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בוגרת המחלקה לעיצוב 
בHIT חולון. בעלת 
המותג תיקה סטודיו 

15 שנה. מייצרת תיקים 
 ,VEGAN 100%

מבדים ארופאים בתפירה 
איכותית ואביזרי אופנה 

ייחודים.
מחירים מיוחדים לארוע ו

SALE עודפים

פסל אומן ומורה, מפסל 
בעץ ובאבן בסגנון 

פיגורטיבי בהשראה 
קלאסית. 

מנחה סדנאות בבית ספר 
לאמנות - בעלי המלאכה 

בפרדס חנה

1314

13/ אלונה גלר- תיקה סטודיו /  אופנה ואקססוריס
 שלדג 34 פרדס חנה. 0544670564 

tikestudio.com |  tike studio

14/ גל גלר / פיסול בעץ
 שלדג 34 פרדס חנה.  0506950111

מסלול כתום

בוגרת בצלאל. 
מעצבת תכשיטי כסף, זהב 
,גולדפילד, שיבוץ אבנים 

טובות בעבודת יד.
מציגה בתערוכות אומנות 

בארץ ובעולם.
העבודות נמכרות בחנויות 

ומגזינים באירופה. 
ובחנויות המוזיאונים 

בארץ ובהולנד .
**השקת קולקציה חדשה. 

אני יוצרת תבליטי קיר 
מבטון אקולוגי. הבטון 

שלי דק וקל . אני 
עובדת בטכניקה ייחודית 

שפיתחתי, עבודותיי 
מחמיאות ומשדרגות כל 

חלל מעוצב.

משלב בכלים מזרח 
ומערב - צורות 

השאובות מהקדרות 
היפנית המסורתית עם 

אלמנטים פיסוליים 
בהשראת צלמיות 

אכדיות קדומות.

ציור על גבי עץ עם 
עט חשמלי. גימור 

אסתטי על חריטה,גילוף 
וכירסום בעץ,תחום 

מקורי,יחודי המבטא את 
יכולתי כאמן.

 יוצרת כלים יחודיים 
מיניאטוריים בהשפעת  

הקדרות היפנית.

דורון דהן פסלת ברונזה.
מקימת "הסולם- בית 
ספר לאמנות" בדגש 

על קדרות, פיסול וציור 
קלאסי

מעצבת ויוצרת תכשיטי 
פורצלן וזהב וליין כלי 

זכוכית דקיקים לשימוש 
יומיומי ועיצוב הבית.

פסל, בוגר המחלקה 
לאמנות בצלאל, עוסק 

באמנות רב תחומית. 
ביצירותיי מחפש את 
הטבעי ואת אפשרות 
השקט בסימביוזה בין 

החומר לתנועה.

מעצבת, מייצרת 
ומציירת כלים 

שימושיים באהבה 
גדולה.כלים עם נשמה.

*קולקציה חדשה 

18 29 34612 7

מסלול כתום

1/ יפעת ברקת / צורפות
 האשל 3 )קומה 2(  פרדס חנה.  0502003457 

yifat-bareket.com  |  יפעת ברקת-עיצוב תכשיטים 

8/ אילנה אביב / פיסול
  אדנים 14 פרדס חנה. 0524743374

ilana-aviv.co.il |  Ilana.Aviv.Sculpture |   אילנה אביב פיסול - עיצוב קירות מבטון אקולוגי

3/ דרורית רוייך / קרמיקה וקדרות
 הסולם בית ספר לאומנות רחוב האורנים 104 פרדס חנה.  0546261999 

Dorondahan.co.il |   drorit.roich

6/ הדס שלום / תכשיטנות
 סמטת האלה 14 א פרדס חנה  חניה ברחוב החורש 5.  0548323131 

hadasshallom.co.il |  hadas.shallom |   hadas.shallom

12/ הראל בראשי / פיסול
 שלדג 34 פרדס חנה., מתארח אצל אלונה וגל גלר  0545829822 

 ironmanmade |  harel.barashi

2/ דרור פרבדה / קרמיקה וקדרות
 הסולם בית ספר לאומנות רחוב האורנים 104 פרדס חנה.  0505651483 

 דרור פרבדה 

9/ שרית צור / אמנות פלסטית ציור
 רחוב הגאון 35,פרדס.  0509834146 

saritush.co.il  |  .קעקועי עץ/צריבה על עץ 

4/ דורון כפרי דהן / פיסול בברונזה
 הסולם בית ספר לאומנות רחוב האורנים 104 פרדס חנה.  0504313077 

Dorondahan.co.il |   Doron dahan

7/ גלית ויס / קרמיקה וקדרות
 תרפ"ט 14 פינת ההדרים פרדס חנה. 0524734041 

 גלית ויס
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עוסקת בקדרות ופיסול, 
עבודותי מתאפיינות 

בצבעוניות

צייר ופסל העוסק מזה 
מספר עשורים בפיסול, 
ציורי נוף, דיוקן וציורי 
קיר בטכניקות מגוונות, 

לרבות צבעי שמן על בד 

1011

 10/ מרים כהן / קרמיקה וקדרות 
שבי ציון 115 פרדס חנה כרכור. 0546506156

  מרים כהן

11/ בוריס פינס / אמנות פלסטית ציור
 הערוגות 6/1, נווה גנים, פרדס חנה.  0526383919 

 Boris Fayans

18/ תמר מורן / קרמיקה וקדרות
 עצמאות 22 פרדס חנה.  0507599274 

 תמר מורן

מסלול אדוםמסלול כתום

5/ נילי בן נון / פיסול
הדקלים 149 בחצר משפחת אפשטיין פרדס חנה. 0543974995

16/ שירה טילס מרקוס / אופנה ואקססוריז
 הנדיב 102 פרדס חנה כרכור. 0523625116 

 Shihar שיהר אופנה פראית אצילית  |  studioshihar.co.il 

19/ איזי לוי / פיסול
 דרך פיקא 67 םרדס חנה. 0544333957 

15/ אבנר ריצ'י  / אמנות שימושית חפצי נוי
 הנדיב 102 פרדס חנה. מתארח שיהר - שירה טילס  '0544572808 

ilana-aviv.co.il |  richi_driftwoodart |   artsticky

20/ בית אקשטיין / אמנות שימושית חפצי נוי
פיקא 38 פרדס חנה. 0525565227 

מורה ויוצרת רב תחומית.
בעלת סטודיו לאמנות 

בקיבוץ משמרות. מלמדת 
אמנות בתחומי קרמיקה; 
זכוכית; פסיפס וציור על 
פורצלן. לאחרונה יוצרת 

גם בתחום טלאים וסריגת 
בובות.

