מבקרות ומבקרים יקרות ויקרים שלום רב,

נשות רמת־גן היוצרות במגוון רחב של תחומים פותחות
את בתיהן וליבותיהן ,ומציגות שוב הפעם את יצירותיהן
בפנינו ,הקהל הרחב.
לשמחתי ,יוצרות רבות שבות ומציגות ,ויוצרות חדשות
מצטרפות למדורת השבט.
כאמור ,ניתן יהיה לקחת חלק באירוע ססגוני זה ולפגוש
בציור ,פיסול ,צורפות ,צילום ,אפיה ,אימון ועוד ועוד.
אני משוכנעת ,שכולנו נצא נשכרים מן החוויה ,שתזמן
לנו להתוודע לשפע הפורה של נשות רמת־גן.
ובכן ,אני מאחלת לכולנו ,היוצרות והמבקרים הנאה
וחוויה נעימה
נשמח לראותכם!
בברכת חג אביב שמח.
שימו לב לשעות המדויקות בהן יציגו היוצרות השונות
בבית יד לבנים ,תאטרון רמת־גן ,בית אנוש ,בנוסף
לפתיחת הבתים הפרטיים.
פרטים באתר העירייה ,באתר המחלקה לקידום
מעמד האישה ובפרסומים השונים.
ד"ר עמליה חרוש,
יועצת ראש עיריית רמת־גן
לקידום נשים ושוויון מגדרי

מבקרות/ים יקרות/ים,
תחום השוויון המגדרי זינק בשנה האחרונה
שנות אור קדימה ,הן בארץ והן בעולם .עיריית
רמת-גן גאה להיות נושאת הדגל של ההעצמה
הנשית יוצאת הדופן הזו ,ומציינת זו השנה
השביעית ברציפות את פסטיבל "נשים יוצרות",
הנערך ברחבי העיר.
כראש עיריית רמת-גן וכאיש חינוך ,אני מאמין
שעלינו לפעול ,באמצעות כל פלטפורמה
העומדת לרשותנו ,לשם העצמת הכוח הנשי
ולמען הגדלת ייצוגן השוויוני של הנשים –
בחברה הישראלית בכלל ובעיר רמת-גן
בפרט– ועל כן חשוב בעיניי שבעתיים קיומו
של פסטיבל זה.
פסטיבל "נשים יוצרות" השנתי מפנה זרקור
חשוב לנשים היוצרות הרבות שחיות בקרבנו,
מציג את אומנותן ואת כישרונותיהן הניכרים.
מעבר להיותו אירוע תרבותי אשר צפוי למשוך
קהל רב לבתיהן של היוצרות ,הפסטיבל
מקפל בתוכו את ערכי השוויון המגדרי והשוויון
החברתי ,שהינם כאמור מאבני היסוד בעשייה
העירונית שלנו.
אני מזמין את כולכן/ם לקחת חלק בשלל
אירועי הפסטיבל ובכך לחזק את היצירה
הנשית המקומית .נתראה בבתי היוצרות!
שלכם ובשבילכם,
ישראל זינגר
ראש העיר

