
ניהול אמנותי והפקה: 
רונית אוחנה - פאוזה בית הפקות

מאור כהן 
צילום: רונן פדידה

פרטים נוספים 
www.golan.org.il באתר הגולן

ובפייסבוק

בתמיכת: משרד 
התרבות והספורט

המקום בו
הכל מתחבר

 ימים פתוחיםמציעים לכםניידישובסוג אמנותשם האמן
10:00 - 14:00 

8.10 + 9.10ביקור בגלריה, מפגש עם האמנית וצפייה בעבודות052-5612351אורטלפיסול וקדרותסמדר ירבעם - סטודיו חמריקה

היכרות עם היוצרת, צפייה בעבודות, הסבר על תהליך 052-2613453אליעדקדרותחדוה קליצ'בסקי 
9.10העבודה, סדנה פעילה )במחיר מוזל( בתאום מראש

 ביקור בבית האמנית +סדנה חינמית בחרוזים לילדים 050-5626742אלרוםתכשיטים אורלי מזרחי
8.10)מעל גיל 12(

 פסל אבן ומעצב גינון,דניאל בלומנפלד
היכרות עם האמן, ביקור בבית האלטרנטיבי שהוא יוצר, 050-8507447אלרוםנוף ובנייה אומנותית

8.10 + 9.10וסיור פסלים באלרום

 "ALMENDRO" ביקור בסטודיו, מפגש עם האמנית והדגמה חיה של 052-8544318אניעםצורפותגיא שקד, סטודיו
8.10 + 9.10מלאכת הצורפות

מוזמנים לביקור בכפר המאגד מגוון רחב של אמנים, 052-4472798אניעםמגוון גלריות ובתי יצירהכפר האמנים
8.10 + 9.10לפגוש את היוצרים ולצפות בהם בעבודתם

 תמונות, הדפסים,יפעת פלד - סטודיו מסגרת
8.10 + 9.10ביקור בסטודיו, שיחה עם האמנית וצפייה במגוון העבודות052-4472798אניעםמסגרות מיוחדות 

ציורי שמן בסגנון איילה באר
מפגש עם האמנית, צפייה בעבודות ושיחה על תהליכי 052-6294457בני יהודהראליסטי

8.10 + 9.10היצירה

מפגש עם האמנית, צפייה בעבודות ושיחה על תהליכי 054-8357870בני יהודהאמנית מיניאטורותגוצי פרל
8.10 + 9.10היצירה

יצירות מצמר לבד ברוח ג'יזל הולצברג
ביקור בסטודיו, מפגש עם האמנית וצפייה בעבודות.   054-6370763בני יהודהאנתרופוסופית

8.10 + 9.10מגוון סדנאות יצירה לילדים ו/או מבוגרים בתאום מראש

ביקור בבית האמנית, צפייה בעבודות המוצגות בבית 050-3499306גבעת יואבפיסול בברזל רשת וחימרניצה יעקבי
9.10ובגינה והיכרות עם תהליכי היצירה

 דני מצייר ופיקיפיקי ודני גרוס
8.10 + 9.10היכרות עם זוג היוצרים, ביקור בסטודיו וצפייה בעבודות052-8835020גבעת יואבמספרת בחומר

ביקור בגלרייה ומפגש עם ציפי, ציירת ואמנית. מגוון 050-8336655גבעת יואבגלריית אמנותציפי אחישחר, גלריה זרעים של צבע
8.10 + 9.10יצירות ומפגש עם אמנים אורחים

 לירן טויטו, סטודיו
"JIUJITSU WIZARDS"053-2256866גבעת יואבאמנויות לחימה

מפגש עם לירן, הדגמות, סדנאות לחימת קרקע והגנה 
עצמית. מוזמנים לסדנאות בתאום מראש )45 דק' בעלות 

סמלית, ע"פ גילאים ומגדר(. 
9.10 + 8.10

מפגש עם היוצרת,צפייה בהדגמות, התנסות חינמית 054-9720596כנףויטראז'סמדר שיאחי
8.10 + 9.10בחיתוך