Richi DriftWood Art
עבודות אומנות מחומרים 
ממוחזרים ומעץ שנסחף 

לחוף.
כל פרט בדגמים עשוי 

בעבודת יד מוקפדת.
 ONE OF כל עבודה היא

.A KIND

שיהר- אופנה פראית 
אצילית עיצוב בגדי 

ערב ויום.
מחירים מיוחדים לימי 

האירוע בלבד!
החנות פתוחה כל יום 

במשך השנה.

בואו לראות ולחלוק 
אתי את יצירותי בחומר, 

הנעשות בשמחה 
ובאהבה. כלים שימושיים 

וכלי נוי, צבעוניים, 
מעוטרים משמחי לב. 
מוצגים בלבו של גן 

פורח.

לאחר שנים במסחר 
גיליתי את עולם הפיסול

20 שנות יצירה
שהחלו בבלוק איטונג 

שגילפתי
־בביתי, הגלריה שלי מו

צגים מעל ל250 פסלים 
- מוזמנים להתרשם.

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 
מעיסת נייר - עציצים, 

חפצי נוי, ירקות אורגניים  
וגידולים אורגניים.

51516181920

studio
סטודיו הוא חדר עבודה של אמן, אומן או עובד. מקור המושג בלטינית, משורש שמשמעותו ללמוד, 

התגלגל לאיטלקית במשמעות חדר לימודים, ומאיטלקית לשפות אחרות במשמעותו הנוכחית.

100030201

 , ן ָּפ ְל ֹו ֻא י ְד ְסטּו
ה ֶי ְל אֶט
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מסלול אדום

מטפלת בילדים באמצעות 
אמנות ומטפלת בעצמה 

באמצעות חימר וצבע
יוצרת כלים שימושיים 

ופסלים מעוטרים בשלל 
צבעים וצורות.

צורפת בזהב וכסף. 
התכשיטים בעבודת יד 

מיוחדים,נעימים ועדינים 
זורמים בטבעיות של 
החומר עם דגש על 

הפרטים הקטנים והגימור 
המושלם.

מציירת מילדות.
בבגרותי למדתי פסול 
וציור במסגרות שונות 

)מכון לאומנות פלסטית 
ועוד...( מציירת בצבעי 

מים אקריליק ורישום 
נופים טבע

ואנשים.

יומנים וויזואלים, מיכלי 
הנפש, עבודות אומנות 

בשיטת המיקס מדיה.
מכירת יומני אמנות 
מעוצבים, ככרטיסי 
ברכה בעבודת יד, 

קלפים ומגנטים.

 יוצרת תכשיטים
 one-of-a-kind לגוף 

ולבית במגוון חומרים, 
צורות וצבעים.

הראשון שעיצב ויצר 
פופים בישראל )1968(. 

מעצב ומיצר פינות 
ישיבה: ספות, כורסאות, 

כריות נוי. משפץ 
ומרפד רהיטים. לתינוק 
ולילד: משטחי פעילות, 
מרבצים, כריות הנקה...

הצללות וריהוט גן.

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 שופעת.

הקולקציה שלי 
מאופיינת בשילוב 

חומרים טקסטורות 
וצבעים. גזרות נוחות 

ומחמיאות. המוטו שלי- 
אופנה לכל אישה . 
טווח מידות 36-50

תכשיטים, מוצרי נייר 
ומתנות בהשראה של 
פסיכולוגיה חיובית, 

מודעות ותודעה. 
פריטים מעוצבים 

וייחודיים ולכל אחד 
מהם סיפור ומשמעות.

2135 8323

יוצרת כלים 
שימושיים על האבניים.

27122 2422 2526

מסלול אדום

21/ אפרת פרץ / קרמיקה קדרות
 דרך פיק"א 42 פרדס חנה. 0506623168 

 efrat peretz

35/ איריס הרפז / צורפות
 הדקלים 33/1 פרדס חנה. 0523766033
goldartjewelry.etsy.com  |  iris.harpaz 

23/ תמר אגין זימין / תכשיטנות
 עמל 47, פרדס חנה.. 0525285239 

 tamar_agin_zimin |  Tamaraginz.jewelry 

122/ מנחם אופיר / עיצוב מוצר
 דרך הנדיב 28, פרדס חנה 0537751929  04-6373782

pufim.co.il

25/ הגר קדמי / אופנה ואקססוריס
 הבוטנים 7 פרדס חנה כרכור. 0522393104

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

27/ רחל רוזנר / קרמיקה וקדרות
הבוטנים 7 פרדס חנה , מתארחת אצל הגר קדמי0544768272 

24/  גילת זעירא / תכשיטנות
הבוטנים 7 פרדס חנה, מתארחת אצל הגר קדמי.  0543132669 

gilatdesign.com  |  Urban safari by gilat

83/ הגר נתן / ציור ופיסול
דרך פיק"א 42 פרדס חנה. 0507399579 

26/ דפנה שמש- דוד / תכישטנות
הבוטנים 7 פרדס חנה, מתארחת אצל הגר קדמי. 052-3765032

meydalle.co.il  |  meydalle

22/  אורלי אלעד / עיצוב מוצר
ההגנה 3 פרדס חנה. 0524501065

 orlyelad.com | אורלי אלעד- סדנאות אמנות, יומן ויזואלי 

C colors צבע הוא הכינוי הניתן לתפיסת הראייה של האדם של 
מספר תדירויות או אורכי גל של אור. תחושת הצבע 
נוצרת במוח בעת צפייה בעצמים שמגיע מהם אור 

אל העין, בהתאם לספקטרום של האור 

ֶצַבע 
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מתחם האורנים

יוצרת בחומר ומעצבת 
גרפית. חולמת. ממציאה. 
יוצרת ומגשימה. יוצרת 

כלים שימושיים ויחודיים 
מקרמיקה עם קריצה 

והומור. משלבת מילים 
ומשמעויות בנימה אישית 

ומחייכת.

עוד מימד לאמנות - 
קרמיקה מזוית אחרת. 

אני מזמינה אתכם 
לבקר בסטודיו המקסים 

שלי ולהתרשם ממגוון 
מתנות קטנות... וגדולות, 

המיוצרות בתשוקה גדולה.

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

מאיירת ויוצרת קומיקס. 
בעלת טור קומיקס 
אוטוביוגרפי שבועי 
בעיתון מקור ראשון, 
מחברת הספר "רק 

בישראל" ומרצה לאיור.

מעצבת גרפית ומאיירת, 
 The 555 בעלת המותג
Shop. יוצרת בתחומים 

שונים ביניהם איור 
בדיו, ציור בשמן ורקמה 

דיגיטלית. ביריד תציג 
פאטצ׳ים וסיכות לבגדים, 

איורים מקוריים וציורי 
שמן ממוסגרים במסגרות 

זהב עתיקות.

