
 אבנר בר חמא

 אמן רב תחומי ופסל, אוצר תערוכות, יוזם 'הגלריה האחרת' במכללת תלפיות.  ▪

ציוני: יצר עבודות  -אמן המתמקד באינטראקציה שבין אמנות ואמונה, נוגע גם בתחום הפוליטי   ▪
 הקשורות להתנתקות. 

 הציג לאחרונה סדרת עבודות וידאו בנושא השואה. מציג בארץ וברחבי העולם.  ▪
▪  

 

avner@barhama.com 

 

 

 רות ארמוזה

אמנית המומחית בעשיית נייר, מהחומרים הגולמיים ועד לטחינתו ייבושו ושילובו באלמנטים   ▪
 פיסוליים יחודיים עם קו נשי והומוריסטי. 

בעלת סיפור חיים יחודי, עובדת בתרפיה עם אוכלוסיות קשות בירושלים, עורכת סדנאות נייר   ▪
 לקבוצות. 

 

 

ruthermossa@gmail.com 

 052 :-2560446 טלפון 
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 רות קסטנבאום בן דב

עלתה מצפון אמריקה וגרה ביישוב אשחר. מציירת בצבעי שמן בנושאים היוצאים מן   ▪
 המציאות כמו נופי הגליל. 

המשפחתית וההיסטורית, משלבת  כמו כן נוגעת בנושאים הקשורים לזהות היהודית  ▪
 בעבודותיה טקסט ומדרשים יהודיים. 

 הציגה בתערוכות רבות בארץ.  ▪

 

 

ruth@ruthkbd.com 

 04 :-6744985 טלפון 

 

 רנה קופל )מיטבאל(

, ציירת מיניאטורות וקליגרפית. יוצרת ספרים מצויירים, העוסקים באיורים  מינאטוריסטית  ▪
 ועיטורים לספרי המקרא: 

שיר השירים במדרשי חז"ל, הגדה של פסח וספירת העומר, השתתפה בתערוכות שונות   ▪
 בארץ ובעולם. 

 מתגוררת בתל אביב.  ▪

 

 

hoo.frrenee_koppel@ya 

 03 :-6056984טלפון 

mailto:ruth@ruthkbd.com
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 פורת סלומון 

 ֿבוגר בצלאל, גר בבת עין, מצייר בעיקר בסגנון ריאליסטי, ומשלב מדיות שונות בעבודותיו.  ▪

נוגע בשאלות של החיים הדתיים העכשוויים, הציג ביריד 'צבע טרי' ובתערוכות נוספות   ▪
 בארץ. 

 

 

poratsa@gmail.com 

 

 מזלית חצרוני חביב 

אמנית ורקדנית. חיה ויוצרת בקרני שומרון. עוסקת בזהותה המורכבת, יהודיה, ישראלית,   ▪
בת, אשה, רעיה, אם, מורה, דתית, רקדנית, אומנית, סבתא, מתנחלת, בת לעדה  

 התימנית... 
  

 בים וגם דבר והיפוכו". "בהווייתי גוונים ר  ▪
  

 מציירת את נופי הארץ, משתמשת במפות טופוגרפיות, בסמבוליקה ובחומרים שונים.  ▪

 

 

mazalitch@walla.com 

 050 :-6503235נייד

mailto:poratsa@gmail.com
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 דב לדרברג

 המחתרתי בניו יורק. עלה לירושלים מארצות הברית, מראשוני אמני הוידאו ושותף לזרם  ▪

כיום יוצר וידאו ארט וציורים בשילוב מדיה דיגיטלית ואייר בראש בנושאים יהודיים הקשורים   ▪
 לחסידות, קבלה ואותיות. 

 

 

dovael@bezeqint.net 

 

 

 רות ונטורה 

תושבת מעון בדרום הר חברון, אמנית המתמחה בשילוב חומרים שונים ומפתיעים ובעיסת   ▪
 נייר. 