מפגש עם האמנית, שיחה על תהליך היצירה וצפייה 054-5800133מעלה גמלאציירתהדס גדות
8.10 + 9.10בעבודות

ביקור בסטודיו, שיחה עם האמן, היכרות עם תהליך 054-7588752מרום גולןאמנות בעץאריאל שמיר - אמנות בעץ
8.10 + 9.10העבודה וצפייה ביצירות

מפגש עם האמן, כולל סיור במרום גולן, והסבר על 052-3235633מרום גולןפסליופ דה יונג
8.10 + 9.10הפסלים הפזורים בישוב

8.10ביקור בסטודיו, שיחה עם האמנית וצפייה בעבודות054-7996028 מרום גולןקרמיקהלוסי בשן בראון
  8.10 + 9.10ביקור בסטודיו, שיחה עם האמנית וצפייה בעבודות050-632-8228מרום גולןקרמיקהקטי אשכר

8/10ביקור בסטודיו, שיחה עם האמנית וצפייה בעבודות. 050-5719987מרום גולןעיצוב טקסטילדרורית קאופמן

ביקור בחנות - גלרייה, צפייה במגוון יצירות מתחומי אמנות 054-7996028מרום גולןחנות גלריהמשלנו - מס' אמנים
8.10 + 9.10שונים, של אמני מרום גולן

מפגש עם האמנית, סיור בסטודיו, הסבר על העבודות 050-4060933נאות גולןעיסת נייר ופיסול באדמהאסתר יהודאי
8.10 + 9.10השונות וסדנת עיסת נייר במחיר מוזל.

9.10ביקור בסטודיו, שיחה עם האמנית וצפייה בעבודות055-6663579נובציירת )בעיקר נוף(אראלה בן חורין

ביקור, שיחה עם האמנית וצפייה בעבודות ובמשק 052-4425578נובדלועים קישוטייםאביבה לוין
9.10האקולוגי.סדנה )במחיר מוזל( בתאום מראש.

050-7406484נטורתכשיטי זכוכיתרינה אפלבוים - סטודיו מנדרינה
מוזמנים לגלות את סודות הזכוכית הקסומה. מפגש עם 

האמנית, הדגמה של פיסול וניפוח זכוכית, וסדנאות במחיר 
מוזל )מגיל 3 ומעלה ב 9:30, 11:00( 

9.10 + 8.10

מפגש עם האמנית, ביקור בסטודיו וצפייה במגוון רחב של 052-6253548קדמת צביציור ויצירה רב- תחומיתאבוקה שטרן
8.10 + 9.10יצירות. סדנת תרפיה באמנות )לקבוצה( בתיאום מראש.

ביקור בגלריה, מפגש עם האמנית וצפייה בעבודות.  סדנה 050-4425269קדמת צביאמנית בדיונה עטייה - יונה'לה גלריה לאמנות
8.10 + 9.10להכנת תיק מעוצב בעלות מוזלת

מפגש עם האמנית, צפייה בעבודות והסבר על תהליך 054-5922220קדמת צביצורפת ומעצבת תכשיטיםעליזה פולצ'ק
8.10 + 9.10היצירה

מפגש עם האמנית, סיור בסטודיו ובגלריה, הסברים 050-5520369קדמת צביקרמיקה ויצירה באבנייםמרגרט למדן - הקרמיקה של מרגרט
8.10 + 9.10והדגמה של העבודה על האבניים

מפגש עם האמנית, צפייה בעבודות והסבר על תהליך 052-6606167קדמת צביפסיפסכרמית אבנר סטודיו כרמיתא
8.10 + 9.10היצירה

היכרות עם היוצרת, הסבר על תהליך העבודה, סדנה 050-4565720קצריןסבונים טבעייםמירה גולוביצקי
8.10 + 9.10פעילה )במחיר מוזל( בתאום מראש

במסגרת חגיגות ה-50 לחידוש ההתיישבות בגולן,
מחלקת תרבות מרכז קהילתי גולן מציגה:

סוכות של יצירה 
אמנים פותחים ביתם בגולן

8-9 באוקטובר 

https://www.google.co.il/maps/place/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C%E2%80%AD/@33.086867,35.7616567,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151eaf6b9ca1a713:0xf22285b7f7a63e4c!8m2!3d33.086867!4d35.759468
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%93%E2%80%AD/@32.8049806,35.7437308,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151c10266aabe675:0xc65a892e84761bd4!8m2!3d32.806583!4d35.736575
https://www.google.com/maps/place/33%C2%B010'52.5%22N+35%C2%B046'27.9%22E/@33.18126,35.7765937,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d33.18126!4d35.774405?hl=iw
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%9D%E2%80%AD/@33.1794485,35.7751104,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151eb0f6e5e6940f:0x60d48fb10ff53993!8m2!3d33.180519!4d35.770095
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%9D%E2%80%AD/@32.9576137,35.739953,18.08z/data=!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x151c1d2b58a77043:0x9bafc8d6ec0be4aa!2z15DXoNeZ16LXnQ!2m2!1d35.739718!2d32.956638!3m4!1s0x151c1d2b58a77043:0x9bafc8d6ec0be4aa!8m2!3d32.956638!4d35.739718
https://www.google.com/maps/place/%D7%9B%D7%A4%D7%A8+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%9D%E2%80%AD/@32.958553,35.7443323,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151c02d2e0c71d81:0x381219797d2409b3!8m2!3d32.958553!4d35.742149?hl=iw-IL
https://www.google.com/maps/place/%D7%9B%D7%A4%D7%A8+%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%9D%E2%80%AD/@32.958553,35.7443323,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151c02d2e0c71d81:0x381219797d2409b3!8m2!3d32.958553!4d35.742149?hl=iw-IL
https://www.google.co.il/maps/place/380,+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94%E2%80%AD/@32.799089,35.6951317,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151c11089619d761:0x1ee326237f3a225!8m2!3d32.799089!4d35.692943
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B047'48.5%22N+35%C2%B041'12.1%22E/@32.7968056,35.6888831,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.796808!4d35.6866804?hl=he
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B047'45.9%22N+35%C2%B041'15.8%22E/@32.7960849,35.6899169,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.7960849!4d35.6877282?hl=he
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B047'49.3%22N+35%C2%B040'48.6%22E/@32.7970203,35.6823599,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.7970203!4d35.6801712?hl=he
https://www.google.co.il/maps/place/26,+%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA+%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91%E2%80%AD/@32.802599,35.6820327,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151c11173a6a1a3f:0x3eac3dfe698c050!8m2!3d32.802599!4d35.679844
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B048'04.4%22N+35%C2%B040'51.7%22E/@32.80122,35.6832193,17z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x151c11112bdb163b:0xac5abafcabc1d572!2z15LXkdei16og15nXldeQ15E!3b1!8m2!3d32.801217!4d35.680911!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d32.8012202!4d35.6810364?hl=iw-IL
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B047'50.5%22N+35%C2%B041'06.0%22E/@32.7973488,35.687187,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.7973488!4d35.6849983?hl=he
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B052'08.7%22N+35%C2%B042'11.4%22E/@32.869074,35.7053487,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.869074!4d35.70316?hl=iw
https://www.google.co.il/maps/place/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C+%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A2%D7%A5%E2%80%AD/@33.131029,35.778104,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd7919e90da1ca3d2!8m2!3d33.131029!4d35.778104
https://www.google.com/maps/place/33%C2%B007'48.7%22N+35%C2%B046'32.2%22E/@33.1303664,35.7796032,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d33.130198!4d35.7756
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B050'05.4%22N+35%C2%B046'55.4%22E/@32.8348247,35.7842566,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.8348247!4d35.7820679?hl=he
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B051'11.7%22N+35%C2%B045'15.1%22E/@32.8532448,35.7563849,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.8532448!4d35.7541962?hl=he
https://www.google.co.il/maps/place/30,+%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA+%D7%A6%D7%91%D7%99%E2%80%AD/@33.029612,35.7024867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151ea7a6dd1a680f:0xe30d98f606e0d861!8m2!3d33.029612!4d35.700298
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%27+%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%9C+10,+%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F&entry=gmail&source=g