נורה פורת : אמנית, 
מאיירת, מורה לאמנות, 
עובדת במגוון רחב של 

מדיות, מספרת סיפורים 
דרך ציורים

ענת אור מגל: מחברת 
הספר 'לבד ליפן. חתירה 

לתנועת השבירה', מציירת, 
יזמית, גם של פרויקטים 

אמנותיים-חברתיים.

ציירת רב גונית, 
אוהבת צבעוניות רבה  

ומשתמשת בסוגים 
שונים של מדיה 

וטכניקות על הבד.

חרוזי זכוכית הנעשים 
במבער,

הם הבסיס לעיצוב 
תכשיטים ייחודיים

המשלבים כסף ,נחושת, 
חוטים, ועוד. באוסף 

מחרוזות, צמידים, 
עגילים ועוד הפתעות.

צורפת ומעצבת 
תכשיטים מכסף בעבודת 
יד, באהבה ובתשומת לב 

לפרטים הקטנים

בעולם הדובים של 
קלרה תמצאו ערכות 

יצירה המתאימות למגוון 
גילאים בדגמים ייחודים 
שפיתחנו: דובים, פיות, 

גמדים, בובות ליבוד 
ועוד המון דמויות 

קסומות.

28333413 24 29303132

מתחם האורנים

28/ הדר בלום / קרמיקה וקדרות
 האורנים 40 פרדס חנה. 0528720290

 hadar.bloom  |  hadabh

33/ שלומית חפר / פיסול
 האורנים 40 פרדס חנה כרכור. 0522488522 

shlomitart.com  | שלומית חפר - עוד מימד לאמנות 

30/ יונינה רבינוב / תכשיטנות
האורנים 40 פרדס חנה.0548111601

 יונינה תכשיטים |  YoninaJewelry.etsy.com 

32/ קלרה / עיצוב מוצר
 האורנים 40 פרדס חנה , מתארחת אצל שלומית חפר.0524006477

dubiworld.com  |  Clara Burstin Golstein  |   Clara Burstin Golstein

29/  חיה גבע / אמנות פלסטית ציור
האורנים 40 פרדס חנה.0548196868

  haya.geva  |  hayageva

34/ שמוליק בכר / זכוכית
 האורנים 40, פרדס חנה כרכור. 0506361834 

shmuel60@gmail.com 

 31/  לירון שטמלר / צורפות 
 האורנים 40 פרדס חנה. 0535330650

Stamlerjewelry.etsy.com  |  stamlerjewelry

חצר השוק - מתחם מאיירות

הכלכאן
התחיל

מתחם האורנים, האורנים 40 פרדס חנה
 0522488522

 היזמים והיוזמה | מפעלים מקומיים 
 שהטוו את הדרך | כלי עבודה 

שנעלמו מהעולם
האקורדיוניסט המיתולוגי של 

הישוב - חנניה דן במופע חד פעמי- 
שבת 16:30 
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מתחם הקטיף

מאיקו אדרי היא אמנית 
יפנית המתמחה בשימוש 

בבדי קימונו ואובי 
מקוריים על מנת ליצור 
תיקים מודרניים ומוצרי 

אופנה נוספים. 

בגדי תינוקות וילדים 
- מעוצבים, צבעוניים, 

נוחים וייחודיים. מיוצרים 
ב100% אהבה, בגדים 

שילדים אוהבים.

 LEMONMADE 
מוצרים מעוצבים בעבודת 

יד - פריטים לתינוקות 
ואמהות בהתאמה אישית, 

תיקים, מוצרים לעיצוב 
הבית בבטון ועץ, סדנאות 

יצירה, תפירה וסריגה.

FlyRooster
מציג קולקציית חגורות, 

תיקים וארנקים המיוצרים 
מחומרים ממוחזרים 

מעולם הטיפוס השייט 
והתעופה. בעבודת יד 

מוקפדת נרקמים מוצרים 
צבעוניים, קלים, טבעוניים 

ויפיפיים. כל פריט יחיד 
ומיוחד.

ברוכים הבאים אל 
העולם הצבעוני שלי, 

עולם הזכוכית שמי 
אורנה אוחיון ואני 

יוצרת בויטראז

מעצבת ויוצרת תיקים 
ותכשיטים, אקססוריז 
אופנתיים מקוריים - 

והפעם ניקוי מדפים עד 
70% הנחה

אומנית רב -תחומית  
 "אומנות חזקה" 

המשלבת פיסול/ציור/
־איור/תכשיטי כח/טוט

מים/יודאיקה. מוטיבים 
שבטיים וקבליים של 

ריפוי העצמה ומסרים 
מקודדים. 

364142 37383940

מתחם הקטיף

36/ לימור גיגי / LEMONMADE / אמנות שימושית חפצי נוי
הקטיף 14, נווה פרדסים, פרדס חנה מתארח אצל ליבי פדלון. 0547699907

41/ מאיקו מיאגאווה אדרי / אופנה ואקססוריס
 הקטיף 14, נווה פרדסים, פרדס חנה מתארח אצל ליבי פדלון . 0533364653 

 Maikoedry |   rebirthbymaiko

38/ אורנה אוחיון / אמנות שימושית זכוכית
 הקטיף 14, נווה פרדסים, פרדס חנה מתארח אצל ליבי פדלון  0528352333 

 OrnaOhayonArt 

40/ מאיה ברש / אמנות פלסטית ציור
 הקטיף 14, נווה פרדסים, פרדס חנה מתארח אצל ליבי פדלון

  mayush.bar    | mayush.bar  מאיוש בר   | 0528365990

37/  אופיר יעקובי / אופנה ואקססוריס
הקטיף 14, נווה פרדסים, פרדס חנה מתארח אצל ליבי פדלון. 0508688655

  flyrooster.upcycled.lifestyle |  Flyrooster - personal hardware

42/ רוני שרף / אופנה ואקססוריס
 הקטיף 14, נווה פרדסים, פרדס חנה מתארח אצל ליבי פדלון . 0559442722 

 Roni Sharf  |   chotafashion4kids 

39/  לבנה פדלון / אופנה ואקססוריז
הקטיף 14, נווה פרדסים, פרדס חנה 0545690057

     Libi's designs of Jewelry & Bags בעיצוב אישי  | libisjewelryart.etsy.com 

S
S

רגש הוא מצב נפשי-גופני שיש לו ביטויים סובייקטיביים ואובייקטיביים. 
הרגש עשוי להתבטא במידות שונות של עוררות גופנית נעימה או בלתי-

נעימה, בדפוסי מחשבה מסוימים וכן בהתנהגות. רגש מקושר למצב רוחו של 
המרגיש, ולאישיותו.

ֶגׁש ֶר
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הבוסתן של סבא יוסי. סוף רחוב קקל על פינת ספיר בוייז הבוסתן של סבא יוסי

איילת לבן, מעצבת אופנה 
לנשים במידות 38-52, 

אופנה מאפשרת, מיטיבה, 
קז'ואלית וחגיגית. 

