
הסעות חינם
בהרמת יד מכל מקום 

ולכל מקום ברחבי הכפר

לפרטים נוספים:
ערגה 050-6693330

פליאה: 050-5626769
איל 052-2382727

קרן: 052-6922446 

בין שבילי הכפרחגיגת אמנות ואומנים



בית משפחת הימן קפלן  רח' האלון 17
לתאום: פליאה קפלן 050-5626769

פליאה קפלן: פיסול בחומרים שונים 050-5626769
צבי הימן: מגשוני סושי, במגוון טעמים 050-5602398

עוזי צ'פלין: אמנות בברזל 054-4989643
מיכל סיון: עוגות מעוצבות 054-6393850

נילי כרמל: צילום ודמיון מודרך 054-4877551
פאם מוס: תכשיטי כסף מעוצבים 054-4882584

מירי עידן: קרמיקה שימושית 052-3622244
ורדה עופר: פיסול בבטון 052-6352505

ורדה גזית: הדפס, תחריט, קולאג' 09-8997178

בית משפחת רום  השיטה 25
לתאום: זהבה שני 054-5434948

זהבה שני: תכשיטי כסף בשילוב אבני חן 054-5434948

בית משפחת רביב אייל ונעמי השיטה 49
לתאום: אייל 052-2382727     

דני כתרי: צילום 052-2465337
תרצה ולנטיין: מחרוזות אתניות 050-7630198

מירה רמאן: ציורי אקריליק 052-2646594

בית משפחת גבאי צביה ודודו השיטה 55
לתאום: צביה 052-4844480

דודו גבאי: נקניקיות 052-2321021 
אמנון גדיש: בגדי נשים Free spiritו054-6492628

אריאלה נחשון: תכשיטים ואביזרי אופנה 054-5293800

בית משפחת פיטל  האלה 13
לתאום: פיטל אורלי 052-3321678

פיטל אורלי: מתנות מקרמיקה ותכשיטים 052-3321678
יובל פיטל: ערכות הפעלה לילדים 0523321678

יעל פלק: תכשיטים 054-6233920
תהל שדות: אקססוריז 054-453611

אתי גלר: אוכל ביתי וסריגי אופנה 052-2560303

מתחם פעילות לילדים הרחבה 
לתאום: צביה גבאי 052-4844480

סדנאות אומנות לילדים, משחקים והפעלות

בית משפחת הולצמן  האלה 21
לתאום: הולצמן לילך 052-4485900

הולצמן לילך: אקססוריז וביגוד 052-4485900

בית משפחת שורר  האלה 30
לתאום: סגל סיגלית 052-2872799

סגל סיגלית: בגדי אופנה 052-2872799
אייל שורר: בשר על האש (בשטח הציבורי ליד הבית)

בית משפחת רביב כוכבה ואשר  רח' הרותם 13
לתאום: כוכבה רביב 050-5486897

כוכבה רביב: עוגיות וריבות 050-5486897
מלכה גורדון: תכשיטים וחגורות עור מעוטרות 054-4655740

בית משפחת פיטל ארז  רחוב השלום 2
לתאום: ארז פיטל 0542889088

ארז פיטל: קרמיקה, 0542889088
אמירה חביב: פיסול בעיסת נייר ובחימר 050-5228163

בית משפחת פז בנצי ולהט  השלום 14 
לתאום: להט 052-8995958

MY DEAR: מוצרי חלב עיזים טבעיים 052-8995958
נילי אלדר: קרקרים אורגנים 052-3772907

אביבה בנימיני: תכשיטי קרמיקה וגופי תאורה 050-6675949

בית משפחת להב דבי ושמוליק  השלום 12
לתאום: דבי להב 054-5336781

דבי להב: ציור. אירוח על קפה ועוגה 054-5336781
ענת לבשטיין: תכשיטים ומוצרים לבית 050-7759119

יוסי רון: מזרקות לבית ולגינה 054-6556213

בית משפחת ברק  ההדרים 18
לתאום: יהודית ברק 054-3977232

יהודית ברק: עבודות ויטראז', טיפני ופסיפס 054-3977232
רחלי ליטוין: הדפסים על קנווס 054-5891838

שגית לוי: תכשיטים 052-3682688

מתחם מועדון הכפר רח' ההדרים
בתוך המועדון לתאום: פרידה 09-8997526 

פרידה בוקובזה: ציור 09-8997526 
מעיינה וכטל: ציור 054-7711862

ברחבת המועדון לתאום: טלי 050-5805161
דניאלה פלטניק: עיצוב תכשיטי עור 054-3936647

רותי שפירא: עבודות ויטראז' 054-4462109
אורה ליפסקין: תכשיטים ופריטי אופנה 052-6860911
ויקי רוסין -אופנדיק: עבודת יד ויצירה 054-6342030 

טלי דלל: סריגים עבודת יד לתינוקות ולילדים 050-5805161
קלרה גולדשטיין: "הדובים של קלרה" 052-294654

רונית פרישברג: תיק שיק. תיקים ואביזרי אופנה 050-9717379
עפרה רוסמן: תכשיטים מאבנים טבעיות 052-7973346

