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חגית פרי

סו הדס

מושב עין יהב
קייט ביישר

ג'ודית אברהם

עיר אובות
		
קייט ביישר
ציירת ,פסלת ומעצבת תכשיטים

052-4260265

מושב עידן
					
קדרית

				
שחר זהבי

052-8991136

מושב חצבה
ג'ודית אברהם
קקטוסים ייחודיים מבד ,יצירות וסדנאות
		
פרדי נפתלי
צלם מקצועי
		
רונית בונדי
צורפת
		
סיליה יצחק
ציירת ומאיירת ספרים
		
יהודית ינאי
זכוכית ויטראז' וחומרים חופשיים
		
שים ניב
יוצר בעץ
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שים ניב

052-8310909
052-2745446
054-2557256
052-2709748
050-5250900
052-3666444

טלפלא

פסלת
ציירת
פסלת
קרמיקאית
אמנית פסיפס ,עיסת נייר וקרטון
פסלת בעיסת נייר וחומרים ממוחזרים
אמן חריטה בעץ
ציור אינטואיטיבי למשפחות וקבוצות

צ'צ'ה פורת
תקווה וייסבלום
נעמי רותם
ציפי דובר
דליה מטמון
זיוה עמית
ישא דנאי
פרח דנאי

052-3666038
052-2768301
052-8991127
052-3666157
052-3868990
052-8666223
054-5570533
052-4260773

ספיר
		
שושנה זלוטניק
				
אמנית רב תחומית
סדנאות בניית חבובות ובובות גרב לכל הגילאים חגית פרי

052-3738131
050-8783766

מושב צופר
צלם
פסלת
קדרית
צורפת ומעצבת תכשיטים

יונה עופרן

גלעד לבני
ארזה כהן
יונה עופרן
נטע וייצמן

גלעד לבני

052-3665999
052-3666058
052-4260917
052-8315583
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שחרות
		
צור סדן
נפח אומנותי
רותי חאזי
קדרית ומורה לקרמיקה
רעות בן ישי
קרמיקאית
מיכל שמואל
"מצלמת"  -צלמת
הדר גת
פסלת
ענבר צרפתי נץ
ציירת וצורפת
מירי סדן
אמנית

052-2716141
050-6954610
058-4333121
052-6378825
052-5415086
054-4517925
052-3351298

נאות סמדר
חנה רוזנר שחם

גלית בר

צוקים
052-2451490
		
אילת זאבי בלה
"אלת הערבה"  -סבונאית ורוקחת מוצרי טיפוח טבעיים
לולה קדם
יוצרת תכשיטים וסדנאות יצירה
052-5515260
		
נחמה חרך
קדרית
054-7711691
רינת בשן ויאיר בילינסקי
יצירה ובנייה באדמה
052-6170028
חנה רוזנר שחם
סדנאות יצירה וצעצועי עץ
052-3666575
אילנית ברונשטיין
"טלפלא" – בגדי ילדים ,פיות וגמדים בעבודת יד; סדנאות
054-5269744
תושן
פעמוני רוח מאבני מדבר
054-5954193
			
אנדריי חונטר
פיסול בחומרים מקומיים
050-9963696
עומר ועדי
"בטון עברי"  -מלאכת יציקת הבטון ,אלמנטים דקורטיבים
054-5721412 ,052-8000751
ורדה בן ארי
סטודיו מגירות  -חפצי יד שנייה ואמנות מתחלפת
052-3868920
ענת אברהם
" "Free Beהמכנסיים הנוחים בעולם! 		 Unisex
052-4322499

מושב פארן
קרמיקה ,ציור ,פיסול ותכשיטנות
צלם
צורפת ומעצבת תכשיטים
מעצב ויוצר רהיטים מעץ
שמיכות ואביזרים לתינוקות וילדים ,עבודת תפירה

מטולה עובדיה
דני הדס
גלית שיבק בר
שי בוזגלו
סו הדס

בית האמנויות – חנות גלריה ובה מתנות ,מזכרות ,תכשיטים ,עבודות אמנות בעץ,
קרמיקה ,ויטראז' ,משי ,נייר ואריגה .מגוון סדנאות באומנות הפלסטית

