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 050-4313077  דורון דהן  טל'

חנה  פרדס 104רחוב האורנים 
 כרכור

https://www.facebook.com/hasolam 

 ציור פיסול וקדרות.ישום רב ,םתלמידיבודות במתחם יוצגו ע

תאטרון הידית
יצירה בזמן אמיתי

הכלכאן
 היזמים והיוזמה | מפעלים מקומיים שהטוו את הדרך | התחיל

כלי עבודה שנעלמו מהעולם

 האקורדיוניסט המיתולוגי של הישוב - 

חנניה דן במופע חד פעמי- שבת 16:30 

מתחם האורנים, האורנים 40 פרדס חנה. 052-22488522
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סצינה בפרדס
סיורי אמנות בפרדס חנה כרכור

יום חמישי - 4/4/19  בשעה 17:00

יום שבת - 6/4/19  בשעה 11:00

יום שישי - 5/4/19  בשעה 11:00

להרשמה לסיורים:

  Artish  / 052-2693165 

 סצינה בפרדס-  סודות וסיפורים מאחורי הקלעים של קהילת  האמנות המרתקת בפרדס חנה – כרכור.

סדרת מפגשים אישיים וסיורי אמנות מבית ARTISH במסגרת אירוע אמנים במושבה

בהנחיית: טל טנא- צ׳צ׳קס

מפגשים חווייתיים  עם אמנים בולטים במוקדי יצירה מסקרנים של  סצינת האמנות  המקומית העשירה. 

שיטוט קסום בתוך שלווה ויופי של פעם, במרחב ציבורי ופרטי מעורר השראה,  עשיר באמנות משובחת,  

החושף סיפור של קהילה יצירתית יוצאת דופן שהיא המנוע האנרגטי של התרבות המקומית המפורסמת.

עלות סיור

 50 ש״ח
הרשמה בטלפון

או בפייסבוק

לפרטים נוספים על האירוע:    אמנים במושבה פרדס חנה כרכור

מועדון הכותנה
יוקרה של בוטיק אצלך בבית

מצעים | מגבות | מפות | חלוקי רחצה 
שמיכות | פריטי עיצוב לבית
חנות המפעל, קיבוץ משמרות - 04-6334331

. ך ל ש ט  ר ס ה ת  א ם  י ש ו ע

miro.co.il

 

. 

ארח
מ

החרושת 1, פ״ח

בירה       ומעושנים

 מוצרים ייחודיים לטיפוח
ועזרה ראשונה

www.davidsonhealth.co.il

מתחם הידית – חרושת 1
052-3595153

אוכל טריפוליטאי של ברכה פדלון
קוסקוס|מפרום|מרק|מסיר|טרשי 

לאכול במקום או לקחת הביתה.

מתחם הקטיף-הקטיף 14 נווה פרדסים פ"ח
054-9816115   

Follow the star.

NotFromHere Brand Boutique

nfh.co.il
notfromhereinc



פרדס חנה-כרכור

10:00-22:00   : חמישי 
 10:00-17:00   : שישי   
10:00-20:00   : שבת    

אמנים במושבה

אני מׄפה
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מתחם הצלמות

 17 פ״ח
רח׳ המעלה

 052-878-6611  

 מתארחים ומארחים 
במתחם האורנים 40

אוכל | הפקה | יצירה

תבואו, יהיה שמח!

ועוד הפתעות כמו שסבא יוסי אוהב להפתיע...
לפרטים 050-6508120

בירה

המבורגר
נקנקיות 

פוקאצ‘ות
קפה ברד

בחמישי מ - 19:00
ערב בירה 

הבוסתן של סבא יוסי 

P A R D E S U C R E

צרפתי   קינוחים קטנים וחמודים   מאפים   קפהפטיסרי

058-4908449הבוסתן של סבא יוסי   

054-2299248 . -

מתחם הבוטנים | 054-229-9248

 

 

    

באהבה מבשלת  עדידי  אורין        של  בבית 

"מקסיקנה"
אוכל צבעוני ברוח מקסיקו

מתחם הבוטנים - רחוב הבוטנים 21
אורין 0525711188            עדי 0584474436

מתחם הידית רחוב חרושת 1
שירה 054-7674345

פיצות, פוקאצ׳ות, סלט

ערק


