
בית פתוח - חוגגים אמנותבית פתוח - חוגגים אמנות

בתיהם  את  פותחים  העיר  ואומני  אמני 
לבקר  ואורחים  תושבים  אתכם  ומזמינים 

בסטודיו  הפרטי  שלהם

יום שישי  14.5.10  בין השעות  14:00-11:00
יום שבת  15.5.10 בין השעות  14:00-11:00,  22:00-18:00

אמנים שומרי שבת יפתחו את בתיהם ביום שישי בבוקר ובמוצאי שבת בלבד

בשיתוף ועד אמני מודיעין-מכבים-רעות
http://omaneimodiin.cafe.themarker.com  :אתר אמני מודיעין

תחום תרבות ואירועים
מודיעין מכבים רעות



תושבים יקרים,

אמני העיר, היוצרים והפסלים הם חוט השדרה של תחום התרבות והאמנות 
בעיר. אירוע “בית פתוח” מאפשר אחת לשנה לתושבי העיר להיכנס לביתם, 

ליצירות האומנות, להבנת תהליך העבודה ובדרך זאת ליהנות מפירות האמנות 
והיצירה המקומית. 

האופי המיוחד של העיר, הקהילתיות הנשמרת בתוך קצב הגידול והפיתוח 
המתמיד, מאפשרים את קיום האירוע שכבר הפך למסורת אליו מגיעים 

תושבים רבים מידי שנה. 

ברצוני להודות ליוזמי ומארגני הפרויקט, ובמיוחד לאמנים הפותחים את 
הדלת אל ביתם ואל יצירותיהם ולהזמין אתכם התושבים לבוא ולהנות מחוויה 

תרבותית מקומית ייחודית. 

                                                                                                         שלכם,

חיים ביבס
ראש העיר 

תושבים יקרים,
 

“בית פתוח“  הינו פרויקט תרבותי המתקיים בעירנו מספר שנים ושם לו למטרה 
לחשוף ולהיחשף למגוון אומנויות שונות בתחום האמנות הפלסטית. 

אירוע “הבית הפתוח“ מאפשר הזדמנות נדירה והצצה לעולם היצירה ולהיכרות 
אישית עם האמנים העוסקים בה תוך כדי התרשמות מעבודותיהם ויצירותיהם 

האישיות בתחומים רבים ומגוונים;  ציור, פיסול, קדרות, צילום ועוד... ההיצע הינו 
רחב ומגוון בכל תחומי האמנות, ונותנת למתבונן לא רק לצפות אלא גם להיפגש 

עם האמן בסטודיו שלו וליצור דו שיח תרבותי על כל גווניו.
בעירנו המתפתחת חיים ויוצרים אמנים רבים, אשר להם היצירה היא דרך 

לביטוי עצמי  הנותנת לנו התושבים עושר תרבותי וזוהי למעשה דרך לעיצוב 
המודעות החברתית ואיכות חיים טובה יותר בעירנו .

 
הנכם מוזמנים לבוא וליהנות מפרי היצירה.

 
תודות לאמנים שלקחו חלק באירוע חשוב זה. לרנה סופרין-שפירא - רכזת 

“בית-פתוח“, ולוועד האמנים העירוני בראשותה של איילת עמית.  
 
  