הדר הרנס - סטודיו 
לצילום והפקות תדמית. 
בשבילי צילום זה יותר 

מתמונה: זה חיבור שנשאר 
לנצח. גם השנה כולכם 
מוזמנים לצילום חוויתי 
שישאר  איתכם לעד, 

במחיר מיוחד ליריד.

אומנות דקורטיבית 
בסריגה, נעשית באהבה 
ומשרה אותה, עם איכות 

ללא פשרות.

זיו יוצר ואומן בעץ 
טבעי, פיסול, ריהוט 
ייחודי אומנותי, תוך 
שימוש בעץ ממוחזר 

הגדל באיזורנו.

ניפוח זכוכית בכבשן, 
תכשיטי זכוכית רומית 
עתיקה, פעמוני רוח, 

סדנאות והדגמות ועוד 
הרבה הפתעות.

סיפור מסע יצירתי 
שמתחיל בחיבוק אוהב 
של גוש חימר על גלגל 
האובניים וסופו בכלים 
מלאים באהבה לצבע, 

לתנועה ולרגש האנושי. 
מזמינה אתכם לחגיגת 

לבבונים, רקדניות 
וגיבורות מסע של חיים. 

אלכס מעצבת בגדי 
נשים, בדגש על נוחות 

מירבית והקפדה על 
בדים נושמים ומחמיאים. 
מציגה קולקציית קז'ואל 
אביבית , משמלות ועד 
טייצים מיוחדים. הנחות 

על עונות קודמות.

נעמה סגל מציירת ציורי 
פרא בצבעים תעשייתיים 

על גבי דיקטים. ביריד 
תציג ציורים מקוריים 

לצד הדפסים על קנווס 
ונייר.

אסלי אלובי, מייסדת 
 ,Paperbloom המותג

בוגרת ״בצלאל״, 
מייצרת מוצרים 

המבוססים על נייר 
זרעים פורח ומממשת 
את החזון למותג ירוק, 

מקיים וחברתי.

דנה וטופז מעצבות 
תכשיטי אופנה מזה 14 

שנה. יוצרות באהבה 
תכשיטים ייחודיים 
מחומרים איכותיים 

בסגנונות שונים.

אמנית נשמה. מציירת 
בצבעי הקשת ללא 
מעצורים בצבעים 
נועזים של חופש 

המתאפיינים בטוויסט 
נועז, צבעוני ולא 

שגרתי, טרנדי ותוסס.

בעלת תשוקה גדולה 
לאיור, שילובי צבעים, 

עיצוב ועבודת יד. 
קולקציית היוגה 

מפגישה את שתי 
אהבותי: יוגה ואיור. 
בה מתוארות דמויות 

בדיוניות, חצי אדם חצי 
חיה, המתרגלות בנופים 

קסומים.

4349 4450 4551 4652 47485354

הבוסתן של סבא יוסי. סוף רחוב קקל על פינת ספיר בוייז הבוסתן של סבא יוסי

43/ איילת לבן / אופנה ואקססוריז
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0522711188 

www.ayeletlavan.com |  Ayelet LAVAN - Tapu |  Ayelet_lavan

49/ הדר הרנז / צילום
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0509533578 

www.hdr.co.il |  Hadar Hernes Photographer

45/ איתי מגר / אמנות שימושית זכוכית
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0525015700

www.caesareaglass.com |  caesarea glass זכוכית קיסריה |  caesarea_glass

51 / ליאת שרון / קרמיקה וקדרות
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0545601969 

 liatsharon1 |   ליאת שרון

47/ אסלי אלובי / עיצוב מוצר
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0544522606

paperbloomlove.com |  Esli Alovi |  paperbloomlove

53/ ענבר רייך / אמנות פלסטית ציור
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0508151101 

loveart.co.il |  loveart.co.il

54/ ענת לוי / אמנות שימושית חפצי נוי
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0545830171 

youandi.studio |  youandi.studio |  youandi.studio

44/ איריס שרון / אומנות שימושית חפצי נוי
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0508177789 

  iris sharon |  sharon_fine_arts

48/ דנה וטופז / תכשיטנות
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0506508120 

 דנה וטופז - עיצוב תכשיטים בנגיעה אישית

50/ זיו אלזנר / אמנות שימושית חפצי נוי
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0505068936 

  זיו אלזנר

46/ אלכס בן שמול / אופנה ואקססוריז
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0544522606

www.alexsahara.com |  ALEX סטודיו לעיצוב בגדי נשים |  alexfashionfor_women

52 / נעמה סגל / אמנות פלסטית ציור
בוייז הבוסתן של סבא יוסי. 0525362276 

naamasegal.com |  naama segal
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59/ יעל פרנס / תכשיטנות
 הבוטנים 21 פרדס חנה כרכור. 0542398922 

etsy.com/shop/FairlightCrystals  |  fairlightcrystals |  fairlightcrystals

מתחם הבוטנים

אספנית של ספרים 
ישנים ופרטי וינטאג

 מצילה איוריהם של 
ספרים נשכחים

וממסגרת אותם 
במסגרות ישנות 

המלוקטות בשווקים
וכך נותנת להם הזדמנות 

שניה כתמונות יחודיות 
ומיוחדות

תכשיטים וחפצי נוי 
בשילוב קריסטלים לגוף 

ולנשמה

 היופי בטבע כאן 
בישראל נמצא בהשג 

יד, מעבר לפינה, במקום 
הכי גלוי או במקום הכי 

פחות צפוי. רק צריך 
להתעכב דקה ולהתבונן.

עבודות פסיפס עדינות 
וצבעוניות  משובצות 

זכוכית צבעונית, מראות 
ותכשיטים.

מראות,. קופסאות, 
חמסות מוביילים ועוד.

עיצוב ופיסול בחמר, 
עץ ומתכת. מוזמנים 

־לתצוגה מרהיבה וצבעו
נית של שלל עבודותיי, 

תרנגולים , עציצי נשים, 
חמסות, פרפרים, פילים 

ועוד

למדה ציור ברוסיה. 
מציירת בצבעי שמן 

ואקריל בעיקר טבע נוף 
ואבסטרקט. מעבירה 

־סדנאות למבוגרים בטכ
ניקת ציור מיוחדת.

מעצבת ובעלת סטודיו 
להדפס רשת ידני. 

מעבירה סדנאות הדפס 
ויוצרת מוצרי טקסטיל 

מאויירים ומודפסים 
בעבודת יד: תיקים 

שונים, כריות, קלמרים 
ועוד.

