
     

 חלונות למדבר    

 אירוח ביתי בערד    
 

 

 

 דוד לוי

 בית נוף הלב 

או  ולעצמהמושלמת  המתנאת המי שמחפש 
יצירות  דוד ולמצוא לבקר אצל ןמוזמ ולחברי

אומנות ותכשיטים מעשה ידיו ועוד שלל 
 ברוחב לבאם בא לכם לחגוג אירוע . מציאות

 חובבי חתולים. איש 05יש מקום עד , בביתו
 מוזמנים. דויד חתולים שלעם המיאו מוזמנים ל

 .באהבה
 .האירוח כולל כיבוד קל

 250-9908666: לפרטים

 

 

 רוני ולדמן פלח

 מסע עולמי במחול –סטאן 'מתימן לרג

תשתף את  הרקדנית רוני ולדמן פלח
סיפור חייה המתמקד במסע המחול 

ומתבטא בתנועה בין , שלה בעולם האישי
רוני . מוסיקה והרבה שמחה, תרבויות
את סיפורה תוך שילוב מופע מספרת 

הודי , פלמנקו: מחול בסגנונות שונים
בליווי מוסיקה , ועוד פרסי, תימני, צועני

 .ותלבושות מיוחדות
: בסגנוןלהזמין סדנאות ריקוד  אפשר  

 .פרסי/ צועני סטאני'רג / פלמנקו
 2530864400 :לפרטים                                                                                      



  ליאור

 מרכז שורשים

ליאור . המחזק את החיבור של כל אחד ואחת לחייםמרכז  -שורשים 
וטיפולי  אבחון, נטורופתיה וריפוי טבעי, ברפואה עתיקה המתמח
מעגלי מדיטציה , תוסדנאות חווייתיוהמרכז מציע הרצאות . נשימה
. ליווי תהליכי ריפויו ריפוי אינדיאני עתיק -' לודג-מסע סווט, ותנועה

 .אירוח כולל כיבוד קלה .מוזמנים באהבה
 253-9325329: לפרטים ליאור ובקי

 

 

 נר-עליזה בן

 אמנית טקסטיל

מזמינה אתכם לביתה שהוא גלריה היא . היא אומנית טקסטילעליזה 
ידיה  במוהצליחה ליצור  האומנית מספרת כיצד . המעוצבת בסגנון מרוקאי

מאפשר והביקור כולל סיור בביתה המיוחד . פנינת חמד מעוצבת ומרהיבה
 . בטקסטיל הדגמה של תהליך היצירהכן הצצה אל יצירותיה ו

 . האירוח כולל כיבוד קל
 253-4252509: לפרטים

 

 מרים אהרון עזריאל

 בראי הדורות 

את הניחוח הנושן בלבוש עכשווי  מגישה המשוררת וסופרת הילדים מרים 
 . אהרון עזריאל

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

המגלות מעט מחייהן של הנשים בכל , מטפחות הראש סודות וקשרים על
 . הדורות

משחקי חשיבה , מטפחות ראש, ביתיותריבות , ניתן לרכוש ספרים פרי עטה
סיפורן של מטפחות  –סודות וקשרים , סיפורי עם: בנושא ולהזמין הרצאות

 וסדנה למשחקי חשיבה 
 . האירוח כולל כיבוד קל

 252-6629902: לפרטים

 

 

 



  ורונית רדליךעמוס 

  מעשיות חמר

מזמינים אתכם להתארח בביתם , עמוס ורונית
באירוח . שהוא גם גלריה ליצירות אמנות, בערד

מיוחדות של עמוס הפיסול התחשפו לעבודות 
, החוויה משלבת סיור בגלריה. של רונית ולספריה

מנים על מקורות השראתם וסיפור ושיחה עם זוג הא
הסופרת ומספרת הסיפורים תשתף רונית  . חייהם

בחוויות ילדותה ו בתהליך כתיבת ספרי ילדים 
 –סיפורי סבתא "בירושלים כפי שתיארה בספרה 

 ". סיפורים שהתבשלו על פתיליה
 . האירוח כולל כיבוד קל

 254-0040590: לפרטים

 

 שמחה מדר קפלן 

 פעמי תימן במדבר 

 .אליקים ממושב במקור נעוס משפחת מבית קפלן מדר שמחה
מלווה בסיפורים אישיים , ארוחת שבת תימנית מסורתית בכל ימות השבוע 

