28

29

איידלמן בורדה עפרה

עוזר יוני

אומנות בבדים

רח׳ מכבי צעיר  | 7נייד053-7663050 :
| ofraeb@gmail.com

30

פומרנץ דיאנה

ציור וקרמיקה

ציור ,שילוב אמנויות ,קרמיקה שימושית

רח׳ הזרזיר  | 19נייד050-7202194 :

רח׳ אבידן שמעון  22דירה  | 1נייד054-4964841 :
| dolp61@gmail.com
Diana Pomeranz

רח׳ זאב  | 12נייד053-6592007 :
 | honhontra@gmail.comאון און ברהום

| ozer8181@gmail.com

משיכת מכחול – יוני עוזר

31

ב׳

ד׳31

ג׳

גרנובסקי דינה

מוסטקי עדנה

עולם מקרטון

רח׳ זאב  | 12נייד054-5931594 :
| dinagul@012.net.il

עולם מקרטון

אלון אדי

שילוב אומנויות :פסיפס ,עיסת נייר ,טקסטיל ומוצרים לילדים

ציור

רח׳ זאב  | 12נייד052-2804158 :
emustac@gmail.com

ה׳31

קגן רחל

עיצוב תכשיטים מחרוזים

אומנית
אורחת

ברהום און און

קרמיקה וחפצי נוי

עפרה איידלמן בורדה

31

א׳31

רח׳ זאב  | 12נייד052-3742717 :
| rachel.kegen@gmail.com

אומנית
אורחת

ענבל מוסטקי

רח׳ זאב  | 12נייד052-6556737 :

אומנית
אורחת

Rachel Kegen painting

| yetzirot@gmail.com

אומנית
אורחת

אדי אלון

|

2

7
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מקרא:

בית פתוח

31

״לכל סוגי האמנות אותה התכונה -
הן מאחדות בין בני אדם״

סדנאות לכל המשפחה
בבית האמנים

(לב טולסטוי)

• יום שישי –

התרבות בראשון לציון משגשגת ,צומחת ומלווה אותנו בכל זירות הביטוי
האמנותי .אנו רואים בשלל צורותיה נכס המגדיר את ההוויה המקומית שלנו
– בהצגות התיאטרון ,במופעי המוזיקה והמחול ,בפסטיבלים השוקקים,
בתערוכות המוצגות בגלריות – וגם בבתים שפותחים בפנינו האמנים.
"בתים פתוחים" ,האירוע שהפך למסורת בעירנו ,מאפשר לכם לפגוש באופן
ישיר את האמנים בבתיהם ,לשמוע על מקורות ההשראה שלהם ולהתרשם
מיצירותיהם.
 39יוצרים ימתינו לכם השנה ב 31-בתים רחבי העיר ויפתחו בפניכם דלת
לחוויה צבעונית ,ליצירה ישראלית ואל מגוון תחומי האומנות :צילום ,ציור,
פיסול ,קרמיקה ,תכשיטים ועוד.
עבור האומנים מדובר בחשיפה של יצירתם .עבורכם זו הזדמנות לראות,
להתרשם ולחוות קצת יותר מהנגלה לעין .ועבור כולנו זהו חיבור אמיתי
בין אמנות לקהילה.
אני שמח להזמין אתכם למפגש עם אמני עירנו ,שפותחים לנו כל פעם
צוהר נוסף אל עולם מרתק ,שלא מפסיק להתחדש ולרגש.

עיר היא פסיפס רחב היקף של אנשים ותרבויות ,המוצאים יחדיו את
מקומם במרחב האורבני המשותף .הזכות הניתנת לנו להציץ לתוך הבית
הפרטי ,הופכת אותו לרגע קל ,לחלק מהמרקם הקהילתי ,ולכן פתיחת
בתי אומנים לציבור הרחב מעוררת מיד שמחה  -גם על כך שיש לנו בעיר
אומנים הפותחים את בתיהם ,וגם על כך שהאומנים הפכו לחלק מקהילת
העיר ראשון לציון ,החפצה ליטול חלק בחיי שכניה.