                                                                                                בברכה,

                                                                                            אלון שמידט
ראש תחום תרבות ואירועים

  
בברכה,

מוטי גרונר
מחזיק תיק תרבות נוער וספורט



אבגר אורה   
תכשיטנות

טל: 054-5473045  
נחל שורק 75/6 או קטלב 14 מודיעין

 meiravgar@gmail.com

מיקום במפה: ב/1  

אבגר  מאיר
ציור, פיסול וצורפות  

טל’: 054-5837170  
נחל שורק 75/6 או קטלב 14 מודיעין

 meiravgar@gmail.com

מיקום במפה: ב/1  

אבוגוב אורלי - אצל אורלי שפיר 
ציור 

טל’: 054-4681352 08-9704340 
כרכום 10 דירה 7, מודיעין

abugov1@netvision.net.il

מיקום במפה: א/2  

אברהמי אלונה 
פיסול קרמי 

טל’: 052-6391554 08-9263041 
רחוב שוהם 19 רעות 

  alonaav@gmail.com

מיקום במפה: ד/3  

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת



אגמי ליז   
פיסול, ציור וקרמיקה

טל: 077-3536365 
צאלון 17 דירה 14 מודיעין

elisaagami@yahoo.com
      מופע מוסיקלי

מיקום במפה: א/4  

אוליאמפרל יפה 
ציור 

טל’: 052-6146728 ,  077-2109488 
גלבוע 24, רעות

yaffa_uli@hotmail.com

מיקום במפה: ד/5 

אדר דורון
צילום 

טל’: 050-2650277,08-9727055  
קיפודן  28/2 מודיעין

  adard@netvision.net.il

מיקום במפה: א/6  

אוקס מרים 
ציור

טל’: 054-4945090, 08-9707359 
עמק החולה 22/4 מודיעין

yakov1235@walla.com

מיקום במפה: ב/7  

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת



אוריאל אופירה
ציור

טל: 052-2283671, 08-9730707 
חטיבת אלכסנדרוני 6 דירה 1, מודיעין

ofira@oriel-o.com

מיקום במפה: א/8  

אזולאי פלס איריס  
פסיפס 

טל’:  052-3375559 ,  08-9702399 
נחל שורק 44/1 מודיעין

idana@bezeqint.net

מיקום במפה: ב/9  

אלון ליאורי
עיצוב ריהוט 

טל’: 050-8812423, 08-9263789   
גבעת הלבונה 25 רעות 

 lalon@013.net

מיקום במפה: ד/10  

אלקון-לורברבוים  תמי
ציור ואמנות

טל’: 054-4522608 , 08-9707054 
נחל צין 26/2  מודיעין

tamialkon@gmail.com

מיקום במפה: ב/11  

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת



אמזלג דנה  
ציורי אוירה

טל: 054-4556280, 08-9714262 
עמק האלה 112/3, מודיעין
 kd@netvision.net.il

מיקום במפה: א/21  

אפשטיין חוה
ציור, פיסול ותחריט

טל’: 054-4374205, 08-9261944 
 מגדל דוד 25 דירה 38, מודיעין

 chavaep@gmail.com

מיקום במפה: ב/13  

ארברמן ריקי
חימר פולימרי

טל’: 054-4755459, 08-9750443  
צאלון 17/2 מודיעין

rikiarb@gmail.com

מיקום במפה: א/14  

ארגמן יפעת
עיצוב תכשיטים

טל’:  052-2638998 , 08-9713069 
בר לב 27 מודיעין

 yifat@yifat-art.com
      מופע מוסיקלי

    
מיקום במפה: א/15  

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ומוצ”ש

שישי ושבת



ארמוני יהודה 
ציור

טל’:  052-8476162 , 08-9263682 
רותם 5 רעות

yarmoni@netvision.net.il

מיקום במפה: ד/16  

בולקה אסתר
ציור על פורצלן