 .באווירת המדבר
יטעמו ויחוו את התרבות , המבקרים מוזמנים לאירוח ביתי שבו ישמעו

 .ומעלה 05לקבוצות של . התימנית
 250-8600266: לפרטים

 

 בית האמנים של אלכס ואינה 

האמנים אלכס  זוג אתם מוזמנים לבקר בביתם של
אינה מציירת ו אלכס יוצר סיפורים מברזל . ואינה

הוא גלריה מלאת סיפורים  ביתם. את הבריאה
 .המשתלבים זה בזה
על מקורות ההשראה שלהם ואיך אלכס ואינה יספרו 

הביקור באווירה  .האמנות שזורה בסיפור חייהם
ניתן . ביתית ומסופר בעברית וברוסית לפי בחירה

 .ן יצירות אמנות של האמניםלרכוש ולהזמי
 .האירוח כולל כיבוד קל

 250-8323523: לפרטים

 

 

 



 

 יונת מדבר

יונת מזמינה אתכם אל בית המלאכה שלה שבו היא רוקחת 
במהלך האירוח . סבונים טבעיים נפלאים מאוצרות המדבר

 לאטבע ואל ה, עצמה לאיונת תספר על תהליך ההתחברות 
חיים לא שגרתי שהוביל אותה חלומותיה תוך יצירת מסלול 

. להכיר את צמחי המרפא המדבריים ישירות מהבדואים בנגב
המפגש יתחיל בסיור בסטודיו שבו תוכלו להריח ולחוש את 

או , הרצאה, לשלב סדנאואחר כך אפשר , המוצרים שלה
וכן לרכוש סבונים טבעיים  להכרת צמחי המדבר סיור קליל

 .ומוצרים נוספים
 250-5420929: לפרטים

 

 

  יפה ואיציק גמליאל

 גן הפסלים 

מרהיבים גדולים ואומן היוצר פסלים הוא איציק גמליאל 
יפה ואיציק יקחו אתכם למסע . ביופיים מפסולת מתכת

תפגשו . המתכת המרשימים בגן החיות של פסלימופלא 
 ירפה הענקית והמפורסמת הגדולה מסוגה בעולם'הגאת 

 גדוש בסיפורים מרתקיםהסיור . ואת הדרקון יורק האש
כל זה אל מול פני הנוף לים ו, בהומור עסיסיהמתובלים 

 .נשימהההמלח עוצר 
 . האירוח כולל כיבוד קל

 250-0020242: לפרטים

 

 שרון לוי 

  אירוח בניחוח פרסי" חושאומדי"

מציעה שרון חוויה קולינרית מיוחדת , בבית משפחת לוי
שרון מספרת את סיפור עלייתה ארצה מאירן . ומרתקת

ומתבלת את סיפורה במתכונים פרסיים אותנטיים 
עם ריחות וטעמים שעיצבו את , באווירה ביתית נעימה

במהלך . האירוח מתאים לקבוצות ולמשפחות. ילדותה
האירוח יטעמו המבקרים ארוחה פרסית וישמעו את 

 .סיפורה של ילדת המהפכה
 250-0043023: לפרטים



  

 

  ענת רובינשטיין 

 יוצרת בחומר

 סטודיוה .אישית הזמנה לפי גם, מזכרותו כלים באהבה יוצרת ענת
 שבין בדיאלוג. ליצור רגיל שאינו למי גם, ובטוח מזמין מרחב מהווה

 תוכלו ענת אצל... לרקוד מתחיל והלב מדברות הידיים, והחומר הידיים
 יצירה חומרי מגוון עם נעים חללמציעה  היא. וליצור לגעת לחוש, ללוש

 חוויתי מפגשאו  סדנא לתאםאפשר . וההנאה התהליך על הוא כשהדגש
, זוגות, ליחידים מתאים. ידיה מעשה ובעוגיות האישי בסיפורה מתובל

  - יד עבודת מתנות לרכוש אפשר. קטנות קבוצות או משפחות
 : 253-0996428: לפרטים

 
 
 

חסון-חלי כהן   

 .תחומית-אמנית רב

ה לעבודותיה שראהההיא סופגת את . היא אומנית זכוכית חלי
, באביב פריחהה, ים המלח, המדבר ;ה הקרובהתסביבמ

כשהמבער נדלק החוויה מתחילה . השקטו השמיים הנקיים
אינו דומה צבעוני מרהיב ביופיו ש ולאט לאט נוצר חרוז זכוכית