רז קינסטליך
ראש העירייה

14/03/2019 11:13

הציבור בראשון לציון מעוניין וחפץ באומנות בכלל ובאומנות קהילתית
בפרט ,ואנו מקווים שנצליח בשנים הקרובות לייצר כאן תרבות מקומית
תוססת שתפרוץ את גבולות הבתים ,אל המרחב המקומי והלאומי כאחד.
אני מברכת את האומנים הרבים הפותחים את דלתותיהם וליבם בפני תושבי
העיר ומודה להם על הפתיחות ,הנכונות והרצון לחלוק את יצירתם עם
הציבור הרחב.
ישר כח לכל העושים במלאכה.

ליאל אבן-זהר

מ"מ וסגנית ראש העירייה
מחזיקת תיק החינוך והתרבות

9:00-13:00

סדנת יצירת קולאז'

בהדרכת האמניות טובה פסח וג'ני בלוך

• יום שבת -

10:00-12:00

סדנת רישום

בהדרכת האמנים לאה טופר ,ארקדי ציקון ודב שגב
12:00-14:00

סדנת רישום

בהדרכת האמניות
אתי בשביץ ורונית גול כהן

ההשתתפות
חינם

בגלריה מוצגת התערוכה 'נשים יוצרות מציאות' -
בעקבות נשים מעוררות השראה מההיסטוריה של העיר.
פתוחה לקהל במהלך הסדנאות.

גלריה עירונית לאמנות ,בית גורדון-לונדון

רח' אחד העם ( 8מול בי"ס חביב)
התערוכה 'כמוס בשפה׳ פתוחה בשבת ,בין השעות10:00-13:00 :

דאלי

תושבים יקרים,

תושבים יקרים,

שלכם,

רח' גבעתי 17

4-6
ב א פ ר י ל בראשון לציון

אומנים פותחים את בתיהם

 40אומנים ויוצרים ב 32-בתים פתוחים
חמישי
16:00-20:00

שישי
10:00-14:00

שבת
10:00-19:00
אומני ראשון פותחים את בתיהם

אמנות כותרים ומורשת

www.hironit.co.il
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1

2

פלד תיקי

3

שבירו שירלי

רח׳ רפידים  | 47נייד050-5716757 :
| mikitiki@netvision.net.il

שד' יוסף לישנסקי ( 27קניוכל) קומה  | 2נייד052-3338988 :

Tiki Peled

| shirlyshviro@gmail.com

5

שירלי שבירו ()Shirly Shviro

6

קרמיקה וחפצי נוי

פיסול

 onielrut@gmail.com| b

| yafitnezer@gmail.com

רותי בניהו בוניאל

9

Yafitnezer

רח׳ אילון  4דירה  | 2נייד052-3605003 :
| roneshli62@gmail.com

| avivdfus@netvision.net.il

א׳15

רח׳ שדה נחום  5דירה  | 23נייד054-5857149 :

רח׳ הגליל  | 23נייד054-4991116 :
| izharstudio@gmail.com
קדרות סטודיו יזהר

sara kvartler

| cheliadar23@gmail.com

ציור על פורצילן ,פיסול ,עיסת נייר ,ציור ופסיפס
רח' הבריגדה/בן גוריון  - 42כניסה משער ביה''ס העמית לאולם
הספורט ,בניין מפעל-הפיס | נייד052-2807915 :

רח' הבריגדה/בן גוריון  - 42כניסה משער ביה''ס העמית
לאולם הספורט ,בניין מפעל-הפיס | נייד054-3402207 :
| kate.l@mail.ru

K-Clay

ברילינג כרמלה
רח׳ מבצע קדש  ,2דירה  | 25נייד050-9655894 :

רח׳ מבצע קדש  ,2דירה  | 25נייד052-2645385 :
| anetta.hayat@gmail.com

Mesh Sculpture

אומנית
אורחת

רח׳ רוטנברג  ,8קומה  ,4דירה  | 8נייד053-9638928 :

רח׳ עין הקורא  | 34נייד054-7720848 :

| ir2370@yandex.ru

| rayaglazer@gmail.com

Irina Press

25

רעיה גלזר

26

לבקוביץ ורוניקה

עיצוב בבטון וציור

רח׳ וגודסקי  ,8דירה  ,7כניסה א׳ | נייד058-5310992 :
veronika.levkovich1@gmail.com
Levkovich Veronica