5559 5661 575860

מתחם הבוטנים

55/ אסנת שדה / אמנות שימושית חפצי נוי
 הבוטנים 21 פרדס חנה כרכור. 0544729901 

 אסנת שדה -נוסטלגיה |  Asnat sade

57/ גילוש נתן / פיסול
 הבוטנים 21 פרדס חנה כרכור. 0509588475 

etsy.com/il-en/shop/GilushNatan  |  Gilush Natan

56/ ארי בלטינשטר / אמנות פלסטית צילום
 הבוטנים 21 פרדס חנה כרכור. 0507257707

 arik-baltinester.pixels.com  |  Ari Baltinester photo

61/ רחלה אבידן / אמנות שימושית חפצי נוי
הבוטנים 21 פרדס חנה כרכור. 0587986369 

 Rachela avidan  

58/ ויקטוריה שפאגין / אמנות פלסטית ציור
 הבוטנים 21 פרדס חנה כרכור. 0524499606 

 viktoria.shpagin

60/ ענבר איצקוביץ / אופנה ואקססוריס
 הבוטנים 21 פרדס חנה כרכור. 0508560180 

amberlining.com |  Amber Lining

100030201

live art
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67/ מרק יודל / קרמיקה וקדרות
הבוטנים 25, פרדס חנה כרכור.. 0505947698

מתחם התורמוסים

חולם, רוקד, מדמין, 
רוקם צורה, מפסל 
בבטון על גרוטאות 

בעדינות ובזרימה

מהווה בית לדיירים 
המתמודדים עם בעיות 

נפשיות מורכבות. הדיירים 
יוצרים לשם הנאה ועניין, 
שימור ופיתוח מיומנויות 

, קבלת משמעות ותמורה. 
אנו גאים להציג עבודות 
מקוריות ומרהיבות אשר 
יוצרו עם נשמה ואהבה. 

מאיירת, מעגלת 
ומלבישה מילים 

ופסוקים של אור. 
מקבלת השראה מן 
המקורות ומעולמות 
הרוח, הנפש והחומר.
משתעשעת בצורות 
ובצבעים, בזכוכית 

ובבדיל.

בוגר בצלאל ואקדמיה 
 לאומנות בהולנד/ 

השתתף בתערוכות רבות 
בארץ ובחו"ל / מוצג 

בתערכה קבועה בכנסת 
/ מעביר הרצאות 

וסדנאות 

צורפת, מעצבת 
תכשיטים ופיסול במגוון 

מתכות בעבודת יד 
שמושפעות מהטבע. 

בוגרת בצלאל.   
סדנאות תכשיט אישי, 

קליעת תכשיטים, 
והרצאות  ממסעותי 

לאפריקה.

קרמיקאית מהנשמה, 
יוצרת מהלב את מה 

שמתבקש. מתמחה 
ביצירות בחומר איכותי.

מייצרת מוצרים לנוי,בית 
וגינה בגימור איתני 

ואומנותי.

קדרית, מורה לפלדנקרייז 
ואגרונומית. ביצירה 
משלבת בין האהבות 

האלו, בכלים שימושיים 
ונעימים בהשראה 

מהצורות והצבעים 
שבטבע.

6266 636769 68 6465

מתחם התורמוסים

62/ טל רוטשטיין / פיסול
הבוטנים 25, פרדס חנה כרכור. 0525258710 

 tal rotstain

64/ ילנה חפץ / קרמיקה וקדרות
 הבוטנים 25 פרדס חנה כרכור. '0528360921 

63/ יונת מרשה / אמנות פלסטית ציור
 הבוטנים 25, פרדס חנה כרכור. 0506866327 
 פסוקי אור - יונת מרשה | psukeyor.com

68/ עמי ליבוביץ / אמנות שימושית זכוכית
 הבוטנים 25, פרדס חנה כרכור. 0508289021 

 amileibowicz |  Ami Leibowicz Glass  |  flickr.com/photos/glami  

65/ מירב גלזרמן / קרמיקה וקדרות
 הבוטנים 25 פרדס חנה כרכור. 0528735939  

 meirav glaserman

69/ רונית כרמל / צורפות
 הבוטנים 25 , פרדס חנה כרכור. 0507712437 

 מעצבת תכשיטים - רונית כרמל

66/ מעון אילנית / קהילה טיפולית /לאנשים מיוחדים.  
הבוטנים 25 פרדס חנה כרכור

איחוי והפלת זכוכית 
בתנור כלים שקופים, 

צבעוניים, מיוחדים 
במינם ומגוונים
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מתחם הצלמות

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

אלה פאוסט 
צלמת פורטרטים 

ופוטותרפיסטית מזמינה 
אתכם להצטלם ביריד 

למצוא מרחב שמאפשר 
נוכחות וקרבה 

השנה בחרתי להציג את
צלמת החתונות שבי.

את דרך ההסתכלות שלי
על אירוע שבדרך כלל

חוזר על עצמו ולהמציא 
את עצמי כל פעם 

מחדש.

אני מתבוננת בחיים, 
באור המאיר את העולם 

־והחיים בו -מבחוץ פני
מה והפוך. משלבת בין 
האור הדק ל-עור הדק.

כל יום בין 8-9 בבוקר ובין 6-8 
בערב מצאתי את עצמי טוחן את 

הראש ברכבת. בניסיון לברוח 
ממחשבות טורדניות גיליתי דרך 
להתנתק מהאני המוכר ולהתחבר 

למשהו הרבה יותר גדול ממני. 
בזמן התבוננות נטולת פרשנות 

אישית , קווי רישום של עט 
רפידוגרף מתחברים ומגלים לי 
עולם אנושי בלתי רגיל בו אני 

מוצא חיבור רגשי אמתי.

7071727374

70/ אורה כהן / אומנות פלסטית צילום
המעלה 17 פרדס חנה כרכור. 0528770592 

 אורה כהן צלמת | oraphoto.co.il

72/ יפית יוחאי כליפה / אומנות פלסטית צילום
 המעלה 17 פרדס חנה כרכור. 0525364144 

  yafit_yoka |  יפית יוחאי כליפה-צלמת | yafityoka.com

74/ סלבה ויינבלט / אומנות פלסטית ציור
 המעלה 17 פרדס חנה כרכור. 0542367897 

 Slava Vainblat

71/ אלה פאוסט / אומנות פלסטית צילום
 המעלה 17 פרדס חנה כרכור. 0522332958

 נקודת אור-אלה פאוסט צלמת |  ella_v_faust

73/ נופי רותם / אומנות פלסטית צילום
 המעלה 17 פרדס חנה כרכור. 0522952159

 nofi rotem | www.nofidesign.com

בועז דרורי הוא מעצב 
מוצר, מאייר וצייר. 

ציורים שהחלו בטלפון, 
עברו לטבלט, ומשם 

אל הבד... קצב, טירוף 
ושמחה מלאים בצבע

עבודות תליים. שמיכות 
לילדים, מפות וקוסטרס 

ורנרס לשולחן. 