מציגה בביתה

albumotions@gmail.com

054-5311501
daliap@bezeqint.net

חמישי ,שישי

גאיה יואל

16

רחל לונדון כץ

מציגה בביתה

rachel london katz

052-5515995
rachelondon@gmail.com

 - playwithיצירה לילדים

sales@play-with.com

מציגה בביתה

ahuvababay@walla.co.il

נאורה אבן זהב
תכשיטים

054-4455005
n_ez@walla.co.il

שישי ,שבת

שישי ,שבת

נילי קשאני

עיצוב גרפי ואיור
054-7204001
atsmon1991@gmail.com

תמי האוזר

מציגה בביתה

ציור אבסטרקט ופיגורטיבי
חמישי ,שישי ,שבת

לאה אפלבאום

נטע-לי נחמיאס
נטע-לי נחמיאס
054-5433387

Netalie@hotmail.com

19

דנה וולנובסקי

מציגה בביתה

ציור

dana volanovsky

054-8186488
Dana.volanovsky@gmail.com

שישי ,שבת

רינת ברק

20

נעמה שיש

מציגה בביתה

054-5436339
Ashken74@gmail.com

מציגה בביתה

רחל פוקס  -קרמיקה אמנותית
054-4617852

homepro.co.il/rachel

fuxrb@walla.co.il

חמישי ,שישי ,שבת

חמישי ,שישי ,שבת

עיצוב תכשיטים

חמישי שישי שבת

052-3437006
michal.fine@smkb.ac.il

שפרה יאירי

22

מציגה בביתה

052-8987300
shifra12@gmail.com

0548-046722
tabona.jewelry@gmail.com

שישי ,שבת

חמישי שישי

תקווה גורן

kerenmor56@hotmail.com

tikva-goren@hotmail.com

מציגה בביתה

שדרות הילד 5
050-6487205

RONIT MEIRI PELED

054-4640021
ronitmp@gmail.com

חמישי שישי שבת

חמישי ,שישי ,שבת

ליטל דגני

מציגה בביתה

חמישי שישי שבת

איריס צבר

קרין דנה

מציגה בביתה

ציירת

Painting by karine

050-3380642
Karine.dana.naturo@gmail.com

חמישי

052-6745185
tamuz08@hotufi.net

הילה זאבי

37

עוזיאל 73
054-9983086

hilazeevi@gmail.com

מציגה בביתה

054-4423241

יעל צח

תכשיטנות  -ואומנות הזכוכית
תכשיטים בסגנון אחר  -יעל צח
050-3232422
yaelstyle1@walla.com

חמישי ,שישי ,שבת

שישי ,שבת

לירן ששון

don1993@bezeqint.net

38

יוחנן בדר  10דירה 4

קרני ראוכברגר

050-6996710
rm.barda@gmail.com

39

054-5887261
4or-us-center@walla.com

40

052-6901060
talytoeg@gmail.com

עליזה בלסי

סורגות עליזות

054-2655656
alizabalasi@gmail.com

54

41

טלי רסלר

מציגה בביתה

0505752060

תיאטרון רמתֿֿגן

054-6361990
hila.agnon@gmail.com

בית יד לבנים

hila agnon

טלי רסלר -
סטודיו לקרמיקה

resslertali19@gmail.com

galiyaamir

gali2003@gmail.com

אורלי איל

simcha14@gmail.com

56

מקלט ציבורי ויצ"ו 1

orly eyal levi

052-5556984

Art.orlyeyal.com

חמישי ,שישי ,שבת

שמחה אגמי

054-2580355

טלפון

כתובת אתר אינטרנט

תכשיטים בחריזה
sima agami

כתובת

כתובת מייל

שם בפייסבוק
אינסטגרם
נגיש לנכים

חמישי שישי

צילום ,וידאו ארט

Orlyeyal@gmail.com

גליה עמיר

מספר במפה

ציורים על קנבס ואהילים קריסטליים
052-8872676

55

קרמיקה

הירדן  40דירה 7

מקרא:

חמישי שישי

מציגה בביתה

noemi.artspace@gmail.com

טליה טואג

חמישי שישי

סריגה ויצירה תיקים שטיחים סלסילות
אבני החושן  8דירה 47

42

חריטה בעץ

שישי

4or us center

ציורי נוף

ימי פעילות (במידה ואין הערות היוצרת תפעל ע"פ לוח הזמנים הרגיל)

