
מסלול מעוף רותם
 בוריס קופלביץ

מגלף בעץ
צופית 3/2, 054-2018909

יצירות עץ מגולפות עוצרות נשימה 
וסורגים מעוטרים, וצפייה באמן 

בעבודתו

אלכס ואינה גוטמן
עפרוני 10/1, 052-8414504

"סיפורי ברזל": עבודות יד ייחודיות 
ממתכת לעיצוב בית וחצר, וגלריית 

ציורים קטנטנה 
סדנא בשעות הפעילות: יצירות 

מגלילי נייר לגילאי 4-12, 10 ₪

החצר של איל תמיר
נרקיס 17, 050-2467600

 גן צילומי טבע עוצרי נשימה
שצולמו באזור ערד וים המלח

 מפל הדמעות
של ריק ויניקי

שהם 70, 08-9973904
מיצב פיסולי ענק בחצר האחורית 
מחבר בין הברית החדשה לשואה

מסלול נוף חצבים
 ראובן נחום 

מצייר בגדול
נוף 14, 052-2712748

הוותיק באמני העיר מציג ציורי שמן 
בחצר נעימה ומלאת חן

 שלוש הקומות 
של דִוד לוי 

נוף 54, 052-6628999
בית ענתיקות מעוצב להפליא. תתארח 

ענת רובינשטיין היוצרת כלי קרמיקה

 אליה יונג עושה 
את ניו יורק

נוף 49, 054-9332617
אמן ניו יורקי מרתק מעצב באבן ומצייר 

בתלת ממד בסטודיו חשוף

גל קינן – אמנית בעבודה
בית הסופר אחווה 8 )כניסה מרח' כרמל(

אמנית עכשווית המתארחת בערד 
חושבת על תהליכי הגירה דרך קוצים 

מתגלגלים במדבר

 הפסלים של 
רחל ובנימין שקדי

מבצע לוט 10, 08-9957112
חצר פסלים וסיפורים מלאי חן 

מחומרים ממוחזרים

 תחרת הסלילים 
של מרים גידרון

מבצע לוט 62, 08-9957895
מארחת את אביטל שבתאי היוצרת 

בובות וחפצי נוי. סדנת בובות אצבע 
לכל המשפחה, 15 ₪

העולם של נחמה פלס
צבר 6/1, 054-7970161

טלאים, פסיפס וציורי אקריליק 
 אבסטרקטיים בבית כפרי נעים 

בלב העיר

 הבית הים תיכוני 
של עליזה בן נר

הפלמ"ח 54/3, 054-3150526
בית מרוקאי מופלא מלא ביצירות 

טקסטיל תלת ממדיות, מארחת את 
התכשיטנית לאה בן עברי

גן החיות של "אמן 
המתכת" איציק גמליאל

ענבלים 34 רננים
חצר פתוחה ובה גן חיות שלם מברזל, 

וגם ג'ירפת המתכת הגדולה בעולם

מסלול מערב
המרכז לאמנות עכשווית 

בערד ומבואת המתנ"ס
בן יאיר 28, 052-3099952

תערוכת הווידאו "משאבות אנוש" 
שאצרה הדס קידר 

+ "קיץ אחר בערד" תערוכת צילום 
חברתי. אוצר: אדוארד קפרוב

יצחק כדיה בלבן
אפיק 40/2, 054-7646681

ציורי שמן ומנדלות

אדוה גולן - חצר אנהמיה
צאלים 3/1, 054-5821483

 הבשלנית הטבעונית מארחת
את "יונת מדבר" בסדנת מוביילים 

מסבונים טבעיים לגילאי 6-12, 20 ₪ 

 המשכן של 
רות דורית יעקבי ז"ל

רובע האמנים סדן 1, 050-3750695
מיצב מיסטי ומעורר מחשבה במשכן 
לאמנות של 'האישה של אלף הקולות'

 צבי לאונרד
מצייר את התנ"ך

רובע האמנים, 054-5667797
 אמן אמריקאי בגלריה צבעונית
 מצייר את אברהם אבינו ומארח

בבית תה אסיאתי

סטודיו רובין

אמני ערד מארחים

שלישי-חמישי 18-20.10
בין השעות 10:00-14:00 

ובחמישי גם
16:00-20:00

2016/10/20-18פתוחיםבתים פתוחיםבתים 

חוה"מ סוכות תשע"ז

במרכז לאמנות עכשווית, 
במתנ"ס, בן יאיר 28 קומה א'

"חזרות על חלקים ממני" - 
מופע מחול

ענת דניאלי ותמי ליבוביץ

בחצר של איל תמיר,
נרקיס 17

ג'אם סיום הבתים הפתוחים
יניב מידר )גיטרה( וחברים

בחצר של ראובן נחום, נוף 14
"שוב רמלה גונחת געגוע" - 

טקסט ומוזיקה
עם הדר מוריץ ויעל הירשלר 

יום חמישי 20/10  

19:00

20:30

17:00

פתוחיםבתים 
LIVE
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