טל’: 050-6981488, 08-9750765 
רח’ כסלו  13/8  מודיעין

estherbu@012.net.il

מיקום במפה: א/17  

בכר שמעון אריאלה
פסיפס ותכשיטים

טל’: 052-8386553, 08-9261122  
עגור 350 מכבים 

arielasb@yahoo.com

מיקום במפה: ג/18  

בן ברק כץ מוריה
ציור ותכשיטנות

טל’:  052-6606696 , 08-9713996 
מבצע עובדה 3, מודיעין

moriaitsuvim@gmail.coml

מיקום במפה: א/19  

שישי ושבת

שישי ומוצ”ש

שישי ושבת

שישי ושבת



בר זיו רחל 
זכוכית

טל: 08-9261532, 050-3328525 
בדולח 15/1 מודיעין 

ruttca@zahav.net.il

מיקום במפה: א/20  

ברינט גלית אצל שטרק מירב
ציור

טל’: 08-9264174
הר אמיר 526, מכבים

מיקום במפה: ג/21  

גיאת ירמיהו אתי 
פיסול וצילום

טל’: 052-3818488, 077-4005495  
שיר השירים 22, מודיעין

ettyy22@gmail.com

מיקום במפה: א/22  

גלסמן שרי )גאיליי(-אצל כנפו סיגל
תכשיטים

טל’:  050-9718379 , 077-5491118
מגדל המנורה 25 דירה 3 מודיעין

gaialai@gaialai.com

מיקום במפה: ב/23

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת



גרהם ליאורה
ציור

טל: 054-3041656, 077-6426359
אודם 29/2, מודיעין 

 artwork@lioragraham.co.il

מיקום במפה: א/24  

גרינשפן רחל 
צילום סטילס ווידאו

טל’: 08-9707112 
מגדל דוד 35/2, מודיעין

rachi40@gmail.com

מיקום במפה: ב/25 

דביר עדי יהודה
קומיקס

טל’: 050-9262232, 08-9262232 
רח’ מירון 10 רעות

devir10@zahav.net.il

מיקום במפה: ד/26  

דולב שרה אצל מצנר ליכט בריל
ציור

טל’:  052-4720006  , 08-9266584
הר בוקר 596 מכבים

dolevsh5@zahav.net.il

מיקום במפה: ג/27  

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ומוצ”ש

שישי ומוצ”ש



דקנר רביב בינה
ציור ופיסול

טל: 052-3774371, 08-9703585 
מנתור 26 מודיעין 

Bina.Dekner@sabre.co.il

מיקום במפה: א/28  

הכהן אורלי
צורפת ומעצבת תכשיטים

טל’: 050-7916562, 077-7928490
עמק בית שאן 39/1 מודיעין

orlyhacohen@gmail.com

מיקום במפה: א/29  

הכסטר כהן שלומית 
ציור ופסיפס

טל’: 054-5250269, 077-4299395 
רחוב יששכר 20 מודיעין

shlomit2002@hotmail.com

מיקום במפה: ב/30  

הרץ יעקב
ציור

טל: 050-9261952 , 08-9261952
האנפה 221 מכבים

marhertz@zahav.net.il

מיקום במפה: ג/31  

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת



שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

וגנר מירי 
ציור ופסיפס

טל’: 052-2938520, 08-9261042
צאלה 40 מכבים

miripaint@hotmail.com

מיקום במפה: ג/32

ויזלמן ענת
זכוכית

טל’: 052-3859533, 08-9733360  
שמואל הנביא 24 דירה 1, מודיעין 

anatviz@gmail.com

      מופע מוסיקלי

מיקום במפה: א/33  

וינברג אורית
חישול ברזל

טל’:  052-3288000, 08-9262066  
עצמון 73 רעות

reutw@netvision.net.il

מיקום במפה: ד/34  

שישי ושבת

ויניקוב דורית 
ציור אינטואיטיבי

טל: 054-5330025, 08-9262180
גליל 23  רעות

dorit@vinikov.com

מיקום במפה: ד/35  



טננבאום הדר גילה
קרמיקה

טל’:  050-2355922 , 08-9201098  
