בתים פתוחים  > 2013משתתפים
אמנות > ציור רישום וצילום
 .1ניר כפתורי > בית 052-3656497 > 6
דוד כפתורי ז”ל  -תוצג לראשונה סדרת ציורי מים של עירום
נשי וציורי שמן מופשטים ,של הצייר דוד כפתורי ז”ל מותיקי
הדור הראשון לציירים בישראל ,שגידל דורות של אמנים כמורה
לרישום ולשמן במכון אבני ומוסדות אחרים.
רפידים  ,16כניסה  ,2קומת קרקע ,דירה 1

 .9מיכל הרטל > 052-5452534
רישום פורטרטים מהירים
בגינה ברפידים  ,6כניסה 4
http://www.visualarts.co.il/studio.asp?type=ilustration&A
RTISTID=492

 .2משה עתאר > בית 050-6501018 > 5
הדפסי עץ אמנותיים על גבי נייר
רפידים  ,20כניסה  ,5קומה  ,1דירה 4

 .10רפי בלבירסקי > בית 03-6472531 / 052-8586269 > 5
פורטרט וידאו  -שילוב ייחודי ומהפנט בין פורטרט שמן על בד
ועבודת וידאו-ארט.
רפידים  ,20כניסה  ,3קומת קרקע ,דירה 1

 .3בני בן שלוש > בית 054-4222060 > 1
ציורים בשמן על קנבס
אבסטרקט ונוף וציורים בפחם ובצבעי אדמה.
מבצע קדש  ,20קומה  ,2דירה 5

 .11סטפה רייס > בית 054-5541888 / 03-6447298 > 1
עבודות במימד קטן  -ציירת ותיקה ,חברה באגודת הציירים
והפסלים בארץ ובקריית הציירים בצפת.
משפחת רייס זקס  -מבצע קדש  ,14קומה  ,2דירה 5
www.steffareis-arist.com

 .4ענת עופר > בית 052-3694334 > 2
אומנות ברישום ,צבע וצילום
אומנית רב תחומית ,מטפלת באומנות ופסיכותרפיסטית ,הציגה
בתערוכות בארץ ובחו״ל ,מזמינה למפגש אישי סביב יצירותיה.
משפחת אליעזר  -מבצע קדש  ,8קומה  ,3דירה 7
 .5מאיה חרמוני > בית 050-8557433 / 03-6478943 > 7
עמירם תמרי ז”ל  -ציורי שמן ,אקריליק ומים ,מופשט
ופיגורטיבי .במלאת  100שנה להולדתו.
היה חבר אגודת הציירים בת”א וממקימיה .זכה בפרסים שונים,
ביניהם  3פעמים בפרס דיזנגוף .תמונותיו נמצאות באספי
המוזיאונים החשובים בארץ ונמכרות עד היום בגלריות שונות.
רפידים  ,14כניסה  ,2קומה  ,2דירה 5

 .12ציפי נוימן > בית 054-7784841 > 1
צלמת ויוצרת אמנות דיגיטלית מקורית
אצל משפחת רייס זקס  -מבצע קדש  ,14קומה  ,2דירה 5
dig-art.weebly.com

 .13רחל זיו > בית 052-3366612 > 3
“ציור ללא מכחול” ציורים מופשטים בטכניקות חופשיות
וציורי טבע ונוף מרהיביםwww.rachelziv.co.il .
דניאל לנצ’נר > 054-2440170
רישומים אבסטרקטיים פסיכדליים בעט וטוש ,בטכניקה
מעורבת ועיבודי פוטושופ.
www.kokoru.co.il/artists/daniel-lenchner/old-dylan

רינה בן-עמי ורן זיו  -רפידים  ,24כניסה  ,6קומה  ,2דירה
 .6שונית גל > בית  > 050-6433491 > 3עד השעה 15:30
“מהיסוד :כחול-אדום-צהוב”  -ציורי שמן על בד ורישומי מים
משפחת אנגל  -רפידים  ,24כניסה  ,5קומה  ,2דירה 6