 עוסקת בציור טבע ונוף ארץ ישראלי שורשי בהתבוננות המחברת חומר ורוח.  ▪

מארגנת סדנאות יצירה ייחודיות 'ליצור לעצמי מעוף' למורים ולתלמידים בתחום פיתוח   ▪
 במגזין פנימה לנשים. היצירתיות ובעלת טור קבוע בנושא  

מנחה את קבוצת 'פני אדמה' סיורים בטבע לנשים המשלבים ציור ובשיתוף המחוברים   ▪
 למקורות היהודיים. 

 'יש לי שנה טובה'.  פיתחה קלפים יחודיים לקבוצות בשם  ▪

 

 

rutventura@gmail.com 

  :8903690-052נייד

 

 

 

mailto:dovael@bezeqint.net
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 הילה קרבלניקוב

 ילידת בני ברק, בוגרת המדרשה לאמנות  ▪

עוסקת בטכניקה מעורבת של ציורים ריאליסטיים ונאיביים המבוססים על הדבקת מסקיינטיפ  ▪
 וטפטים על פי צילומים . 

הנושאים שהיא עוסקת בהם נוגעים בחיי היום יום של האדם הדתי בעידן העכשווי כגון: חוף   ▪
חוף נפרד לנשים, שוק פורים או כפרות ועוד. הילה מחביאה בחלק מעבודותיה את   - שרתון

 דיוקנה העצמי. 

 

 

hilakarabelnikov@gmail.com 

 

 

 אשר דהן

 אמן ופסל ירושלמי, יוצר מתוך הוויה רוחנית בחיבור עם הטבע.  ▪

 ני של בתי מדרש לאמנות מטעם 'בית אב'. השתתף בצוות הראשו ▪

הקים סדנת פיסול מקורית וייחודית בישיבת כוכב השחר המאפשרת לתלמידים ליצור גם   ▪
 עבודות מונומנטליות. 

 

 

 02 :-6221961 טלפון 

 

 

 

mailto:hilakarabelnikov@gmail.com


 שלומי צ'רקה

  
 קומיקסאי, קריקטוריסט ומאייר.  ▪

 לגור בירושלים בפתח תקווה, למד אנימציה בבצלאל ומאז נשאר   79 - נולד ב ▪

מפרסם קומיקסים ואיורים שונים בעיתונים ברחבי הרשת, מצייר קריקטורות באירועים   ▪
 ובכנסים. 

 חבר בקבוצת הקומיקס ארמדיל  ▪

 שירים בקומיקס" ועוד.  - מדריך בגן החיות", "אל תפני מבטך לאחור -בין ספריו : "זוקי  ▪

 

 

scharka@gmail.com 

 054 :-6703038נייד

 

 דליה אריאלי

תושבת טלסטון, בוגרת בצלאל חוזרת בתשובה, ומלמדת במכללת אמונה וב'אמן'. אמנית   ▪
 המתמקדת ברישום ריאליסטי ובוידאו ארט רישומי 

ת עוקבת במשך ימים ומציירת יום  נושא מרכזי המופיע ברישומיה הוא מעגל החיים בו האמני  ▪
 יום את תהליך הצמיחה והקמילה של פרחים ועצים מסוגים שונים. 

 הוציאה ספר אמן בטכניקת הדפס.  ▪

 

 

omandalia@gmail.com 

 

mailto:scharka@gmail.com


 

 

 

 רחלי טאובר

 תושבת אלעד, בוגרת מכללת אמונה ובית ספר בסיס לפיסול,  ▪

 באלעדפסלת אשר עיצבה אנדרטה מקומית לזכרו של חייל  ▪

הציגה בתערוכת יחיד פסלים בשם 'מזבחות ואנשים' בגלריה אפרת ובהיכל שלמה, בעלת   ▪
 סטודיו פרטי. 

