
בתים מבפנים
ביקור בבתים שעוצבו ע"י מעצבות פנים תושבות שוהם: נילי סלע, אורית בנדר, מירב בן ארי, אורנה עדן, אשרת קמחי. 

קהילה שבלב  - מרכז אמנויות הבמה
19:00-22:00 תערוכת אמני שוהם ומכירת פריטי עיצוב.

19:30 פתיחה חגיגית - תערוכה "קהילה שבלב".
tovaloni@gmail.com ,054-4679011 ,אוצרת טובה אלוני, תושבת שהם, פיסול סביבתי ודקורטיבי לבתים, מפסלת בברזל ואבן

20:00 מגוון הרצאות בנושאי עיצוב, אמנות וסטיילינג:
n טל הברמן - תלמידת מגמת אמנות בתיכון שוהם, בהרצאה על האמנית הישראלית 'סיגלית לנדאו'. 

n רוית רוד - סטודיו להלבשת הבית בהרצאה על עיצוב משנה חיים.

n חגית פלג רותם - עיתונאית ואוצרת, חוקרת תרבות חזותית. 'איי ויי ויי'. האמן שידע להשתמש בפייסבוק ובטוויטר טוב יותר מהנשיא טראמפ.

n רונית יודקביץ - אופנה, אמנות ומה שביניהם

shoham.smarticket.co.il 03-9724700 :כניסה חופשית, בהרשמה מראש

בתים מבפנים
10:00-12:00 ביקור בבתים שעוצבו ע"י מעצבות פנים תושבות שוהם.

אמני שוהם מארחים
אמני שוהם מזמינים לביתם לתערוכת עבודותיהם.

קהילה שבלב  - מרכז אמנויות הבמה
09:00-15:00 תערוכת אמני שוהם ומכירת פריטי עיצוב.

קצת לפני שבת  - מרכז אמנויות הבמה
12:00 מקבלים את השבת על כוס בירה עם ההרכב הברזילאי האותנטי "דנסה טרופיקנה", 

בקצב הבוסה נובה ושירים ברזילאים קצביים ושמחים. הכניסה חופשית

אמני שוהם מארחים
אמני שוהם מזמינים לביתם לתערוכת עבודותיהם.

קהילה שבלב  - מרכז אמנויות הבמה
10:00-17:00 תערוכת אמני שוהם ומכירת פריטי עיצוב.

שבת תרבות  - מרכז אמנויות הבמה
11:00-13:00 העיתונאים נועה ברק וושלר ואלון מזר מארחים את: רם בן ברק, לשעבר בכיר השב"כ וכיום במפלגת "יש עתיד", 

את הכתב הפלילי בוקי נאה ואת ד"ר רפי קישון, וטרינר, מחבר הספר "אנשים על ארבע". על ההומור, הבידור, החיים והסרטים של 
אבא אפרים קישון. הכניסה חופשית

סופשבוע של אמנות, עיצוב ו... קהילה
חמישי - שבת, 22-24 במארס 2018

שבת 24.3.18
יום 

שי 23.3.18
שי

יום 
יום ה', 22.3.18

פותחים דלת
לאמנות ולעיצוב 



אפרים )אפי( בן נתן  |  צייר
ציוריו של אפי הם ציורים מלאי רגש ואהבה לאדם, הוא מבטא בציורים את 

האור, החיים, האדם וכל זאת בחום ובאהבה. עבודותיו נעשות עם מכחולים, 
שפכטלים, ידיים ועוד.

רחוב תרשיש 13 שוהם, טל׳: 03-9702960
Efraim Efi Ben Natan :פייסבוק n

bennatan.carbonmade.com :אתר n

n ימי אירוח:  יום ו' שעות 10:00-14:00  |  שבת שעות 17:00-21:00

אמני שוהם

רונית גולן  קרמיקאית
יוצרת בחימר מתנות ייחודיות וכלי קרמיקה שימושיים לבית

בסטודיו שבביתה מעבירה רונית גם סדנאות פיסול בחימר ועבודה באובניים 

לילדים ולמבוגרים.

יסמין 17, שוהם, טל׳: 052-4701086
n יום ו' 23/3 14:00-17:00 , שבת 24/3 18:00-21:00,

n מיום ראשון 25/3 עד ליל הסדר כל השבוע בתאום מראש

n פייסבוק: סטודיו רונית גולן - כלים שאוהבים 

Vicake - עוגות בוטיק
רחוב החושן 23  טל׳: 054-6847787

n יום חמישי 17:00-21:00  |  יום שישי 10:00-16:00  |  יום שבת 10:00-21:00

גלית קרמר -  תכשיטים מעוצבים בעבודת יד
גזית 10 א׳ שוהם, טל׳: 052-5834400

n חמישי 17:00-20:00  |  שישי 10:00-14:00  |  שבת 10:00-20:00

n פייסבוק: גלית קרמר עיצוב תכשיטים

StudioKnob - עדי עזר ויותם שפרוני
פריטי תאורה אומנותיים המספרים סיפור באור וחומר, הדפסי משי ופריטי 

עיצוב לבית בעבודת יד, המשלבים אופי אקלקטי ושובב עם אלגנטיות 
ותיחכום. 

רח'  מצפה 2, דירה 7 שוהם, עדי טל׳: 054-3100140 
n יום ו ' 10:00-14:00  |  יום שבת 10:00-13:00

www.studioknob.com: :אתר הסטודיו n

www.facebook.com/studioknob :פייסבוק n

רונית רוזנבלום - הסטודיו לתכשיטים וקרמיקה
אומנית רב תחומית, קרמיקה אומנותית בשילובי בדים צבעוניים, לבית ולגינה.