דברי מאפה ומתוקים

 .7נעמה בנזימן > בית 03-5278872 > 9
איורים ,ספרי ילדים ומוצרי מתנה של סטודיו אוממי
בני אפרים  ,205כניסה  ,1קומה  ,2דירה 5
www.naamabenziman.com

 .14תמר רואה > בית 054-5565542 / 03-6475894 > 15
תכשיטים לילדות ,פיות ,קאפקייס ובצק סוכר
וסדנה למיניאטורות מבצק סוכר.
בני אפרים  ,211כניסה  ,3קומה 2

 .8רואי קטלן > בית 054-4655559 > 11
סטודיו לצילום  -צילום פורטרטים  -חווית התנסות מיוחדת
בסטודיו  -לצילום יחיד ,משפחתי ,עסקי ,חברתי ,בוק דוגמנות
ועוד .המחיר לחווית היכרות ₪ 45 :עבור שתי תמונות.
בני אפרים  ,201כניסה  ,4קומה  ,2דירה 6
 www.Royk.co.ilבלוגhttp://roykatalan.blogspot.co.il/ :

 .15נגה חיטרון > בית 052-3272193 > 1
נגה מאפים יפים  -מאפים מעוצבים בבצק סוכר השומרים
על טריותם ועל יופיים לאורך זמן עם מגע מיוחד לקומפוזיציה
ולצבע ,מאפים שיש בהם טעם ,ריח והרבה מאוד אהבה.
במקום תערך גם סדנא לקישוט עוגיות בעלות של  10ש”ח לעוגיה
משפחת רייס זקס  -מבצע קדש  ,14קומה  ,2דירה 5
15א .עדינה ברודי > בית 052-8729790 > 5
משקאות אקזוטיים ,מיצים סחוטים ,פנקייק הולנדי במבחר
רטבים וקישים אישיים.
משפחת בלבירסקי  -רפידים  ,20כניסה  ,3קומת קרקע ,דירה 1

תכשיטים  /צורפות
 .16דפנה שער  / 052-6540908ענבר רומנו  > 050-6927225בית 3
תכשיטים מקוריים ויחודיים מחרוזי זכוכית יפניים
ואבני סברובסקי :מחרוזות ,עגילים וצמידים לנשים ונערות.
משפחת שער  -רפידים  ,24כניסה  ,4קומה  ,3דירה 7
ענבר תכשיטים בחרוזים
 .17רקפת פרא > בית 052-3961369 > 6
תכשיטים מודולאריים עבודת יד משולבים באבני פימו
שמצופים בטקסטורה ייחודית ,זכוכית וקריסטלים.
רפידים  ,16כניסה  ,6קומה  ,1דירה 4
 .18נורה לרנר > בית 052-8544992 > 3
מחרוזות פנינים  -מעצבת ויוצרת שילובים אין סופיים ומפתיעים
של פנינים באיכות גבוהה ,בצבעים ,צורות וגדלים שונים.
משפחת פרטוק  -רפידים  ,24כניסה  ,6קומה  ,1דירה 4
cafe.themarker.com/user/283695

עיצוב  /טקסטיל  /אופנה
 .25סיון אבשלום > בית 03-6488473 / 052-6352474 > 11
מעצבת בטקסטיל ,תיקים כריות ועבודות בהזמנה מיוחדת
בני אפרים  ,201כניסה  ,4קומה  ,1דירה 3
 .26סטודיו פומפלה  -פריטים מעוצבים לבית > בית 5
רוני גילון בגים  / 052-4653653אתי נריה 052-4412266
הסטודיו מציע כלי קרמיקה ,תמונות דקורטיביות ועוד הכל
בצבעוניות משובבת לב של האומנית אתי נריה.
משפחת זגורי  -רפידים  ,20כניסה  ,6קומה  ,2דירה 6
www.facebook.com/pompaleh

 .27שירלי הלפרין > בית 054-4991682 > 1
אופנה  -בגדים ,אפנת ילדות ,תכשיטים ,כפכפי אצבע
ואביזרים נוספים
מבצע קדש  ,22קומה  ,2דירה 5
www.facebook.com/shirly.halperin