מגדל עוז 5 דירה 2 מודיעין

gilaclay@netvision.net.il

מיקום במפה: ב/39  
שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

וינר דורון
ציור

טל’: 052-2241042, 08-9700633
שרה אמנו 86 דירה 3 קומה 1 מודיעין

doronviner1@gmail.com

מיקום במפה: ב/36  

חייט חוה
פסיפס

טל’: 052-2407355 08-9717725 
מגדל עוז 9 דירה 28 מודיעין 

hava.khait@gmail.com

מיקום במפה: ב/37

חנוך שילגיה
קרמיקה

טל’: 052-2922962, 08-9263630 
שקד 16 רעות

han_shil@walla.com

מיקום במפה: ד/38  



טרבלוס רינה
פימו

טל: 054-2076454, 077-3350296
כליל החורש 10/6 מודיעין

tarablusfufu@gmail.com

מיקום במפה: א/40  

יניב אתי
ציור, צילום ופסיפס

טל’: 054-4537197, 08-9703448
נחל מירון 17, מודיעין

etty_yaniv6@walla.com

מיקום במפה: ג/41  

יעקבי אתי 
ציור

טל’: 052-2440339, 08-9261785 
עגור 342 מכבים 

eti_y@netvision.net.il

מיקום במפה: ג/42  

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

ירדני שירלי
צילום

טל’:  052-4816240, 08-9707631 
נחל ירקון 16/3 מודיעין

shirleyyardeni@012.net.il

מיקום במפה: ב/43  



כהן פלביה
זכוכית, תכשיטים ויודאיקה

טל’: 054-5542133, 08-9268128
סיון 35 דירה 3 מודיעין

flavia.cohen999@gmail.com

מיקום במפה: א/44  

כהן רחל
ציור, פיסול

טל’: 054-5342523, 077-7943152
רח’ סיון 17 דירה 9 מודיעין

talmilo@zahav.net.il

מיקום במפה: א/45  

כנפו סיגל
ציור

טל’:  050-8885517 , 077-5491118  
מגדל המנורה 25 דירה 3 מודיעין

 artbysigal@gmail.com

מיקום במפה: ב/23  

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

כספי שטרודלר עליזה 
ציור ותחריט

טל: 050-5954683, 08-9263746
נחל ציפורי 19/5 )מעלה נמר 12/5( מודיעין

noritsheps@bezeqint.net

מיקום במפה: ב/46  
שישי ושבת



שישי ושבת

שישי ושבת

כץ עוז אברהם
ציור

 08-9261875 054-4694355
אביטל 52 רעות 

 Katz_oz@netvision.net.il

מיקום במפה: ד/47  

כרם רותי 
פיסול קרמיקה ופסיפס

 08-9263664 054-4492566
רח רותם 12 רעות

 ruthi_alex@hotmail.com

מיקום במפה: ד/48  

לוטנברג- באלי לאה
ציור, תכשיטנות ופסיפס

 077-4005969 ,050-6692637
גינות זבולון 24, מרכז קייזר, מודיעין

 lelu91@walla.com

מיקום במפה: א/49  

שישי ושבת

לוי רינת-אצל מצנר ליכט בריל
ציור

טל: 054-4844938, 08-9266584 
הר בוקר 596 מכבים

rienat.levi@gmail.com

מיקום במפה: ג/27  

שישי ושבת



שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ומוצאי שבת

לפין ריקרדו 
ציור, פיסול, הדפס

טל’: 054-6600873, 08-9709782 
מרדכי מקלף 2/1, מודיעין

 drlapin@bezeqint.net

מיקום במפה: א/52  
שישי ושבת

לורבר מוטי 
ציור בשמן

טל’: 052-5524430, 08-9261466
טבק 99, מכבים

makla6@gmail.com

מיקום במפה: ג/50  

לידור תמר - אצל אתי יעקבי
פיסול

טל’: 050-5772604, 08-9261785
עגור  342 מכבים

lidor.tamar@gmail.com

מיקום במפה: ג/42  

לייקר לינדה לאה 
ציור

טל’: 054-8484135 , 077-4084134 
נחל זוהר 43/2 מודיעין