בית משפחת רווה  ההדרים 32
לתאום: יפעת 050-6264845

אברהם זמיר: סולו עיצובים, תכשיטי כסף 052-8842226
תבור ברנד: מיץ טבעי 054-6922887

אריה כהן: נפחות וחרשות ברזל 052-8203200

מתחם פעילות לילדים בגן הבנים
לתאום: טלי וטל 057-5783844

טלי וטל הברמן: סדנת קדרות 057-5783844
יורי סמרטרנקו: מצייר קריקטורות 054-6317049

סדנת אומנויות ויצירה לילדים לתאום: טלי 050-5805161
אימוץ כלבים

פעילויות נוספות יפורסמו בהמשך

בית משפחת ענבר  ההדרים 23
לתאום: אמנון ענבר 09-8995188

אמנון ענבר: בטעם של פעם- עוגות וקפה

בית משפחת דייגי  רח' ההדרים 36
לתאום: פנינה דייגי 054-4707037

פנינה דייגי: בובות ודובונים, וחפצים מצוירים 054-4707037

בית משפחת גולמביק רות הדרים 27
לתאום: רות גלומביק 054-6664302

מכירת אננס
רות גלומביק: קרמיקה שימושית 09-8999447 

עמליה הדרי: אמנות זכוכית ומתכת 09-8947984 
תמר פרסטנפלד: מנורות לתאורה, ורטרו 052-3577321

יעל הלחמי: קרמיקה 054-4980438
נטע לוין: תכשיטים ועבודות יד 054-2114995

זבידה קריסטל: קליגרפיה סינית/יפנית 054-5832740
רותי שפירא: ויטראז' 054-4462109

בית משפחת רחל ורם גולמביק ההדרים 27 א'
לתאום: רחל 054-4844560

דניאלה ברייר: מסגרות יחודיות למשקפיים 054-2039201
רותי ברין וגילה פרייס: תכשיטים ומתנות מעץ 054-3042059

בית משפחת גבאי ניצה ורמי  ההדרים 52
לתאום: ניצה 09-8999741

ליאור קריאל: אופנת נשים 052-3581931
ליאת גנץ- יער און: "לי- את" אפיה ביתית 054-2887232

בית משפחת איבשקובסקי ההדרים 56
לתאום: יוכי איבשקובסקי 052-5350902

יוכי איבשקובסקי: כלי קרימיקה מצויירים ואקססוריז

בית משפחת בוקובזה  ההדרים 62
לתאום: סרג‘  בוקובזה 052-2495236 

סרג' בוקובזה: שמן זית וזיתים

בית משפחת ברנע  ההדרים 64
לתאום: סמדר ברנע 050-7432230

סמדר ברנע: אמנות מצלמה 050-7432230
אפרת וייס: תכשיטי נייר 054-4700948

קרן חן פלג: טקסטיל לתינוקות ולנשים 054-4835663
איילה צבורבונוביץ: קרמיקה וקדרות 054-3972745

שולמית רענן: עיצובים בחומר פולימרי 052-3720474

בית משפחת אלוני  האורן 1
לתאום: ערגה 050-6693330

ערגה אלוני: אמנות בברונזה 09-8999692
ענת עמרם: פיסול וקרמיקה 054-5290025
שרית לפיד: אמנות בזכוכית 054-2131171

מיכל גרינברג: אריחים מצוירים, שלטים ושולחנות 054-7726760
מיכל ניב נהוראי: תכשיטי כסף וזהב 050-4991428 

נועה טאוב: אופנה ואקססוריז, 052-2337897

בית משפחת אלוני צור וקרן  האורן 1 ב' 
לתאום: ערגה 050-6693330

רחל נדלר: קרמיקה 09-7667949
אייל סבג: ספרים 050-5362215 

אריק אפק: פיסול ורישום בחוטי מתכת 057-8252817

כיכר האורן
לתאום: קרן 052-6922446 

שני מלכין: "קפה בכפר"- קפה וקינוחים 052-3368367
בלה שחר הילל: צלמת 050-7800226           

יפה לוי: תכשיטי קריסטל  050-6712786
חלי גרינשטיין: מפות, עבודות מעוצבות  052-6912433

סוזי דיקמן: "סוזי עיצובים" לתינוקות ולילדות 054-5290025
אלה שחר: "תכשיטי מיכל גולן" 0503882266

אורית רייך: תכשיטים 052-6421543

בית משפחת אוסובסקי  האורן 3 
לתאום: יפעת ליבל 052-5717118

יפעת ליבל:  ציור בטכניקה ייחודית 052-3615511

בית משפחת יריב  האורן 7 א'
לתאום: ענבר יריב 052-3349860

ענבר יריב: ריבות תוצרת בית 052-3349860
סוזי וינגרט: תכשיטים סרוגים 054-4330350

איילת ברטוב: "אילתיקא", פריטי אופנה לנשים 052-2533090
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לאזוה“ת החדש
נתניה

חניה מותרת בחניות ולאורך
הכפר, ואסורה בכניסות לבתים!
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מעצבי בגדים ואביזרי אופנה
עבודות יצירה אחרות

אוכל, קפה ועוגה
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