 .19הגר אושרי > בית 054-5464664 > 11
תכשיטי גולדפילד מיוחדים ,צעיפים ,אקססוריז ועוד.
בגינה מול בני אפרים  201כניסה 2
inin.co.il

 .28אורנה בלום > בית 03-6447233 / 052-3851327 > 15
פטפוטים  -בגדים קטנים משפטים גדולים
בגדי תינוקות וילדים איכותיים ,בדגש על שילוב הומור ,בדים
איכותיים ועיצוב נקי.
בני אפרים  ,211כניסה  ,4קומה  ,2דירה 6

 .20פרלי קרפל > בית 054-6353946 > 5
אמנית זכוכית בינלאומית ,יוצרת חרוזים במבער לתכשיטיה
משפחת בלבירסקי  -רפידים  ,20כניסה  ,3קומת קרקע ,דירה 1

pitputim.co.il

 .21שלומית לביא > בית 052-3529280 > 3
תכשיטי כסף עם שיבוץ של אבני חן
משפחת חריף  -רפידים  ,24כניסה  ,5קומה  ,3דירה 7
 .22זיו בלבירסקי ומיה נריה > בית 5
03-6472531 / 054-8836269
צמידים ,עגילים ושרשראות בעבודת יד בשלל צבעים
וסדנה לעשיית צמידים מקרמה  -לילדות
 ₪ 25למשתתפת
משפחת בלבירסקי  -רפידים  ,20כניסה  ,3קומת קרקע ,דירה 1
 .23שירה זגורי וליאת לב-עמי > בית 054-6150456 > 5
צמידים ,שרשראות וטבעות בצבעים ותליונים מגוונים
משפחת זגורי  -רפידים  ,20כניסה  ,6קומה  ,2דירה 6
 .24יואב קוטיק > בית 054-4206650 > 1
תכשיטים וגופי תאורה עשויים מפקקי מתכת שעברו
עיבודים שונים
משפחת רייס זקס  -מבצע קדש  ,14קומה  ,2דירה 5
www.kotik-design.com

 .29דקלה מנחם > 054-7383993
עיצוב הבית והלבשת החלל
פגישת ייעוץ קצרה לעיצוב ביתכם ,העלאת רעיונות ביחד ודיון
בדרכים השונות המובילות אל בית החלומות.
רפידים  ,8כניסה  ,3קומת קרקע
 .30סמדר רוטנברג > בית 050-8857786 > 3
 - Anya vintageרהיטי וינטג’ בעיצוב ייחודי
כריות נוי וכריות קרושה בעבודת יד.
משפחת חגית קן דרור  -רפידים  ,24כניסה  ,1קומת קרקע ,דירה 1
anyavintage.co.il

 .31אנה שני > בית 052-2228506 > 1
בובות ,בובות תיאטרון ,תיקים וסלים
משפחת שריג  -מבצע קדש  ,14דירה  ,1קומת קרקע
anny shani

 .32קליקה דורגה
אקססוריז לבית  -קופסאות פח צבעוניות ,בקבוקים ,כריות ,כלי
רחצה ,עששיות ,פרחי מים דקורטיבים ועוד במחירים מפתיעים.
עירית אהרונסון  -רפידים  ,6כניסה  ,3קומה  ,1דירה 3
www.facebook.com/KalikaDurga

 .33דליה קנזן > בית 054-4722675 > 3
ניאלה  -אומנות הכפר האתיופי  -שמיכות וצעיפים מכותנה
טבעית בעבודת יד ,תכשיטים ועבודות חימר.
משפחת פרטוק  -רפידים  ,24כניסה  ,6קומה  ,1דירה 4

 .34מעצבות בחצר
בחצר בין רפידים  20לרפידים  16מאחורי בית 5
רויטל אלרון כ”ץ > 054-5529192
קולקציית בגדים ואקססוריז צבעונית לילדים מבית
Bubblebuzz
Revital Elron Cuts