בר הרדון

עיצוב ותפירת מוצרי תינוקות וילדים
Mi mano

050-6561211
mimanokids@gmail.com

חמישי שישי

בית אנוש

נעמי עשת רוזנצוויג

מעגלי שיח נשי

חמישי ,שישי ,שבת

הילה עגנון
בית יד לבנים

53

טליה טואג

בית אנוש

ציור

חמישי שישי

שרון בן ידיד
מרום נווה

שבת

נעמי עשת רוזנצוויג

052-8797313
aviva722@gmail.com

בית יד לבנים

karnirauch@gmail.com

תיאטרון רמתֿֿגן

צעצועים

050-5440652

28

מרים ברדה

Aviva Rosen

חמישי ,שישי

www.etsy.com/il-en/shop/
karnidesign?ref=seller-platform-mcnav

שישי

ציור שמן על בד

תיאטרון רמתֿֿגן

liransasson123@gmail.com

מרים ברדה

52

אביבה רוזן

סופרת מחזאית צלמת

מציגה בביתה

052-8714643

שישי

בית אנוש

Liran Sasson
Fashion Designer

vaniiivaniii@hotmail.com

מציגה בביתה

עיצוב אופנה ופריטים ייחודיים עד  80%הנחה

27

עבודות יצירה של
שושנה ברקוביץ

ציור

VA Stashinsk

חמישי

תיאטרון רמתֿֿגן

הזיתים  2דירה 1

עבודות זכוכית וויטראז'

מציגה בביתה

www.pick-moment.com

שושנה ברקוביץ'

51

ונסה סטשינסקי

בית אנוש

עיצוב אומנותי על קנבס עם
טקסטורות ואלמנטים תלת מימדים

חמישי

שבת 24.3 -
10:00-17:00

שישי ,שבת

חמישי שישי
26

אתי דורי

ציור ואיור

Shir Dahan

שישי ,שבת

תיאטרון רמתֿֿגן

iris@tsabar.co.il

פיסול וקרמיקה שימושית

מציגה בביתה

054-4569778

אתי דורי

50

שיר דהן

בית אנוש

משה שרת  '18א

ציירת

Studio1@phc.co.il

25

ציור אקרילי

תמר רוזנטל
054-5250937

חמישי ,שישי ,שבת  -בתאום פגישה מראש

שישי ,שבת

חמישי שישי

חמישי 22.3 -
17:00-21:00
שישי 23.3 -
10:00-14:00

חמישי ,שישי ,שבת

תיאטרון רמתֿֿגן

054-4523185
dgani.lital@gmail.com

050-9441244

054-5530305

שעות וימי פעילות:

בית אנוש

הנגיד  6דירה 1

יהודית שלמה

יודאיקה -מגזרות נייר

Yehuditush@gmail.com

מציגה בביתה

אימון אישי בשיטת ( nlpאימון ראשון חינם)

