
|רשימת אמנים וגלריות    2021

העצמאות 10, אביחיל, חניה ברחוב, גם ברח’ תל חי 16    שמואליק ויס (שו”ס)   | 
   |  050-6563550

דרך השדות 82 בית יצחק, כניסה לחניה מאחורי הבית    הילה הרמלין קוטנר   | 
|  054-5420221

רחוב ההולנדים 21, מושב הדר עם   מרים לצקו קוצין   | 
|  054-2450454

שדרת הכפר 5, מושב הדר עם, חניה ברחוב, כניסה לחצר על פי השילוט   מיכל אלון   | 
|  054-4625021 

סטודיו בארטורה, קמפוס רופין (בוויז - ארטורה, אמנות, עיצוב, חוויה)   נועה ארבל   | 
|  052-6285752

קמפוס רופין (בוויז - ארטורה, אמנות, עיצוב, חוויה)   גלריה ארטורה - אמנות. עיצוב. חוויה.  | 
|  09-7411554

קיבוץ גבעת חיים איחוד, מתחם יד 2    אמיר שפט   | 
|  052-2212580

בוויז “גלריהלאמנות גבעת חיים”      הגלריה לאמנות גבעת חיים איחוד   |
054-9039945  |  *פתיחת תערוכה בשבת ב 11:00  |

קיבוץ גבעת חיים מאוחד, להגיע למגרש חניה של בית שרת ולהחנות את הרכב.   אסנת בן שלום   | 
לפנות לשביל הדרומי (דרך הבנים) ובפניה הראשונה שמאלה עד הסוף.  |  050-2056143  |

בוויז, “סטודיו לאמנות ענת בדר”, גבעת חיים מאוחד   “בית-גלריה” ענת בדר  | 
|  050-2056764

קיבוץ המעפיל, אחרי תחנת האוטובוס מצד שמאל     יובל דניאלי   | 
|  052-4475441

קיבוץ מגל, ישר עד הצומת טי ואז ימינה ושוב ימינה    עמית קבסה   |
|  052-5017109

דרך השדות 4, בית יצחק   אנה כספרי   | 
|  054-7502411

ההגנה 8, אביחיל    דורית מגל   | 
|  050-3515004

לתיאום הגעה ובירורים ניתן לפנות לאמן

רח’ אודים 5, חיבת ציון, בחצר האחורית   רותם מנור   | 
|  054-4912651

רח’ הערבה פינת השיטה 26, בחן סטודיו לאמנות,    רונית גורביץ   | 
|  054-4894067

גשר העץ 46, פארק תעשיות עמק חפר, (”זוזו גלריה” בוויז)  גלריה “זוזו” להנעה תרבותית   | 
שיח גלריה יתקיים בשבת ב-12:00  |   054-4278951   |

רח’ מגל 84, עולש: חנייה ברחוב וכניסה רגלית לחצר המשק ע”פ שילוט     לימור דן   | 
|  050-8225410

מגל 85, מושב עולש     שולי שוחט  | 
|  054-2427008

רח’ הפלג 202, בארותיים    אלון פיליאן   |
|  050-6778244

בוויז, “דרך ההדס 687 בורגתה”, בהגעה - לחנות ברחוב ולהיכנס רגלית לסימטה, שמאלה    פנינה אפיק   | 
או ימינה (תלוי מאיזה כיוון מגיעים)  |   052-8939150   |

דרך מול הים 23, כפר ויתקין, סטודיו וחניה בחצר    אורית ובן עמי ברתיני שביט   | 
 |   054-4589459   |  054-7589459

רח’ הרדוף פינת הצוק, מושב בית ינאי, הסטודיו בחצר האחורית   אורה אילון   | 
|   054-6700403

רח’ אלמוג 8, מכמורת    חנה קניפל   | 
|  050-2003459

רח’ הראשונים 21, מושב בית חרות, חניה ברחוב, כניסה לסטודיו על פי שילוט   נעמי גורדון - חן   | 
|  052-4800494

סטודיו עדי אדר - צילומים, רח’ התפוז 5, ביתן אהרון - הבית הורוד    עדי אדר   | 
|  055-9979280
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