שירב אתגר > 052-8338460
קולקציית אקססוריז מודפסים בטכניקות יחודיות לנשים,
ולבית
שרית קרויטורו > 054-6969713
“ ”Lelli Kellyנעלי מותג מאיטליה לילדות ונערות שאוהבות
אופנה
Lelli Kelly
ליאור רביד עם לימונצ’לו אורגני בהכנה ביתית  -טעימות חינם!
מארחים אתכם בחצר צבעונית ונעימה ,הקפה ,המוזיקה
והאווירה עלינו!
סדנאות ריקודי בטן חווייות וכייפיות עם טל כהן:
 11:00סדנה לילדות מגיל  4עד  10ועד בכלל
 12:30סדנה לנשים (ולגברים אמיצים)  -אין צורך בניסיון קודם!
תשלום סמלי ₪ 10

קרמיקה  /קדרות  /אמנות בזכוכית
 .35דפנה קליין > בית 050-2453253 > 5
פעמוני רוח  -צלולים  -פעמוני רוח ייחודיים ,מזמנים רוח טובה,
העשויים מזכוכית וקרמיקה באיכות גבוהה ,מכוונים ככלי מוסיקלי.
משפחת בלבירסקי  -רפידים  ,20כניסה  ,3קומת קרקע ,דירה 1
 .36בקי רגב > בית 052-2897778 > 3
אומנות בזכוכית ,טכניקת ויטראז’ וטכניקת טיפאני
משפחת רגב  -רפידים  ,24כניסה  ,1קומה  ,3דירה 7
 .37דורית חריף  / 054-6651288רות פזי-גולדברג 054-4871398
בית 3
קרמיקה  -כלים שימושיים שנעשו על אובניים.
רפידים  ,24כניסה  ,5קומה  ,3דירה 7
 .38הדס קריצ’מן > בית 052-6377800 > 4
פיסול בחימר  -פסלים לבית ולחצר ,כלים שימושיים,
חפצי נוי ועוד.
משפ’ לוטן  -רפידים  ,22כניסה  ,6קומת קרקע ,דירה 2
www.hadas-krichman.daportfolio.com

 .39טלילה אריאל > בית 050-3000060 > 3
קרמיקה שימושית ,הנוצרת באהבה
משפחת ויצמן  -רפידים  24כניסה  ,6קומה  ,2דירה 5
market.marmelada.co.il/ariel1

 .40מיכל קוטיק > בית 054-4206655 > 1
קרמיקה  -כלי קרמיקה המתבססים על אוסף תחרות עתיקות.
משפחת רייס זקס  -מבצע קדש  ,14קומה  ,2דירה 5

פיזיותרפיה  /רפואה משלימה  /טיפוח הגוף
 .41דקלה מנחם > 054-7383993
נטורופתיה  -ייעוץ והתנסות בשיטת הטיפול הנטורופתית:
רפלקסולוגיה ,פרחי באך ,תזונה ,צמחי מרפא ותוספים.
רלוונטי לכל גיל ,ובמיוחד לתינוקות ופעוטות.
רפידים  ,8כניסה  ,3קומת קרקע
 .42אלון גרוס > בית 052-6866614 > 4
פיזיותרפיסט  -מטפל בשיטה ייחודית להקלה על בעיות שלד
ושרירים :כאבי גב ,כאבי צוואר ,כאבים מתמשכים כתוצאה
מפציעות ספורט כגון דורבן ,טניס אלבו וכאבים כרוניים.
מחיר מיוחד לטיפול > ₪ 80 :נא לתאם מראש
רפידים  ,22כניסה  ,1קומה  ,1דירה 3
אלון גרוס  -פיזיותרפיסט
 .43מרב בן-הרוש שני > בית 052-8800416 / 03-6476535 > 4
טיפוח הגוף והציפורן  -מניקור-פדיקור ,בניית ציפורניים,
לק קבוע ,foot massage ,הסרת שיער גוף פנים ועוד.
(בתאום מראש) רפידים  ,22כניסה  ,2קומה  ,1דירה 3

סדנאות
 .44עירית דקל ועפר שמאי  -טאי-צ’י ,צ’יקונג והתפתחות
רוחנית
 11:00-11:45צ’י-קונג לפתיחת הלב > עירית דקל > 052-3329223
irit dekel