אמנית יוצרת בתחומים 
שונים: ויטראז', ציור 

בצבעי אקריליק ופיסול 
בקרמיקה

שילוב חומרים ופיסול 
בעץ מהשדות, חימר,  
פוליאסטר, מתכת וכו.

מעצבת אופנה לבגדי 
נשים, פריטים קלאסים, 

אלגנטים ונוחים 

פזית בן שמואל מפריחה 
חיים ברהיטים ישנים, 

יוצרת ומעצבת מוצרים 
בבטון. מקיימת סדנאות 

בסטודיו "חלומות 
יוצרים" - בית מלאכה 
ומרחב השראה לאוהבי 

היצירה ומלאכות היד.

105106107108109110

חלומות יוצרים

105/ בועז דרורי / אמנות פלסטית ציור
השדה 18 פרדס חנה כרכור. 0546645748 

 boazdrori

107/ יהודית דורון / אומנות פלסטית ציור
דרך השדה 18, פרדס חנה כרכור. 0523559242 

 Yehudit Doron 

109/ נעמי קמחי / אופנה
 דרך השדה 18, פרדס חנה כרכור. 0528368430

 Neomi kimchi

110/ פזית בן שמואל / עיצוב מוצר
 דרך השדה 18, פרדס חנה כרכור. 0529462150 
 חלומות יוצרים- בית מלאכה | craft-dreams.co.il

106/ ברברה סטצן / אופנה ואקססוריס
 השדה 18 פרדס חנה כרכור. 0522614726

 Bstutzen |  Barbara Stutzen

108/ ליאת פרנק בלוזיני / אמנות שימושית חפצי נוי
דרך השדה 18, פרדס חנה כרכור. 0504701202 

 liat frank
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כלי קרמיקה שימושיים 
מגוונים בקו נקי, 

עדין ובעיצוב אישי. 
כל הכלים נשרפים 

בטמפרטורה של 1200 
מעלות ומתאימים 

לשימוש בתנור אפיה, 
מיקרוגל ומדיח כלים. 

את הכלים ניתן לראות 
במהלך השנה בסטודיו 
בכרכור )בתיאום( ובאתר.

80

המסלול צהוב. 

מיכל בינהיים - ציור, 
פיסול וכתיבה. מציגה: 

ציורי שמן, פסלי אבן, עץ 
ובטון יצוק, וספרי ילדים 

שכתבה ואיירה.

ליאורה גלבוע ורמי 
מאירוב בסטודיו שלנו 
תמצאו אריחי קרמיקה 

בהתאמה אישית, 
שולחנות, מראות, שילוט 
לבית, חפצי נוי מקוריים 

ופינת מבצעים.

ציירת ומורה בכירה 
לאמנות )מסמינר 

"אורנים" וביה"ס בעין 
הוד(. יוצרת בשמן 

על בד ועץ והדפסי 
רשת ונחושת בסגנון 

ריאליסטי אקספרסיבי.

נירה, בעלת תואר 
ראשון בחינוך והוראת 
אמנות מ״בית ברל״. 

ציוריה מתארים נופים 
המשתקפים דרך 

הפריזמה של עיניה 
ומקבלים פרשנות אישית 

ויחודית.

75767778

75/ מיכל בינהיים / אמנות פלסטית ציור ופיסול
אחוזה 19 פרדס חנה כרכור. 0505669858 

binheim.wixsite.com/michal-binheim |  Michal Binheim |  michalbinheim

77/ רינה קלאי אינגבר / אומנות פלסטית ציור
 דרך הבנים 37 כרכור, דירה 26, קומה 7. 0507358918 

  רינה קלאי אינגבר אמנית

76/ לירה סטודיו לאריחים אמנותיים / קרמיקה וקדרות.
דרך הבנים 68, פרדס חנה כרכור. 0522401777

www.lyra-art.com |  Lyra Artistic Tiles לירה אריחים אמנותיים

78/ נירה יצהר / אומנות פלסטית ציור
 דרך הבנים 37 כרכור, דירה 26, קומה 7. 0505711589

 nira itzhar

אמנית ומאיירת,יוצרת 
בעיסת נייר ושילוב 

חומרים, אמנות צבעונית 
ועליזה.מנחה סדנאות 

אמנות ויצירה.

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. 

7981

המסלול צהוב. 

79/ רונית בנד / צורפות
רחוב דגניה 32 כרכור. 0542620620 

www.ronit-band.com |  ronit band jewelry design

81/ ליאת בנימיני אריאל / אומנות שימושית חפצי נוי
כינרת 11 כרכור. 0546604474 

www.liatart.com | ליאת בנימיני אריאל אמנית  

80/ אביבית לוי משה / קרמיקה וקדרות
דגניה 28 כרכור. 0502799505

 avivit_ceramic |  אביבית-סטודיו לקרמיקה | www.avivitlm.com.il

ְׁשָראה, מּוָזה ַה

030201

inspiration

1. )המקור מיוונית : mousa( ַהשָראה, בת-השיר, רוח השירה, 
    אינספירציה, רוח השכינה, השראה ליצור יצירות אמנות.

 2. )במיתולוגיה היוונית( כינוי לכל אחת מתשע הֵאלות ָהְממּונֹות על 
   האמנות והמדע המוזות היו בנותיו של זאוס, מלך האלים.
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המסלול הטורקיז.

פיות המפוסלות בעבודת 
יד עדינה וייחודית, כל 

פיה מביאה איתה עוצמה 
שונה ואוחזת בידיה 

קריסטל המאפשר לקסם 
שלה למלא את עולמנו

קרמיקאית בעלת 
סטודיו עצמאי 24 שנה, 

בוגרת אוניברסיטת 
אלפרד ואוניברסיטת 

תל אביב. יוצרת כלים 
שימושיים וכלים 

לפרוייקטים בעיצוב 
פנים.

ציורים שמן על בד. 
אורגינלים והדפסים 

במהדורה מוגבלת.

צורפת תכשיטים בזהב 
וכסף משובצים באבני 

חן ויהלומים. התכשיטים 
מגוונים בגימור מט

המעניק מראה ייחודי 
צעיר ורענן. הסטודיו 

במושב כפר חיים עמק 
חפר

אומנית קליעת סלים אומנותית - מזמינה 
אתכם לסטודיו האהוב שלי,  ושם בין 

חומרי הגלם, הצבעים והענפים,  תפגשו 
יצירות ייחודיות, המשלבות טכניקות 

מסורתיות עם חומרים וצורה מודרניים - 
סלים, עגלות קלועות לבובה, מוביילים, 

רעשנים, סיכות ראש ועוד. 
מעבירה סדנאות קליעה למתחילים 

ולמתקדמים במהלך השנה, ואני גאה 
להציג באירוע גם תערוכה של יצירותיהן 

של התלמידות שלי.