leah.laker@gmail.com

מיקום במפה: ב/51  



שישי ושבת

שישי ושבת

מאיר איציק
פיסול קרמי

טל’: 050-5448899   
תכלת 59/1 מודיעין 

 itzikmeir1@walla.com

מיקום במפה: א/53  

מוכתר לין אפרת-אצל מצנר 
ליכט בריל

ציור

טל’: 054-4926259, 08-9266584
הר בוקר 596 מכבים

manny.mukhtar@gmail.com

מיקום במפה: ג/27  

מור מרדכי
קרמיקה

טל’: 052-8810601 
מגדל הלבנון 9/17 מודיעין

michal.eckerling@gmail.com

מיקום במפה: ב/54  

שישי ושבת

שישי ושבת

מושקוביץ אורלי
פסיפס

טל: 054-5675225, 08-9751607
עמק החולה 86/2 מודיעין 

arimosk@walla.com

מיקום במפה: ב/55  



שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

מצנר ליכט בריל
ציור

טל’: 054-6490504, 08-9266584    
הר בוקר 596 מכבים

 studio.bml@gmail.com

מיקום במפה: ג/27  

שישי ושבת

מילוא רונה אצל קלאי אינגבר 
רינה

קרמיקה

טל’: 050-4595171, 08-9262125
אדיר 38 רעות

r_milo@harel-ins.co.il

מיקום במפה: ד/68  

מייקס אסנת
תכשיטים ציור ופיסול

טל’: 052-4379873, 08-9718142
עמק האלה 7/8 מודיעין

osnatok@gmail.com

מיקום במפה: א/56  

מעיין רוני 
ציור

טל’: 050-5543616 , 08-9713450
שמואל הנביא  7/3,  מודיעין

   ronymaayan@gmail.com

מיקום במפה: א/57  



שישי ושבת

שישי ושבת

מרקוסון שרה
מיצב/תמונות מפוסלות

טל’: 052-4517319 , 077-4332337 
נחל שורק 3/2 מודיעין 

  saram818@walla.com

מיקום במפה: ב/58  

סטוקלין דניאל
ציור וצילום

טל’: 054-9106676,  077-5030165
נץ החלב 12/15 מודיעין

 stukalin@014.net.il

      מופע מוסיקלי

מיקום במפה: א/59  

סיטון רינה
תכשיטים ופסיפס

טל’: 08-9265413
ישעיהו הנביא 39/1, מודיעין

batchs@walla.com

שישי ושבתמיקום במפה: א/60  

שישי ושבת

סקלי מרתה
רקמה אמנותית 

טל’: 054-4704044 , 08-9759752 
עמק זבולון 43/4 מודיעין

 martaszekely.s@gmail.com

מיקום במפה: א/61



שישי ושבת

פוני גלעד
צילום

טל’: 052-3719842, 08-9262071 
גליל 82 רעות

giladpu@walla.com

מיקום במפה: ד/63

צברי ליבנת
פסיפס

טל’: 050-7241227, 077-5263035
רקפת 12 רעות

 lioreut@walla.com

מיקום במפה: ד/64
שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

סקלי ריקרדו
אמנות דיגיטלית

טל’: 054-4968512 , 08-9759752 
עמק זבולון 43/4 מודיעין

 ricardoszekely@gmail.com

מיקום במפה: א/61  

עמית איילת - אצל אגמי ליז
ציור והדפס רשת

טל’: 054-4865943, 077-3536365 
צאלון 17 דירה 14 מודיעין

ayelet.amit.1664@gmail.com

מיקום במפה: א/4  



לשישי ומוצ”ש

שישי ושבת

פרידמן מרגלית
ציור

טל’: 054-4844913 , 077-9230206
יהודה 14 מודיעין

m_frydman@yahoo.com

מיקום במפה: ב/65  

צ’רסקי כהן אילנה-
אצל מצנר ליכט בריל 

ציור ואמנות

טל’: 050-6535443 , 08-9266584  
הר בוקר 596 מכבים

 yolnta1@walla.com

מיקום במפה: ג/27  

שישי ושבת

קונצק אולינקה
אמנות בבד

טל’: 054-2372191
עמק החולה 85/8 מודיעין

okunchak@gmail.com

מיקום במפה: ב/66  

קוצין מיצילי
צילום

טל’: 052-5821608 , 077-2121461 