צורפת תכשיטי כסף בשילוב זהב ועבודות בגולדפילד ומתנות ייחודיות.

התבור 76 שוהם 03-9793330, 054-4649149
n יום חמישי 09:30-21:00, יום שישי 10:00-16:00

n יום שבת 10:00-21:00
n מיום ראשון 25/3 ועד ליל הסדר פתוח כל השבוע

n פייסבוק: רונית רוזנבלום הסטודיו לתכשיטים וקרמיקה

מארחים בבתיהם



אמנון בירן
גילוף בעץ

טל': 054-5376745

רונית שפיר
תכשיטים, אביזרי אופנה ופריטים 

ייחודיים, מחרוז פרח פלסטיק, 
המביאים איתם, אור, צבע ושמחה.

טל': 050-5788735
פייסבוק: מתנה שהיא ברכה- רונית שפיר

יובל ברו
Cross בגדי ים לנשים 

 www.mycross.co.il :אתר
cross.swimwear :פייסבוק

  cross_swimwear :אינסטגרם
טל׳: 058-7811787

אנה אמילי אוהד
אומנות בנייר 

פרחים מנייר בעבודת יד
הזמנות בהתאמה אישית

טל׳: 058-5150185
www.byamalie.com

byamalie :אינסטגרם

מאירי שלמה
קרמיקה - כלים לבית ולנוי

טל׳: 054-4518562
smeiri@gmail.com :דוא"ל

Pepe-Wood Art
כלים משלימים ואקססוריז לבית 
ולמטבח מבחר מתנות ופריטי נוי 

מחריטה וגילוף מעץ.
אומנות מעץ בעיצובו של האמן ג'אן 

 .PEPE פייר גדג', המכונה
טל׳: 054-5666158

PepeWoodArt :פייסבוק

שרה רוזנר
בית ספר לעיצוב אופנה

מכירת תיקים
טל': 052-6611402

רונית גולן - קרמיקאית
יוצרת בחימר מתנות ייחודיות וכלי 

קרמיקה שימושיים לבית
טל׳: 052-4701086

פייסבוק: סטודיו רונית גולן
- כלים שאוהבים

מיקי ישראלי "שינוי בסטייל"
סטייליסטית אישית

www.mikibstyle.co.il :אתר
 mikibstyle :פייסבוק

טל׳: 052-5318832

מאיה לנג-גלעד - זרעים של קשר
מטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת, 

מפתחת קלפי שיח המחברים בין 
אנשים, כל שאלה מזמנת שיחה 

שמכוונת לצמיחה ולקרבה.
www.mayalg.co.il  052-2595611

mayalg@012.net.il :דוא"ל

קהילה שבלב
תערוכת אמני שוהם
ומכירת פריטי עיצוב
התערוכה תוצג במבואת מרכז אמנויות

פרטים בהמשך



נילי סלע - אדריכלות ועיצוב פנים
רואה את האדריכלות ועיצוב הפנים כאומנות ומדע המאפשרים לי ליצור עבור 

לקוחותי סביבה בריאה יותר, אסתטית, מהנה ובעלת זרימה אנרגטית והרמונית. 
n יום שישי 23.3.18  |  שעה 11:00  |  להרשמה לסיור: 052-4442032
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אורנה עדן - מעצבת פנים
"תפור למידתם- בית בתכנון מדויק"

בית ברחוב הבשור' הבית עוצב בסגנון מודרני חם עם נגיעות קלאסיות.
n יום חמישי 22.3.18   |  שעה 17:00 

n להרשמה לסיור: 052-6352916

www.ornaeden.co.il  |  ornaeden@gmail.com

מירב בן ארי - מעצבת פנים
העיצוב שלי הוא אקלקטי. ומערבב בין חדש וישן עם הקשבה לאופי וצרכי הלקוח

מירב בן ארי, מעצבת פנים, בוגרת המכללה לעיצוב פנים של "בניין ודיור" ובעלת ניסיון בעיצוב בתים 
ועיצוב מסחרי. 

n יום שישי 23.3.18   |  שעה: 12:00
n להרשמה לסיור: 050-5667539

Benari.merav@gmail.com n

אורית בנדר - משרד לשרותי אדריכלות ועיצוב פנים
מהפך: בית שהפך מסגור לפתוח והפך למואר ומזמין למרות מגבלות השטח.

מעצבת פנים בעלת עשרים שנות ותק בעיצוב חללי בתים, דירות, משרדים, קליניקות וחללי עבודה. 
אורית שמה דגש מיוחד לצרכים המיוחדים של משתמשים תוך חשיבה על פתרונות יצירתיים מחוץ 

לקופסה ומתאימה את העיצוב לטעמם האישי של הדיירים.
n יום שישי 23.3.18  |  שעה 11:00  |  להרשמה לסיור: 054-5788064

ordesign8@gmail.com :מייל n

אשרת קמחי - מעצבת פנים בהתמחות לדירות קבלן 
סגנון עיצוב מודרני

מאמינה בצורך להקשיב לצרכים ולחלומות של האנשים איתם אני עובדת, ובמתן מענה 
לעיצוב פנים שהוא שילוב מנצח בן פונקציונלי לאסתטי, וייחודי לסגנון החיים של יושבי 

הבית, תוך התמחות בדירות קבלן וליווי הדיירים עד ליום כניסתם. 
n יום חמישי 22.3.18   |  בן השעות 18:00-19:30  |   להרשמה לסיור: 052-9456717

HOME - פייסבוק: עיצוב פנים   |   koshrat72@gmail.com