8485868788

84/ טליה שמר / פיסול
בציר 5 פרדס חנה כרכור. 0507229339 

 talia_fairies |  feyot@ | taliashemer.wixsite.com/fairies

86/ הווארד פוקס / אומנות פלסטית ציור 
 בציר 2 פרדס חנה כרכור. 04-6275052, 058-4312606

howardfox.com |  Howard Fox - Artist

88/ נוני יבנאי / אמנות שימושית חפצי נוי
 הקשת 8 כרכור. 0509112434

 weaving art

85/ לורי גולדשטיין / קרמיקה וקדרות
 lauriegoldstein.co.il | 0546316222 .העליה 16 כרכור  

  קרמיקה של לורי גולדשטיין ceramics by laurie goldstein |   lauriegoldsteinceramics

87/ סמדר לוין / צורפות
 ארבל 3 כרכור. 0528689900 

 smadar levine jewelry |  smadar levine jewelry

קדרית 20 שנה בוגרת 
מכללת תל חי יוצרת 

כלים נעימים למגע ונוחים 
לשימוש בסגנון כפרי 

צלחות, קערות, ספלים, 
קומקומים ועוד...

 יוצרת את ״עולמי 
הקסום״ בטכניקה 

מעורבת ובחומרים 
שונים בשפה הציורית 

הנעה על גבול המופשט 
המסתורי.

סטודיו וחנות מפעל 
לחידוש ושיפוץ 

רהיטי וינטאג', ריפוד 
וטקסטיל.אנחנו 

מעצבים, תופרים, 
משפצים, בונים, 

מייצרים, מייעצים, 
אוספים ואוהבים את 
מה שאנחנו עושים. 

משתתפת באירוע 19 
שנים. יוצרת ומפסלת 
בחומר. ניתן למצוא 

בסטודיו מבחר גדול של 
כלים שימושיים למטבח, 

עיצוב הבית, החצר 
וגופי תאורה. מתנות לחג 

במחירים שווים לכל 
נפש.

אמנית רב-תחומית 
מעצבת מבדים יחודיים 

כריות,מפות,ראנרים 
ועוד. את פרטי 

הטקסטיל מלווים 
ציורים בטכניקות 

מגוונות.

8990919293

המסלול הטורקיז.

89/ דנה בלייר / קרמיקה וקדרות
 גדנע 7 כרכור. 0528561105 

danablayer@walla.com | דנה בלייר 

91/ דורותיאה / עיצוב מוצר | צילום: לין ממרן
  נעורים 35 כרכור. 0507390983

 dorothea.co.il  | דורותיאה   |  dorothea_lalipoof 

93/ טלי ברוך- שומוביץ / אמנות שימושית חפצי נוי
 קורנית 12, כרכור. 0526154112

  Tali Shomovitz Baruch 

90/ אירית בהלול / אומנות פלסטית ציור
 המושב 5 פרדס חנה כרכור. 0523605739 

  Irit_art | אירית בהלול ציירת 

92/ שולה קופל / קרמיקה וקדרות
 אחוזה 46 כרכור. 0522250495 

 קרמיקה שולה קופל

שפע כלי נוי וכלים 
שימושיים בשרפת 

חשמל, ראקו וגז. יוצרת 
כלים תוך דגש על יצירת 

טקסטורות מענינות

82

82/ ג׳אנה שימונוב / קרמיקה וקדרות
דגניה 69, כרכור. 0544559821

 Jana shimonov - pottery | janashimonov.com |  janaceramics
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מתחם הידית.

אני צלמת רב-תחומית, 
מצלמת בעיקר פורטרטים 
וטבע, באמצעות הצילום 
אני מייחדת סיטואציות 

יומיות. השנה אמכור 
מצילומיי ואצלם 

פורטרטים במקום.

אור לבנת - הלוחשת 
לחוטים, אמנית סריגה. 
סורגת במגוון טכניקות 

וחוטים ומעבירה 
סדנאות וחוגי סריגה.

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, וצבעוניות.

אמנות עכשווית בכסף  
ובזהב. עיצוב שמגיע 

מתוך משחק עם החומר 
ולמידת התכונות שלו. 

העבודה אינטואיטיבית 
ומתפתחת מעצמה 

לכדי פריטים ייחודיים, 
מקוריים ומלאי תשוקה.

פיסול ועיצוב בנייר. 
ציורים  מקוריים, 

פסלים, גופי תאורה 
ומסכות

9495969798

94/ אביה בן אבי / אומנות פלסטית צילום
מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0546920536 

aviaben.wixsite.com/aviabenavi |  aviabenavi |  Avia Ben Avi - Photographer

96/ איילת גד / אמנות שימושית חפצי נוי
 מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0547244013 
 ayeletgad.com |  ayelet gad-inside art |  ayeletgad

98/ גליה שמחאי KWALA / עיצוב מוצר
 מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0528513786 
 קוואלה - עיצוב ופיסול בנייר |  kwalart | kwala.co.il

95/ אור לבנת / אמנות שימושית חפצי נוי
 מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0526355388 

 הלוחשת לחוטים |  orlivnat

97/ בוני ברנר / צורפות
מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0548000822 

 בונינה -עיצוב תכשיטים |  bonnina_jewelry | bonnina.com

99/ דפנה אברמוביץ / פיסול
מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0523395794 

  Dafna Abramovitz | dafna-art.com 

בגדים נוחים, נעימים, 
יפים ונשיים שיגרמו לך 

לרצות לגור בהם. שמלות 
שילוו אותך מבוקר עד 

ערב, בעבודה וגם בבילוי, 
עם המשפחה, הבן זוג או 

החברים. בגדים לנשים 
בתנועת החיים.

כלים שימושיים עם 
נשמה, יחודיים, רעננים 
ואסטתיים.  מעוטרים 
בשיטות שונות בכחול 

לבן. מיוצרים באובניים 
ובעבודת יד.

אמנית פסיפס ופיסול 
סביבתי. יוצרת ומנחת 
סדנאות לכל הקהלים, 
ילדים נוער ומבוגרים. 

טוקום- 
תכשיטים מלב היער.

מלב היער אני מקבלת 
השראה ליצירה. אוספת 
זרעים של עצים ודקלים 

ואיתם אני מעצבת 
תכשיטים, שמחברים את 
העונד אותם לרוח היער 
ולפעימת החיים שמגיעה 

מתוכו. 

מעצבת מוצרים בסגנון 
נוסטלגי למבוגרים 

ולילדים - מפות 
שולחן, כריות, סינרים, 
תיקים, ערכות ייחודיות 

למלאכת יד ועוד. 
עסק חברתי המשלב 
פרויקטים חברתיים 

ותרומות. 