 11:45-12:30הרצאה :ההיגיון של ההתפתחות הרוחנית
ד”ר עפר שמאי > www.innerchi.co.il > 054-6571579
 12:30-13:15תרגול טאי-צ’י > ד”ר עפר שמאי
על הדשא בין בית  3רפידים  ,24לבית  4רפידים 22
 .45איריס מלכא  -סדנת "התעמלות וטיפוח היציבה" > בית 6
050-6450218
התעמלות לטיפוח היציבה ולשיפור היכולת הגופנית.
חיזוק ,גמישות וקואורדינאציה מתקדמת .בשעות 16:30 ,10:30
משפ’ פרא  -רפידים  ,16כניסה  ,6קומה  ,1דירה     4
www.irismalka.com

 .46זיוית איתן לוי  -סדנת איינגאר יוגה > בית 052-3541927 > 5
איינגאר יוגה מציעה פרשנות עדכנית ליוגה המסורתית,
והופכת את היוגה לנגישה יותר לאורח החיים המערבי.
התרגול משפר גמישות וכוח ויוצר יציבות גופנית ונפשית.
הסדנאות יתקיימו בשעות 16:30 ,12:30 ,10:30
רפידים  ,20כניסה  ,4קומה  ,3דירה 7
 .47טל כהן  -רקדנית ומורה מוסמכת לרקודי בטן ופילאטיס
בית  > 17רישום מראש > 052-3676329 / 03-5292429
 17:00סדנת פילאטיס לנשים ולגברים תשלום סמלי ₪ 15
בני אפרים  ,215כניסה  , 3קומת קרקע ,דירה 2

 .48אופיר גוטהילף ואלעד שדה  -סדנת אקרו-באלנס
דשא בית 050-6924951 > 7
אקרו-באלנס היא אומנות קרקס מודרנית המשלבת תרגילים של
איזון ושיווי משקל בין אנשים.
 18:00סדנת אקרו (למבוגרים מתחילים)  -תרגילים מעולם
האקרו-באלנס ואקרו יוגה .אין צורך להגיע כזוג.
 .49רוני התשואל  -סדנת  > BE AND IT WILL BEבית 2
 ₪ 40 > 054-4849170לאדם  ₪ 70 /לזוג
מתקשרת ומדריכה רוחנית ,מחברת הספר “אהיה אשר אהיה”
מיני סדנה  -כיצד נשתמש בסביבותינו כמראה ואיך אנו
מסתובבים עם אמונות פנימיות הכובלות אותנו  +תרגול.
מבצע קדש  ,4קומת קרקע ,דירה www.beanditwillbe.com 1
 .50עירית אהרונסון  -סדנה להכנת מוצרים קוסמטיים על
בסיס טבעי “עשה זאת בעצמך” > 054-7372727
קרם גוף ,שמן עיסוי ,פילינג ,שפתונים ועוד .ניתן להגיע ולבחור
את המוצרים שאותם רוצים להכין .מתאים לכל הגילאים.
רפידים  ,6כניסה  ,3קומה  ,1דירה 3
www.facebook.com/MyMellowWay

 .51עדי אנדורן “ -סטודיו ידיים”  -אמנות ירוקה  -יצירה
בשימוש חוזר > בית  ₪ 20 > 054-4415934 > 9לסדנה
סדנת אמנות ירוקה  -פעילות לכל המשפחה .מפגשים יצירתיים
ירוקים ,שובי לב ,שימושיים ,ההופכים פסולת לזהב.
יתקיימו  3סדנאות :להכנת מוביילים ,ליצירת פרפר מקרטונים
וקונוסים  -לגיל הרך וליצירת סירות מפרש משאריות עצים ובדים.
בין השעות 10:00-14:00
בדשא בין בני אפרים ( 205בית  )9לבני אפרים ( 203בית )10
 .52חגית קן דרור ומיה צוק-ויצמן  -סדנת עצוב קטנה > בית 3
 ₪ 15 > 054-4896056 / 050-5656720למשתתפת.
סדנאות עצוב אופנה ותפירה לילדות בגילאי  ,7-12וימי הולדת
עיצוביים וחוויתיים .רפידים  ,24כניסה  ,1קומת קרקע מימין.
 sadnatitsuvktanaהבלוגsadnatitsuvktana.blogspot.co.il :
 .53הדס יקיר-הרטל  -מנחת קבוצות בשילוב אמנויות,
מתמחה בטיפול בשחיקה בעבודה > 054-2040160
 12:30סדנה :פתרונות חווייתיים ומעצימים לשחיקה בעבודה.
ייעוץ אישי ואבחון בנושא שחיקה בעבודה/משבר קריירה 2 +
טיפים .בין השעות  12:00-10:00והחל מ( 16:30 -בתיאום מראש)
תשלום ₪ 50 :רפידים  ,4כניסה  ,2קומה  ,2דירה 6