054-9798966

קיבוץ לוטן
בית התה לוטן – חנות גלריה ובה מתנות ומזכרות ,תכשיטים ,ויטראז' ,סריגה,
כרטיסי ברכה ,סלים קלועים ,וקדרות ,פרי יצירותיהם של אמני הערבה

054-9799030

קיבוץ קטורה
קרן קולות – גלריית אמני הקיבוץ והאזור ובה קרמיקה ,צילומי נוף ,תכשיטים,
אהילי אווירה וליקרים
מייה אוונס
תכשיטי כסף וזהב
		
דן אוונס
צלם
		
מרלה סלוט
ציירת נוף ופסלת
		
שיזי לוי וייס
מנורות אווירה
		
רותי רובינשטיין
צלמת אומנותית
		
ברברה פינסקר
תכשיטנית

08-6356658
052-3974051
052-3086388
052-5294814
052-3930382
052-3939632
052-3946486

052-8310899
052-3666861
052-5013540
052-3666113
052-8666303

קיבוץ יהל
צלם
ציורים ורישומים
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אריאל אימרמן
רוזלי שריס

052-2963575
052-3380044

צור סדן

שיזי לוי וייס
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פאני אליאס

ליאור גל

גרופית
צלם תת מימי
תפירה אומנותית

גינת רן

גלריות אזוריות
מרק פולר
		
עינת כהן סגולי

054-5641137
054-5649348

קיבוץ יטבתה
פונדק יטבתה – מבחר מוצרי מחלבת יטבתה ,תכשיטים ומתנות
			
רונן גל
צלם
		
אבי פלדמן
נפח אומנותי
		
אביגיל לאו
פיסול בבצק סוכר ושוקולד
		
שרה יהב
ציורים ועבודות יד
		
פאני אליאס
אמנות ואומנות
		
מלכה רגב
צורפת
		
סנדרין דהן
תכשיטנית
		
ליאור גל
מוזאיקה

08-6357449
054-9798496
054-9798141
054-9799312
054-9797947
054-9797949
054-9797960
054-9798243
054-9798326

קיבוץ סמר
			
יניב גולן
				
יצור שבשבות
		
סמדר אשכנזי
צורפת

054-9799133
052-3934361

קיבוץ אילות
			
גינת רן
		
תכשיטים סרוגים עם חרוזים ואבני חן
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יניב גולן

רונן גל

052-8806063

עינת כהן סגולי

"גלריה מקומית"  -תערוכות מתחלפות של אומני הערבה ואומנים אורחים,
שיתופי פעולה בין אומני הערבה ותלמידי בתי הספר הכוללים יצירה משותפת,
סיורים בגלריה וכיתות אומן .אולם רוזנטל במתנ"ס ,ספיר

052-2709748

"כאן" – גלריה אזורית לאומנות עכשווית ,מציגה אומנים מהערבה הדרומית,
מהארץ ומהעולם .סיורים לקבוצות ויחידים בתאום מראש.
מתחם התרבות במועצה האזורית חבל אילות ,ימי ג' בשעות .09:00-15:00

052-3920884

בילוי ושירות לאירועים
052-8591221
מופע אינטימי ומקורי בזמר וריקוד ובהרכבים שונים
נדב ותמר
052-8991345
מלחין וזמר ,הופעות פרטיות בליווי גיטרה
רפאל היצירה
052-3824617
הפקות ,פסטיבלים ,מדיטציות והופעות
אשרם במדבר
052-3420720
הפקת אירועים ,ציוד איכותי ושירות ברמה גבוהה מאוד
נענע אירועים
052-3383355
הפקות אירועים ,הגברה ,תאורה ועיצוב
יהל הפקות
054-7380133
פאב מקומי והפקת אירועים למשפחות וקבוצות
הרמזור ,יהל
052-4564085
		
אמפיתיאטרון ובר משקאות
חוות ע'רנדל
054-9799030
אוכל שתייה ואווירה
בית התה ,לוטן
08-6356230
קפה בר מפנק באליפז .משקאות אלכוהולים ,קפה וארוחות קלות
-MIDבר קפה
הפקת אירועי איכות וחוויה ,ימי כיף וגיבוש ,סדנאות מנהלים וכנסים 054-5666248
זמן ערבה
08-6316756
אירועים מיוחדים ,חופות וחתונות ,מסיבות בר מצווה
פארק תמנע

בית התה לוטן

נדב ותמר
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