לילך זמיר, מעצבת 
ויוצרת וילונות ומוצרי 

הצללה, מערכות ישיבה,  
כורסאות, טפטים 

ואקססוריז.
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מתחם הידית.

100/ הילה סולומון / אופנה ואקססוריס
מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0532852671 

 hila.fashion.emotion |  Hila Solomon - Fashion e-motion

102/ נוגה ספקטור / אמנות שימושית חפצי נוי
 מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0525792992

nogaspector.co.il |  NogaSpectorMosaics |  noga.spector_mosaic.art  

104/ שוקדת - שירה פרידמן / אמנות שימושית חפצי נוי
 מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0545907157 

 shokedet

 105/ לילר זמיר / אמנות שימושית חפצי נוי
 מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0522889920 

 lilach.zamir.yankelevich.designer

101/ מינדה גלאון / קרמיקה וקדרות
 מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0547902165 

 Minda Galon |  MInda Galon Ceramics

103/ ננסי כץ / תכשיטינות
מתחם הידית, חרושת 1 פרדס חנה כרכור. 0542898786 

 tucumarts |  טוקום-תכשיטים מלב היער |  etsy.com/shop/Tucum

אמנית מחזור
"החיים בזבל"
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מתחם האורוות.

בגדי הים 
 GOA MAGIC של

בעיצובה של אודליה 
סוסק מיוצרים בעבודת 

יד בעיצוב מקורי אוטנטי 
וחדשני. אני מזמינה כל 
אחת מיכן להגיע אלי 

להתאמה אישית ולמציאת 
בגד הים האולטמטיבי 

לכל אחת ואחת.

 ציור פורטרטים.
באמצעות אהבתי 

הגדולה לצבע, אני 
חוקרת את תווי הפנים 
האנושיים וכיצד אלו 

מבטאים את פנימיותנו.

הדס מור - אישה 
שמבינה אישה בעלת 
מותג הלבשה תחתונה 

נח, טבעי, מתחשב, 
סקסי ויפה. מעצבת 

בגדים עליונים 
ותחתונים שמרחיבים 

את התחושה של נשיות 
אצילה בכל אחת ואחת.

טוהר מכינה תכשיטי 
קיר מרהיבים - מנדלות 
עץ בחיתוך לייזר במגוון 
עיצובים מקוריים ובשלל 
צבעים, מראות במסגרות 

מעוצבות ועוד.

בוטיק הגברים הראשון 
בפרדס חנה כרכור, 

אופנה וסטייל ייחודיים, 
בקו צבעוני צעיר ורענן.
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111/ אודליה סוסק גואה מג'יק / אופנה ואקססוריס
 אורוות האמנים - בית ספר חקלאי. 0542084767 

goamagicfashion.com |  goamagicfashion |  @goamagicfashion

113/ הדס מור / אופנה ואקססוריס
 אורוות האמנים - בית ספר חקלאי.. 0522944922 

Hadasmor.com |  Hadas mor breathing lingerie |  hadasmor_breathing_lingerie

115/ שגב נבין / אופנה ואקססוריז לגברים
 אורוות האמנים - בית ספר חקלאי. 0546241603 

 naveenew

112/ אלינה אורן / אמנות פלסטית ציור
 אורוות האמנים - בית ספר חקלאי. 0548018220 

 אלינה - בית אמנות

114/ טהר לאופר זאבי / אמנות שימושית חפצי נוי
 אורוות האמנים - בית ספר חקלאי. 0538205388 

etsy.com/il-en/shop/ToharWoodDesign |  tohar design |  tohar_design

116/ נחום ורבקה בנימין / צורפות
  אורוות האמנים - בית ספר חקלאי. 0506798799

somgallery.com  |  SOMGALLERY JEWELRY|  nahum_benyamin_

ביגוד נשי ונוח עם טאצ' 
ייחודי מבדים רכים 

ומלטפים לערב וליומיום,
מיוצר בעבודת יד, 

בכמויות קטנות, ובאהבה.
When simple 

becomes unique

מותג המשלב בתוכו את 
המשיכה של המעצבת 

לקווים נקיים/יפניים עם 
נגיעות מהשבטי הקדום. 
בגדים נוחים, מחמיאים 

ובעלי אמירה שונה.

רויאל ג׳יפסי, מותג 
בגדי החופש. מיכל 

מאמינה שאישה הכי 
יפה כשנוח לה ולכל 
אישה מגיע להראות 

מלכה, בלי קשר למבנה 
גוף והמסע שהגוף הנשי 

עבר בדרך. השמלות 
והגלביות של מיכל 

מחמיאות, מלאות שיק, 
הדר ויופי .

נעה חן, ציירת שגרה 
בפרדס חנה - כרכור. 
עוסקת בציור בשמן 

השייך למסורת 
הפיגורטיבית ובנושאים 

של נשיות, אימהות 
וילדות. 

תמונת הנושא: נעה חן, 
'גילי וחתול', שמן על 

בד, 80×80 ס"מ.

רכות נשיות ונוחות 
מאפיינים את 

הקולקציות המגוונות 
של פרטי הלבוש 
ואביזרי האופנה 

המיוצרים זה שנים 
באהבה ובמקצועיות 
על ידי נטע רמון. כל 

החומרים טבעיים. 
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מתחם האורוות.

 117/ סמאיה יעל דוכובני / אופנה ואקססוריז 
 אורוות האמנים - בית ספר חקלאי. 0545585852

   Samaya- clothes made with love סמאיה בגדים באהבה | etsy.com/shop/SamayaFashion

119/ מיכל מונקה / רויאל ג׳יפסי  / אופנה ואקססוריס
 אורוות האמנים - בית ספר חקלאי. 054-4775851

www.royal-gypsy.com |  Royalgypsy |  royalgypsy3 

121/ נטע רמון / אופנה ואקססוריס
 אורוות האמנים - בית ספר חקלאי. 0526757866 
 ramonneta | נטע רמון עיצובים netaramon.com  

120/ נעה חן / אמנות פלסטית ציור
אורוות האמנים - בית ספר חקלאי. 0523591294 

 Noah Sibony Chen |  Chenno75 

תכשיטי הרגשה 
והעצמה יוצאי דופן, 
בעבודת יד ובאיכות 

ללא פשרה.
אבני חן בשילוב זהב 
וכסף. כל יצירה הינה 

איכותית וייחודית 
ומחברת אותנו לעולם 

הרוח והרגש.
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 118/ צ'ארו ויאס /  Urbanic Tribe / אופנה ואקססוריס 
 אורוות האמנים - בית ספר חקלאי. 0546535059

 Urbanic Tribe |  UrbanicTribe | www.urbanictribe.com