לא בשבת

פורת דניאלה
ציור

רח׳ מוסאל יצחק  | 1נייד052-5568404 :
 | danap100@gmail.comדניאלה פורת – ציור

ekaprov@bezeqint.net

תכשיטי אופנה וציורים
רח׳ וולפסון  17דירה  | 6נייד052-8363624 :

רח׳ ז'בוטינסקי  8דירה  | 7נייד054-3099177 :
| svetazoo99@gmail.com

maya@rimon-tours.co.il

Sveta Mishiko

24

סטודיו גילי לאומנות העיצוב ,הקרמיקה והזכוכית ,חוגי פיסול
רח׳ ביאליק  | 12נייד054-4631513 :
gili israel Golan | gilisrael7@gmail.com

עיסת נייר

אומנות בזכוכית ועיצוב ותכשיטים מחרוזים
רח׳ עליזה בגין  | 2נייד052-3089440 :

ציור

ישראל גולן גילי

פרס אירנה

קפרובסקי אביבה

לא בשבת

מיצ'יקו סבטלנה

23

גלזר רעיה

| Dvoraka@walla.com

זאב רוסין

אומן
אורח

20

קריאל מייה

22

ציור וגרפיקה

רח׳ אהרונוביץ  | 18נייד050-4932480:
 | liat.raz770@gmail.comליאת רז סטודיו לקרמיקה

19

חיט אנטה

14/03/2019 11:13

אומנית
אורחת

פיסול ברשת וחוט מתכת

21

לא בשבת

קרמיקה שימושית קדרות

ב׳18

brilling@bezeqint.net

אומנית
אורחת

רח׳ מירון  | 29נייד054-6660992 :

17

רז ליאת

קדרות וקרמיקה

ציור פיסול בקרמיקה

ציור

16

לישנסקי יקטרינה

א׳18

רוסין זאב

שרמן גיטה

חלי אדר -אומנות ויצירה

אומנית
אורחת

ב׳14

פיסול בקרמיקה וציור
רח׳ מירון  | 29נייד050-2494940 :
 | gitasherman@hotmail.co.ilגיטה ומני שרמן

רח׳ מירון  | 22נייד050-3844460 :

שוש פרידמן

תכשיטים

א׳14

ב׳15

פרידמן שוש

ב׳11

רח׳ הגליל  | 23נייד052-2926421 :
Ofri design
| ofri.besht@gmail.com

שילוב אומנויות  +ציור על עץ ,קרמיקה

רח׳ החרמון  | 16נייד054-7191311 :

irit.shany@gmail.com

אמנות בזכוכית וצור

אדר חלי

ורד אבני קזושנר
vered avni kazushner Art

רח׳ הדוגית  | 19נייד050-7486631 :
| malka.tmr@walla.com
מלכה תמר

רח׳ מעלה החמישה  | 6נייד050-5286039 :

קדרות

13

אבני קזושנר ורד

מלכה תמר

שני עירית

מורה לאומנות ,פסלת ,ציירת

יזהר רעיה

רוני שאול

קרמיקה ,תכשיטים וציור

8

בשט עפרי

| sarakv51@gmail.com

12

? oren3@bezeqint.net

א׳

קורטלר שרה

שאול רוני

רח׳ השריג  ,35דירה  ,12קומה  | 7נייד054-4719587 :
| rivka.namer@gmail.com
Rivka Namer

11

10

רישום איור וציור

ציור על עץ ,על קנבס ,קרמיקה וזכוכית

ציור

רח׳ הסירה  | 25נייד052-3357023 :

ציור ופיסול

רח׳ הכסיף  |20נייד054-4773396 :

רח׳ מגדלור  | 27נייד052-2578548 :

אוקסנברג אורן

7

נצר יפית

בוניאל רותי

| shoshart@gmail.com

נמר רבקה

מרכז לאומנות רב תחומית -פיסול בחימר ,בטון ורשת ,פסיפס,
ויטראז' ,פיוזינג ,ציור ועיסת נייר

ציור

4

בירקנפלד ויויאן
ציור

רח׳ יל"ג  | 5נייד050-9044091 :
 | birki1@013.netהסטודיו  -ויויאן בירקנפלד

27

לא בשבת

גלדישב אולגה
ציור

רח׳ השומר  12דירה  | 20נייד054-2345917 :
| gladishevaolga@gmail.com

Olga gladishev

ראשון לציון
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