24

orithroth@gmail.com

בית אנוש

Tiki Goren

www.etsy.com/il-en/shop/
_kerenmor?ref=profile
shopname

om.ye.art

מציגה בביתה

ציור

ציור

תיאטרון רמתֿֿגן

23

רונית מאיר פלד

ציור

Schweiz54@hotmail.com

תיאטרון רמתֿֿגן

פני הגבעה  24דירה 1

מרחב משותף תאטרון רמתֿגן

שירלי שוויצר

לוחמי סיני  17דירה 3

054-4742922

קרן מור

בית אנוש

shifra yairi

צורפות  -תכשיטים

מנדס 63/9

www.dtable.co.il

עיצוב תכשיטים וצורפות
054-7733385

מציגה בביתה

קרמיקה ופיסול

תמרה יוזפובסקי

אורית רוט

כלים מחימר ועיצוב שולחנות לאירועים

חמישי ,שישי ,שבת

קרן מור  -עיצוב תכשיטים וצורפות

49

Shirly Schweitzer

36

doritm1234@walla.co.il

רב תחומי

בית יד לבנים

052-3250169

חמישי ,שישי ,שבת

יעל לבינסקי

Dorit Mendelson

050-5600097

מיכל פיין

בית אנוש

ציפי תורג'מן

רחל פוקס

איתן יונה  9קריית קרניצי

61

חמישי שישי

קרמיקה בעבודת יד

ציור דיגיטלי

שישי

מיכל פיין -קישוטים לבית ולחדרי ילדים

48

labjeal@walla.com

35

דורית מנדלסון

חמישי שישי

050-8661556

תיאטרון רמתֿֿגן

ציור

מרחב משותף
תאטרון רמתֿגן
055-2276306

052-2959076
galitskutelsky@gmail.com

34

my papier mache studio

21

zipi.tu@gmail.com

14

תכשיטים וצורפות

בית יד לבנים

ציפי תורג'מן

בן גוריון  115דירה 1

Hadar.kuperberg@gmail.com

חמישי שישי שבת

ביאליק  112דירה 10

13

03-6760160

שישי שבת

פיסול ועיצוב בנייר

חמישי ,שישי ,שבת

12

פיסול בחומר וציור

בית אנוש

רינת-יה -סטודיו לפלדנקרייז
מדיטציה וציור מנדלות

enjoytomove@gmail.com

11

ציפורה קופרברג

60

רזיאל  25דירה  2רמת חן

47

גלית ותכשיט

תיאטרון רמתֿֿגן

מנדלות

052-8346875

10

33

חמישי ,שישי ,שבת

חמישי ,שישי ,שבת

גלית סקוטלסקי

חמישי ,שישי ,שבת

החשמונאים  16כניסה ג' דירה 2

9

46

בית יד לבנים

052-3309977

8

bashanba@bezeqint.net

050-5760666

www.miriart.net

miriguri7@gmail.com

בית אנוש

שולחנות מוזאיקה
לאה אפלבאום

leaappelbaum@gmail.com

7

050-5260890

מנדס 48

miri gur

מציגה בביתה

שולחנות מוזאיקה בעבודת יד
ארלוזורוב 63

6

עידו  6רמת חן

חמישי שישי שבת

תיאטרון רמתֿֿגן

5

לאה בשן

59

מירי גור

אומנית רב תחומית

חמישי ,שישי ,שבת

צורפות בזהב וכסף ועבודות פסיפס

שישי ,שבת

חמישי שישי

הדפסי אומנות ,קרמיקה ,ויטנאג' ותכשיטים

חמישי שישי שבת

תיאטרון רמתֿֿגן

nili.kashani@gmail.com

שירי עצמון

45

בית יד לבנים

054-3456980

חמישי ,שישי

@songistudio

32

mayaelfaks@walla.co.il

מציגה בביתה

נילי קשאני

31

Maya Elfaks

מציגה בביתה

ציור שמן על בד טכניקות שונות

18

lironel110@gmail.com

בית יד לבנים

050-6880080

Ahuva babai

052-5750088

מאיירת

052-8716464

מציגה בביתה

בועז /10א

www.ahuvababai.com

נווה יהושוע  15דירה 4

Lironi

מאיה אלפקס

מציגה בביתה

ציור ופיסול

לירון עירוני

58

מגוון עוגות בחושות

חמישי ,שישי ,שבת

תיאטרון רמתֿֿגן

17

play-with.com

053-8055887

שישי ,שבת

אהובה בבאי

בועז /10א

rachelondon.com

30

אנה ברקוביץ' גלוסקר

עיצוב חוברות פעילות לילדים

44

בית יד לבנים

פיסול בקרמיקה

חמישי ,שישי ,שבת

שישי

בית אנוש

gayayoell@gmail.com

Tamar.benalon@gmail.com

מציגה בביתה

ציורי שמן גדולים על קנבס
דב פרידמן 32

4

חמישי ,שישי ,שבת

חמישי ,שישי

054-9521217

3

Inbal.zisser@gmail.com

052-3589479
tikva39@gmail.com

tamatbenalon

054-7927249

חמישי ,שישי ,שבת

תיאטרון רמתֿֿגן

2

בית יד לבנים

054-7609059

belle_and_me_art

בן אליעזר  65דירה 29

צילום

בית אנוש

שלום זיסמן 3

ידיים יוצרות

דליה פליישר

אמנית איור

פיסול קרמי וציור

מציגה בביתה

קרמיקאית וציירת

תיאטרון רמתֿֿגן

1

סנדרה סולומון

15

דליה פליישר

ציור וטיפול באומנות אומנות רב תחומית

29

ענבל זיסר

43

תקווה שמש

57

תמר בן אלון

*ט.ל.ח –היצירות באחריות היוצרות בלבד
יש להתעדכן במקרה של שינויים באתר העירוני