חלי מייצרת מפיסות פסיפס העבודות את . לזה שיצרה קודם
, מוארותמעבודותיה חלק  .המצורפות זו אל זו זכוכית קטנות

חלי מציעה לאורחים . דבר המעצים את הניגודיות בין הצבעים
, ציור, חריזה, פסיפס זכוכית ;מגוון רחב של סדנאות

, הורים וילדים, זוגות, משפחותנאות מיועדות להסד. מקרמה רקמהויומן החלומות , מוביילים
 .ומתאימות לכל גיל קבוצות

 252-9950692: לפרטים

 

 חגית הרמן ארביב
  ארוחה באווירה בייתית

צבעים טעמים וריחות משולבים בידי אמנית 
הבישול חגית ומוגשים באהבה ובאסתטיות 

 .מעוררת תאבון
למטבחה העשיר והמגוון נוספו טעמים מהמטבח 

חגית  ספגההטריפוליטאי שאת סודותיו 
את חוויית האירוח תשלים חגית . מחמותה

 .בסיפור חייה
 253-5948889: לפרטים

https://www.facebook.com/profile.php?id=768642486&__tn__=K-R&eid=ARDOPc25tiYFSX823vw9k2sUV_-PaswxQeV9CVBORR8udjVgvoinDo6JtWO0xNEOmrGg7Es-k6Tj4f7U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDp1Gn3kVQX5z35g_4fdlXLMMuFQnfgNPznFF_MQE8_dafzNKT2rnd0LMy5XMqrmF_1GyWOs-YM1jmGuY3rJad6M4jPBaQbxqRcIDe1OxuPYfXKgAqe1shM1W7cQUpN-8OwCALoo_P6BVsOCJlkG2fPUWLpL27pWGXiiimmmZYS3pEJEa3jX65O8HBAkXpyD-jtNauWWVYW2iEq75a-o5gcYky5S2Ey2Dgv6xX3tzPognis5Ogg9SwXxYzWCirlfWofb4-a0kWRRcCU2WYe0aitOKXRQo0VwpQzXzi24I8T6J1JP8FCYiMUaljo3Gkv14xxUHvi78Fnoe43pjTfsiKGu9k0


  פרץ מיכל

  מדבר ציפור 

' ציפור מדבר'בית הארחה  היא הבעלים שלמיכל 
התשוקה הגדולה בחייה היא לאסוף חוויות  .בערד

, בין אנשים לאנשים, ולייצר חיבורים בין אדם לטבע
 . בין האדם לעצמו

לשלב כדי בחרה לחזור אל בית ילדותה בערד  מיכל
" ציפור מדבר. "אהבותיה לטיולים ולאירוחבו את 

מספק מגוון ובית יפהפה פתוח לקהל הרחב הוא 
 . שירותי תיירות

הגינה , לקבל השראה הן מהעיצוב המיוחד, ה אתכם לאסוף איתה חוויותמיכל מזמינ
הפסטורלית ונופי המדבר הסובבים אותו והן מסיפור החיים והשקפת העולם שאימצה כאם חד 

 . יזמת בתחום התיירותוהורית 
 250-5658844: לפרטים

 

 גולן אדוה

 מקומי ביתי מטבח-אנהמיה

המוטו . הטבעלארוחות שפע מן  המארחת בביתאדוה 
ממיטב התוצרים , שלנו הוא תוצרת עונתית מקומית

 .הנפלאים שיש בארצנו
מתוך האהבה לאירוח התחלנו את האירוח הביתי 

 .הראשון בערד הפועל מזה ארבע וחצי שנים
 !!מאוד..קולינרית וחברתית מפתיעה וטעימה חוויהאנו מארחים תיירים מכל העולם ומהארץ ל

 על החיבור לטבע ולערד, על המנות, רים גם עלינובמהלך האירוח אנו מספ
 .ועם הרבה יין הכל כבר זורם

 253-5802384: לפרטים

 

ויניקי ריק  

  הדמעותמקור 
ריק ויניקי הוא פסל בעל שם עולמי שיצירותיו פזורות 

עבודתו הגדולה ביותר היא מיצג פיסולי . ברחבי העולם
" מקור הדמעות"המיצג נקרא . המשלב אבן וברונזה

. ומבטא דיאלוג של סבל בין השואה לצליבת ישוע
המיצג מוצג בביתו של הפסל בערד וכן במוזיאון 

הביקור לא . פוליןשהקים ריק מול מחנה בירקנאו ב
 . ישאיר אתכם אדישים

 250-4393083: לפרטים 