יגאל ידין 53/8 מודיעין

 scrapbookmemoirs@gmail.com

מיקום במפה: א/67

שישי ושבת



שישי ושבת

שאבי שושי
ציור

טל’: 054-5397245  08-9704551  
שיר השירים 7 מודיעין

shoshi_shabi@walla.com

מיקום במפה: א/70  

שוורץ גבי 
צילום

טל’: 052-2237016 , 08-9759296    
עמק החולה 75 דירה  12 מודיעין

gabi.schwartz@gmail.com

מיקום במפה: ב/71
שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

קלאי אינגבר רינה 
ציור, הדפס רשת ותחריט

טל’:  050-7358918 , 08-9262125  
אדיר 38 רעות

nimrod58@zahav.net.il

מיקום במפה: ד/68  

רובינזון ורדינה
תכשיטים

טל’: 054-7981948 , 08-9263717
תומר 24 רעות

 kvin2000@netvision.net.il

מיקום במפה: ב/69  



שישי ושבת

שישי ושבת

שטיירמן יעל אצל שטרק מירב
ציור

טל’: 054-4828580 , 08-9264174 
הר אמיר 526 מכבים

yaelvan@walla.com

מיקום במפה: ג/21  

דר’ שטרק מירב 
צילום

טל’: 054-5549304 , 08-9264174 
הר אמיר 526, מכבים

meravstark@walla.co.il
    מופע מוסיקלי

מיקום במפה: ג/21  

שידלו סוניה
עיסת נייר

טל’: 052-3845392 , 08-9713278
נחל שורק 44  דירה 1, מודיעין

sonia.szydlo@gmail.com

מיקום במפה: ב/9 

שישי ושבת

שישי ושבת

שיק אילנה
עיצוב ופיסול

טל’: 054-6668116 
נחל יגור 10 מודיעין

shikh@barak.net.il

מיקום במפה: ב/73



שישי ושבת

שפיר אורלי 
ציור

טל’:  054-5669725 , 08-9704340   
כרכום 10 דירה 7, מודיעין

orlyshafir@walla.co.il

מיקום במפה: א/2  

שפירא-סופרין רנה
ציור ופסיפס

טל’: 052-3386814 , 08-9262826 
אלה 6 רעות

arrina_s@netvision.net.il

מיקום במפה: ד/76

שישי ושבת

שישי ושבת

שישי ושבת

שכטר אורה
ציור

טל’:  052-2878589 , 077-7067622
קיפודן 3/2  מודיעין

sh_ora@walla.com

מיקום במפה: א/74  

שמיר שוש
ציור וזכוכית

טל’: 052-4500405 , 08-9704918
דם המכבים 11 דירה 6 מודיעין
shosh9435@walla.com

מיקום במפה: א/75  



שישי ושבת

שישי ושבת

שפירא אריה
צילום

טל’: 052-4260566  , 08-9262826  
אלה 6 רעות

ariehshapira@gmail.com

מיקום במפה: ד/76  

שרצקי שלומית
עיצוב בבד

טל’: 050-5733448 
הר דלתון 589 מכבים

ninooshka@gmail.com

מיקום במפה: ג/78  

שישי ושבת

תמיר טליה
ציור  וכרטיסי ברכה

טל’: 050-6593911 ,  08-9263018 
שוהם 44 רעות

talia62@netvision.net.il

מיקום במפה: ד/77  



הבית הפתוח    -   מופעים מוזיקאליים

      מופע מוסיקלי

       אגמי ליז ואיילת עמית - צאלון 17 דירה 14 מודיעין 

       שבת שעה 20:30  - מופע פלמנקו / אביטל לביא

      ארגמן יפעת -  בר לב 27 מודיעין
        שישי–שבת, בשעות  11:30 – 12:30  

         מופע ריקודי בטן /סהר פאר

 ויזלמן ענת – שמואל הנביא 24, דירה 1, מודיעין 

יום ששי,   שעה  12:00 - קונצרט ג’ז
שבת        שעה  12:00  והרצאה על טארות

סטוקלין דניאל - נץ החלב 12/15 מודיעין 
שבת שעה 19:00 - שירה בציבור, נגינת גיטרה ומפוחית פה 

שטרק מירב  -  הר אמיר 526  מכבים
יום שישי,   שעה  13:00 - נגינה על פסנתר / עידן שטרק  

