
בתים פתוחים 
וסיורים 

בשכונת גיל עמל

 13:00-10:00
19:00-16:00

אמנות
עיצוב

חקלאות אורבנית

תוצרת מקומית
טיפולי גוף-נפש

מוזמנים ומוזמנות להתארח,
להכיר ולהנות ממגוון הרצאות 

סדנאות ומכירות ביתיות

*האירוח בבתים הפתוחים הוא ביוזמת התושבים ובאחריותם. 

חול המועד סוכות
רביעי וחמישי

23-22 לספטמבר
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מתקיימת פעילות ייחודית בהרשמה מראש

טיפול מגע ומכירה של אמנות. גן השח״ל

הקליניקה לטיפול במגע 
של דניאל ורם קובי

לחצו לפרטים

מתקיימת פעילות ייחודית בהרשמה מראש

ביקור בסטודיו, תערוכת ציור ופיסול
קיבוץ גלויות 16א'

לחצו לפרטים

הסטודיו לאמנות של אירית דורון

סיור והדרכה בהקמת גינת ירק ביתית, מכירת 
עיצובים ייחודיים מפסיפס לבית ולגינה. 

המעגל 33 א

הבית של מירב זלצמן, 
חקלאות אורבנית ועיצובים בפסיפס

תכשיטים אישיים, נשיים, מחמיאים, 
צרופים באהבה מזהב, כסף או גולד פילד, 
בשילוב אבני חן טבעיות, זהב או תכשיטים 
ישנים של הלקוחות ממוחזרים לתכשיטים 

שימושיים ומרגשים. שביל החלב 6

הסטודיו של אילנה מגן, אמנות צרופה

מירב איתמרי, אפייה ביתית 
מתארחת אצל אילנה מגן

מכירת מארזי מקרונים וקינוחים אישיים.

פאי ועוד עוגות וקינוחים באפייה ביתית.
שביל החלב 6

בהרשמה מראש בלבד

הסטודיו  לתנועה ויוגה 
של אילה טורץ פוקס

מוזיקה בתנועה ויוגה לגילאי -2 4
ויוגה ויניאסה למבוגרים, מתאים לכל הרמות. 

החרמון 6

שימו לב - הבתים פתוחים 
לביקור בין השעות -10:00

13:00 ו-16:00-19:00 ֿ
)אלא אם כן צויין אחרת( 

בחלק מהבתים מתקיימת 
בנוסף פעילות 

בהרשמה מראש.

מתקיימת פעילות ייחודית בהרשמה מראש
לחצו לפרטים

חוות חיות קסומה, מלאה בהפתעות ומכירה 
של דבש טהור טבעי. המעגל 20 א׳

״קסם של מקום", חוות החיות של מני טקו

בהרשמה מראש בלבד

סיפורי שכונה בניחוח נשי.יונה סיאני מוותיקות 
השכונה תספר סיפורי עליה מרתקים וחוויות 

ילדות ואימהות, סביב טאבון מקורי שנותר בחצר 
השכונה. קיבוץ גלויות 30 א'

הטאבון וחצר המשפחה של יונה סיאני

בהרשמה מראש בלבד

מכירה של מטעמים מהמטבח העיראקי 
הטריפוליטאי. יסוד המעלה 11

המטבח העיראקי הטריפוליטאי 
של זיוה דגה

יפית וניסים עובד מסבירים על תהליך הייצור
ומכירה של יינות היקב. אילת 14

"יקב נישקה" יקב בוטיק בייתי 
של יפית ועובד ניסים

הפנינה השכונתית שלי - סדנת צילום ייחודית
הרשמו בהקדם - מספר המקומות מוגבל

תוצרי הסדנא יוצגו בתערוכה הראשונה 

של הגלריה השכונתית.

טיולילה - סיור עששיות מדליק בנחל הדס
הרשמו בהקדם - מספר המקומות מוגבל

לפרטים נוספים < לפרטים נוספים <

הפעילות מתקיימת כחלק ממיזם "גלריה בשכונה"

מתקיימת פעילות ייחודית בהרשמה מראש
לחצו לפרטים

רוקחות טבעית, צמחי מרפא ורפלקסולוגיה
מכירת מוצרים טבעיים לארון התרופות הביתי 

ומוצרי קוסמטיקה. הנגב 15 א'

עץ התה" - המרפאה הטבעית 
של ענת שחר

22/9 - יום רביעי

פעילות יחודית

23/10 - 22/9

 23/10 יום חמישי

https://hodhashron.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20500120
https://hodhashron.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20500114
https://hodhashron.expo.co.il/Seifim.aspx?anaftat=17
https://hodhashron.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20500112
https://hodhashron.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20500111
https://hodhashron.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20500113
https://hodhashron.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20500109
https://hodhashron.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20500109
https://hodhashron.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20500110
https://hodhashron.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20500110
https://alumahod.com/project/גלרייה-בשכונה/
https://hodhashron.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%20500115

