
 הכרתם שלא ערד – ומדבר טעמים, אנשים

 בתיאום מראש -אירוח ביתי *

 עכשווי בלבוש נושן ניחוח הדורות בראי
 אהרון מרים הילדים וסופרת המשוררת מגישה העכשווי בלבוש העתיק הניחוח את

 מראשית החל מדינתנו לחיי המקושרות, מחייה תחנות נפרשות הביתי באירוח. עזריאל
 סודות ונשמע, לדור מדור שנדדו העם סיפורי של בנופם למסע נצא איתה. עצמאותה

  הדורות. בכל הנשים של מחייהן מעט המגלות, הראש מטפחות על וקשרים
 .קל כיבוד יוגש למבקרים

  ראש מטפחות, שונות ביתייות ריבות, מרים של עטה פרי ספרים לרכוש ניתן
 .חשיבה ומשחקי

 : הבאים בנושאים וסדנה הרצאות להזמין ניתן
 עם סיפורי - העששית באור

 מטפחות של סיפורן – וקשרים סודות
 חשיבה למשחקי סדנה – למחשבה מקום

  050-9906621 :לפרטים
 
 

 ואינה אלכס של האמנים בית
 שלנו ההשראה מקורות על לשמוע,שבערד בביתנו לבקר מוזמנים אתם
 אינה, מברזל סיפורים יוצר אלכס. חיינו בסיפור שזורה האמנות ואיך

 המשתלבים סיפורים מלאת, גלריה הוא שלנו והבית הבריאה את מציירת
 וכיבוד קפה כוס על,הסיפורים את לשמוע ניתן בביתנו בביקור. בזה זה
 שלא ולמי. שפה כל חוצה האמנות כי השפות בכל ולקבוצות ליחידים קל

. בהזמנה זאת לעשות מוזמן שלנו יצירות לרכוש ורוצה לערד מגיע
 . ורוסית בעברית וליחידים לקבוצות, מראש בתיאום הביקור

 gutman2000@gmail.com  8414504-052 לפרטים:
 www.facebook.com/galleryarad.hospitality 

www.facebook.com/ironstories 

www.ironstories.com  

 

 חימר מעשיות
 רדליך ורונית עמוס אצל ביתי אירוח
 גלריה גם שהוא, בערד בביתם להתארח אתכם מזמינים, ורונית עמוס

 עמוס של מיוחדות פיסול לעבודות תחשפו באירוח. אמנות ליצירות
 זוג עם שיחה, בגלריה סיור משלבת החוויה. רונית של ילדים ולסיפורי
 בחוויות אותנו תשתף אשר הסיפורים ומספרת הסופרת עם פגישה לצד חייהם וסיפור השראתם מקומות על האמנים
 ".פתיליה על שהתבשלו סיפורים – סבתא סיפורי" בספרה  שתיארה כפי בירושלים ילדותה

  053-7737562: לפרטים
 
 

 

 מסע עולמי במחול -מתימן לרג׳סטאן

מפגש עם הרקדנית רוני ולדמן פלח, בו תשתף את סיפור חייה המתמקד במסע המחול האישי,  ומתבטא 

תספר תוך שילוב מופע מחול בסגנונות שונים: פלמנקו, בתנועה בין תרבויות, מוסיקה והרבה שמחה. את סיפורה 

 הודי צועני, תימני ועוד, בליווי מוסיקה ותלבושות מיוחדות.

*בנוסף למפגש רוני מעבירה סדנאות ריקוד פלמנקו ורג׳סטאני צועני ברחבי 

 הארץ ובחו״ל לפי הזמנה.

 /waldmann.co.il-https://www.ronnieאתר הבית : 

 /https://www.facebook.com/ronnieyogaflamencodanceפייסבוק : 

 /https://www.instagram.com/ronniewaldmannאינסטגרם: 

 ronnie.waldmann@gmai.comאימייל :  

  0547893327 :לפרטים
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  "מתכת אמן"

 אתכם יקחו ואיציק יפה. מתכת מפסולת ולרוב ביופיים מרהיים פסלים יוצר אומן גמליאל איציק

 גן אכן, המרשימים המתכת פסלי בין עסיסי בהומור מתובל, מרתקים בסיפורים גדוש, מופלא למסע

 פני מול אל זה כל. בעולם מסוגה הגדולה והמפורסמת ענקית ירפה'הג ובמיוחד פסלים של חיות

  .נשימה העוצר המלח לים הנוף

 052-2707031 לפרטים:

 

 