שבת          שעה  13:00, 19:00 



ציור
אבגר  מאיר

אבוגוב אורלי
אגמי ליז

אוקס מריה
אוריאל אופירה

אזולאי פלס איריס  
אלקון-לורברבוים  תמי

אמזלג דנה 
אפשטיין חוה

ארמוני יהודה 
בן ברק כץ מוריה

ברינט גלית  
גרהם ליאורה

דביר עדי יהודה
דולב שרה

דקנר רביב בינה
הכסטר כהן שלומית 

הרץ יעקב
וגנר מירי 

ויניקוב דורית 
וינר דורון

טננבאום הדר
יניב אתי

יעקבי אתי 
כהן רחל

כנפו סיגל 
כספי שטרודלר עליזה 

כץ עוז אברהם
לוטנברג- באלי לאה

לוי רינת 
לורבר מוטי 

לייקר לינדה לאה
לפין ריקרדו

מאיר גילה ואיציק
מוכתר לין אפרת

מייקס אסנת
מעיין רוני 

מצנר ליכט בריל
סטוקלין דניאל

עמית איילת
פרידמן מרגלית

צ’רסקי כהן אילנה 
קלאי אינגבר  רינה 

שאבי שושי
שטיירמן יעל

שכטר אורה
שמיר שוש

שפיר אורלי 
שפירא-סופרין רנה

תמיר טליה

פיסול וקרמיקה

חלוקת משתתפי בית פתוח לפי תחומי העיסוק-לפי א’-ב’

אבגר מאיר
אברהמי אלונה

אגמי ליז
אפשטיין חוה
ארברמן ריקי

בולקה אסתר-ציור על פורצלן
גיאת ירמיהו אתי 

דקנר רביב בינה
חנוך שילגיה

טננבאום הדר גילה
טרבולוס רינה

כהן רחל
כרם רותי 

לידור תמר
לפין ריקרדו
מור מרדכי

מאיר איציק
מילוא רונה

מייקס אסנת
שיק אילנה

אמנויות אחרות
אלון ליאורי

וינברג אורית
מרקוסון שרה

סקלי מרתה
סקלי ריקרדו

קונצק אולינקה
שידלו סוניה

שרצקי שלומית

צילום
אדר דורון 

גיאת ירמיהו אתי 
גרינשפן רחל 

ירדני שירלי
יניב אתי

סטוקלין דניאל
פוני גלעד

קוצין מיצילי
שוורץ גבי 

דר’ שטרק מירב
שפירא אריה

הדפס ותחריט
אפשטיין חוה

כספי שטרודלר עליזה 
לפין ריקרדו
עמית איילת

קלאי אינגבר רינה

פסיפס וזכוכית
אזולאי פלס איריס  
בכר שמעון ארילאה

בר זיו רחל
הכסטר כהן שלומית

וגנר מירי
ויזלמן ענת

חייט חוה
יניב אתי

כהן פלביה
כרם רותי 

לוטנברג-באלי לאה
מושקוביץ אורלי

סיטון רינה
צברי ליבנת
שמיר שוש

שפירא-סופרין רנה

תכשיטים יודאיקה
וצורפות

אבגר אורה
אבגר  מאיר

בכר שמעון אריאלה
בן ברק כץ מוריה

גלסמן שרי )גאיליי( 
הכהן אורלי
כהן פלביה

לוטנברג- באלי לאה
מייקס אסנת

סיטון רינה
רובניזון ורדינה
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הפקה וניהול אמנותי: 
אלון שמידט, סיגי חכמתי וצוות תחום תרבות

בשיתוף ועד אמני מודיעין מכבים רעות
איילת עמית - יו”ר, אביבה ברגר, ד”ר מירב שטרק, רנה סופרין שפירא, מאיר אבגר

רכזת הבית הפתוח - חוגגים אמנות - רנה סופרין-שפירא
vaadomanim@gmail.com :כתבו אלינו - ועד אמני העיר

 

פרטים והכוונה ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני
www.modiin.muni.il  

במחלקת תרבות ואירועים: טל’: 08-9264141, 08-9264645
ובמוקד העירוני  106
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