חוויית ילדים והורים בגבעת הכפירים
• הפנינג ג’אגלינג  -משפחת רוט ,יצרני הקביים הידועים -
קביים ,כדורים ,דיאבולו ,צלחת על מקל ,פלאוור סטיק,
הולה הופ ועוד ₪ 10 .למשתתף.
• הפרחת בועות סבון ענקיות  -סדנה קסומה וייחודית
לגדולים ולקטנים ,מבית היוצר של bubbling

הרצאות
 .54דניאל לנדאו > בית 054-4931489 > 2
דניאל לנדאו  -אמן מדיה ,מרצה וחוקר את נושא Information
( Overloadחיבור יתר) והתמכרות לאינטרנט ,ירצה על עבודתו
בתחום זה.
שעות המפגש16:00-18:00 + 11:00-13:00 :
מבצע קדש  ,2כניסה  ,1דירה 1
daniel-landau.com / informationandmind.com

 .55ד”ר ( )MDאמיר אניספלד > בית 052-2502190 > 7
הומיאופת ורופא ילדים ,בעל מרפאה לתינוקות ,ילדים ומבוגרים
בתל-ברוך.
הומיאופתיה וחיסונים  -האם החיסונים מגנים על ילדיכם
או גורמים לנזקים > ההרצאה בשעה 11:30
משפחת טל  -רפידים  ,14כניסה  ,5קומה  ,2דירה 4
 .56נעה אדם-גרוס > בית 054-8025520 > 4
הומיאופתית מוסמכת בעלת מרפאה ‘רפואה שלמה’ לטיפול
בילדים ובמבוגרים בת”א.
מדוע אנו נהיים חולים? בהרצאה תזכו לקבל כלים מעשיים
להבראה שלכם ושל ילדכם באופן יסודי וטבעי.
ההרצאה בשעה  17:00רפידים  ,22כניסה  ,1קומה  ,1דירה 3
www.noa-adam.co.il

 .57יואב דואר > בית 052-3582935 > 4
גנן של ילדים כבר  16שנה ,בעלים של “הגן של הארנב”,
מומחה לילדים.
איך לגרום לילד/ה לשתף פעולה מבלי לשבור אותו/ה
ההרצאה בשעה 10:30
משפחת גרוס  -רפידים  ,22כניסה  ,1קומה  ,1דירה 3

בתים מבפנים תל-אביב
 .58יואב גוטהילף > בית  > 7הרחבה ,שיפוץ ועיצוב דירה.
רפידים  ,14כניסה  ,5דירה  6בין השעות 16:00-19:00 ,10:00-13:00

 .59האדריכלית רותי בר-און גיל פותחת את דירתה ומציגה
תכנון חדש ועיצוב פנים של חלל הדירה המורחבת והריהוט שבה.
רפידים  ,4כניסה  ,6קומה  ,1דירה  4בין השעות 09:00-13:00

פסטיבל בתים פתוחים במעוז אביב בחסות
בית קפה ומאפה

נעלי מותג מאיטליה לילדות ונערות

אנו מזמינים אתכם לפסטיבל בתים פתוחים במעוז-אביב
שמתקיים זו השנה השנייה בהפקתה של רותי בארלי.
נשמח לראותכם  -ועד אגודת מעוז-אביב
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במקום ₪ 102
תוקף הקופון
 5.5.2013עד 5.7.2013
(למימוש נא להביא קופון זה)

חפשו אותנו:
פסטיבל בתים פתוחים מעוז אביב