 יונת מדבר

, המשקיף אל הנוף הבראשיתי של מדבר יהודה. ה בערדמזמינה אתכם אל בית המלאכה שליונת 

בעיר ה החל מילדותה ולחלומותי הלכם על תהליך ההתחברות לעצמ יונת תספרבמהלך האירוח 

בוטאניקה בנושא -נוסף באתנוהגדולה, דרך עזיבת לימודי דוקטורט בביולוגיה, לימודי תואר שני 

בסיור תתחילו אל יונת מדבר. את המפגש  ההרפואה המסורתית של הבדואים בנגב, ועד הגעת

 ה.בסטודיו שבו תוכלו להריח ולחוש את המוצרים של

למעוניינים ניתן לשלב סדנא ממגוון הסדנאות שלי: הכנת סבונים, קוסמטיקה טבעית, צמחי מרפא, 

השתתף בהרצאה שלי על הרפואה המסורתית של הבדואים בנגב, או רוקחות טבעית, ואף ל

 .להצטרף אלי לסיור קליל להכרת צמחי המדבר

  052-5307616לפרטים: 
 
 

 הבית של דוד 
ולמצוא את המתנה דוד  למי שמחפשים מתנות יפות לעצמם או לחברים אהובים מוזמנים לבוא אל

 האולטימטיבית.
 ועוד שלל מציאות,עם תה וסימפטיה. ויצירות אומנות ותכשיטים מעשה ידי

 ומיאו לחתולים שלאיש( או לבוא להגיד  50גם אם בא לכם מקום לחגוג את האירוע שלכם )עד 
 אתם מוזמנים.

 בואו באהבה, בתאום מראש.
 052-6628999: לפרטים

 

 גני אירוח ביתי אצל רחל ינאי-אור
 בהמשך קיבוצניקית, במקור ירושלמית, לאמנות ומורה אמנית, ינאי רחל

 ומורה בתזונה מרפאה, תחומית רב הוליסטית מטפלת, ערד ותושבת
 .סדנאות ומנחת מרצה, ליוגה
 אהבה סימני הגילית מהן אחת שבכל מגוונות בתחנות עבר החיי סיפור

 התובנות את ה תגלואצל באירוח. אותם ליישם הדרכים את הולמד חדשים
 .יותר בריאים לחיים, ליישם אתם גם שתאהבו, השלמד

 מגרות ניקוי המשלב לאירוח ויחידים קבוצות בערדה בבית מארחת רחל
 טעים טבעוני בישול סדנאות גם להזמין ניתן .ובריא קל כיבוד עם בהנאה
  .ובריאות תנועה סדנאות או ובריא

 050-5518756לפרטים: 
 
 

 פרסי בניחוח אירוח –" חושאומדי" – לוי שרון
 שרון. ומרתקת מיוחדת קולינרית חוויה שרון מציעה, לוי משפחת בבית

 במתכונים סיפורה את ומתבלת מאירן ארצה עלייתה סיפור את מספרת
 את שעיצבו וטעמים ריחות עם, ונעימה ביתית באווירה אותנטיים פרסיים
 במהלך. מראש בתיאום ומשפחות לקבוצות מתאים האירוח. ילדותה
 ילדת של סיפורה את ותשמעו לתפארת פרסית ארוחה תטעמו האירוח

 .המהפכה
  052-2234714: לפרטים

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עמי תימן במדבר פ –שמחה מדר קפלן 
 השבוע ימות בכל מסורתית תימנית שבת ארוחת
 .המדבר באווירת אישיים בסיפורים מלווה

 התרבות את ולחוות לטעום, לשמוע, ביתי לאירוח מוזמנים ובודדים קבוצות
 . התימנית
  052-8977099 לפרטים:

 
 
 
 
 

 בכסייפה אותנטי בדואי אירוח – רימה
 הבבית להתארח אתכם מזמינה, בנגב בכסייפה המתגוררת, בדואית אישה, רימה

 בימים גם המסורת עלות שומר הן כיצד ולשמוע הבדואיות הנשים חיי עם להכרות
 אוהבת מאודו בחינוך שני תואר הלמד, ילדים 7 ל ואמא נשואהרימה  .קידמה של

 בסיס על) מסורתית בדואית מארוחה ליהנות תוכלוה אצל באירוח .הבבית לארח
 גם, כמובן מוזמנים אתם(. וסלטים מקלובה) מודרנית בדואית מארוחה או( בורגול
 רימה אצל במפגש .שלנו המסורת כמיטב, קל כיבוד עם תה, קפה של לאירוח
  החלומות. ועל הילדים חינוך על. לכסייפה בצפון מכפר יעההג ואיך החיי על תשמעו

  050-6865657לפרטים: 
 


