציגה מלכה בגלריה "נקודת חן" שבקיבוץ
ומציעה אותם למכירה.

סנדרין חברת קיבוץ יטבתה .מייצרת תכשיטי ,Nemiss
חרוטים וקריסטלים .תצוגה ומכירה.

Fanny.elias@gmail.com
www.fannyelias.com

054-9797960
regev@yotvata.com

054-9798243
sandrinsaad@yahoo.fr

054-9797949

תכשיטנות

ליאור גל
מוזאיקה

ליאור חברת קיבוץ יטבתה.
מייצרת פסיפסים ומוזאיקה בהזמנה ובהתאמה אישית.
בגלריה ישנם מוצרי אומנות רבים בתחום הפסיפס
לרכישה במקום.

054-9798326

liorgal34@gmail.com

סמר

יניב גולן
שבשבות

יניב גולן ,חבר קיבוץ סמר ,יוצר שבשבות מקוריות
לבתים פרטיים ולמרחבים ציבוריים .העבודות עשויות
בעיקר ממתכות – אלומיניום ,פליז ופלדה.

052-3907371

golanyaniv@gmail.com
www.golan-mobiles.webs.com

סמדר אשכנזי
צורפות

סמדר חברת קיבוץ סמר ,צורפת ,יוצרת תכשיטי כסף
וזהב ומציעה למכירה את יצירותיה.

052-3934361

sdr@ardomnet.co.il

אילות

גינת רן

תכשיטים סרוגים
גינת חברת קיבוץ אילות  25שנים ,מורה לעיצוב אופנה
בבית הספר "מעלה שחרות" ועוסקת בעיצוב ויצירת
תכשיטים.
תצוגה ומכירה של תכשיטים העשויים מחוטים וחרוזי
זכוכית ,קריסטלים ואבני חן בשילוב חומרים מהטבע
ומהדמיון .כל דגם מעוצב בקפידה ,עשוי עבודת
יד והינו מלאכת מחשבת של עבודת מסרגה עם
טכניקה ייחודית ושילוב ידע בתכשיטנות .עיצוב דגמי
התכשיטים תוך התייחסות לאדם העונד אותם .עבודות
מיוחדות בהזמנה ובהתאמה אישית.

052-8806063

ginatran@walla.com

קייט ביישר

אסתי ברק
אתי אברוטין
אסף מדמוני
רינה ונטורה
עירית כנפו

Esti Barak
Eti Avrutin
Assaf Madmoni
Rina Ventura
Irit Knafo

Kate Clare Warner

'גו'גו
רקפת דור
מוריה

JoJo
Rakefet Dor
Moriah

Dimona

דימונה

Beer Sheva

Ir Ovot

Kalya קליה

נאות הכיכר

עין תמר
Ein Tamar

Arad

ערד

עידן
חצבה

Idan

Shahar Zehavi

Ein Gedi עין גדי

Neot Hakikar

עיר אובות

זבו (זבולון) לויים
כלילה לויים
מיכל ורוד
נעמי נדב
קליף בנימין יערן
דליה שחל
יעלי גל בית התמר
יוספה מאיירס
דריו ראפסיולי

Zavo (Zvulun) Leviyim
Clila Leviyim
Michal Varod
Naomi Nadav
Benjamin Cliff Ya’aran
Dalia Shachal
Yaeli Gal
Yosefa Mayers
Dario Rapaccioli

באר שבע

עטליה ומיכה פלג

Atalya and Micha Peleg

Jerusalem ירושלים

ים המלח
שחר זהבי

Ginat Ran

יטבתה

Groﬁt

גרופית

Ketura

Eilot

אילות

Timna

תמנע

Samar

סמר

 שחרותYotvata
Shaharut

גינת רן

מצרים

Egypt

Jordan ירדן

Lotan

לוטן

Yahel

יהל

Paran פארן

Zuqim

צוקים

Tsofar

צופר

עין יהב

Hatzeva
Ein Yahav
Sapir ספיר

קטורה

Neot Smadar

נאות סמדר

אריאל אימרמן
אייל הירשביין
רוזלי שריס

טינקרבל

חנה רוזנר שחם

אילת זאבי בלה
לולה קדם
נחמה חרך
רינת בשן ויאיר
בילינסקי

גלעד לבני
ארזה כהן
יונה עופרן
תמי וים רז
נטע ויצמן

Tsur Sadan
צור סדן
Ruthy Hazi
רותי חזאי
Reut Ben Ishay רעות בן ישי
Michal Shmuel מיכל שמואל
Hadar Gat
הדר גת
Inbar Serfaty- -ענבר צרפתי
נץ
Netz

Ariel Imerman
Eyal Hirshbein
Rozalie Sheriss

Elat Zeevi
Lola Kedem
Nehama Harach
Rinat Bashan &
Yair Bilinski
Hanna Rosner
Shaham
Tinkerbell

Gilad Livni
Arza Cohen
Yona Ofran
Tami and Yam Raz
Neta Weizman

Shoshana Zlotnik שושנה זלוטניק

ים
סוף

בית האמנויות
נאות סמדר
בית התה לוטן

Neot Semadar Art
Center
Lotan Tea House

Yaniv Golan
Semadar Ashkenazi

Fanny Elias
Ronen Gal
Avi Feldman
Avigail Low
Sarah Yahav
Malka Regev
Sandrin Dahan
Lior Gal

Einat Cohen Sagoli
Mark Fuller

יניב גולן
סמדר אשכנזי

פאני אליאס
רונן גל
אבי פלדמן
אביגיל לאו
שרה יהב
מלכה רגב
סנדרין דהן
ליאור גל

סגולי-עינת כהן
מרק פולר

Keren Kolot Ketura קרן קולות קטורה
Barbara Pinsker
ברברה פינסקר
Dan Evans
דן אוונס
Maia Designs
מייה אוונס
Marla Slott
מרלה סלוט
Shizi Levy Weis
שיזי לוי וייס
Ruth Rubenstein
רותי רובינשטיין

דני הדס
מטולה עובדיה
גלית שיבק בר
שי בוזגלו

צ'צ'ה פורת
תקווה וייסבלום
נעמי רותם
ציפי דובר
דליה מטמון
זיוה עמית
ישא דנאי
נחמה מזור

Chacha Porat
Tikva Weisblum
Naomi Rotem
Zippy Dover
Dalia Matmon
Ziva Amit
Issa Danai
Nehama Mazor
Danny Hadas
Metulla Ovadia
Galit Shivek Bar
Shai Buzaglo

פרדי נפתלי
רונית בונדי
סיליה יצחק
יהודית ינאי
שים ניב

Freddy Naftali
Ronit Bondy
Celia Yitzhak
Yehudit Yanai
Shim Niv