 

 

-892E-469B-EA0C-23C96https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/473

7AC21B894E75/167273/tauber1.ppt 

 

 

 אברהם לוונטל

עולה מאמריקה חי ויוצר בצפת, עוסק בנושא קבלה, מיסטיקה, ווריאציות קליגרפיות בנושאי   ▪
 יהדות. 

בעל סטודיו הפתוח לקבוצות וסטודנטים ומשלב ביקורים אמנותיים בשילוב לימוד מושגים   ▪
 ליצירות האמנות שלו. המתקשרים ישירות 

 

 

avraham@kabbalahart.com 

 046923051 :טלפון 

 

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/47323C96-EA0C-469B-892E-7AC21B894E75/167273/tauber1.ppt
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 רחלי שלו

גרה בכפר סבא, סיימה את לימודיה בבצלאל במחלקה לתקשורת חזותית, מסלול איור,   ▪
 . 2005בשנת 

תשעה ספרי ילדים וכמה ספרי נוער,  איירה   -עובדת כמאיירת עצמאית בארץ ובעולם    מאז ▪
 כמו כן עוסקת באיור לעיתונות, פרסום ומיתוג ופרויקטים חברתיים ואומנותיים שונים. 

 מרצה במכללה למנהל בחוג לעיצוב פנים, המסלול לתקשורת בחללי המרחב.  ▪

 

 

mrachelshalevstudio@gmail.co 

 

 יצחק גלעדי 

אמן ריאליסטי מתפעל מהטבע ומבני האדם ומנסה להביע את דמותם בציוריי צורה טבעית   ▪
 ובלי תעלולים ועיוותים.חומרים: פסטל יבש ועיפרון 

-אביב, מוזֵיאון בת -הציג בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות במוזֵיאון ישראל, מוזֵיאון תל ▪
 ם, ֵתאטרון ירושלים וגלריות נוספות בארץ ובחו"ל. י

 מעלה תצוגת יחיד בביתו בירושלים. בעל קיר תצוגה ברחוב דיסקין ירושלים.  ▪

 

 

mail.comymgiladi@g 

 054 :-5745291נייד
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 נחמה גולן

 אמנית רב תחומית  ▪

 חוזרת בתשובה גרה בבני ברק  ▪

 אוצרת ואמנית אשר מציגה בתערוכות רבות.  ▪

 עוסקת בנושאים בוערים ואקטואליים מתוך העולם המקומי והדתי בישראל:  ▪
 לבין ההלכה, האדמה והבית, ובין דתות.  בשאלות שבין האשה היהודיה

 

 

gnechama@zahav.net.il 

 

 

 אסתר שניידר

ציירת ופסלת, בוגרת המדרשה לאמנות ובוגרת התואר השני בצלאל אקדמיה לאמנות   ▪
 ועיצוב. 

פרס האמן הצעיר לשנת   הציגה בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם. זוכת ▪
בעבודותיה נוגעת בנושאים יהודיים כמו רבנים יודאיקה ומשלבת אותם עם פרשנות   2011

 עכשווית מפתיעה. 

 עוסקת בחומרים ייחודיים כגון שערות ובונה מהם מיצבים.  ▪

 

 

estersh@gmail.com 
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 צופיה לונסקי 

עולה מצרפת, גרה בעופרה מורה לאמנות, ציירת ומנחת קבוצות בשיטת הציור   ▪
 האינטואיטיבי מבית מדרשו של ד"ר פינקי פיינשטיין. 

שיטה ייחודית אשר מלמדת כיצד להגיע אל מקורות היצירה והנפש, בחיבור עם המקורות   ▪
 היהודיים. 

 הציגה במספר תערוכות קבוצתיות בגלריית עופרה.  ▪

 

 

Tzofia.lunski@gmail.com 

 050 :-8756887נייד

 

 ישראל רבינוביץ'

איש אקדמיה וחינוך, בוגר בצלאל, ומסגרות המשך באיטליה, מלמד במכללת קיי בבאר   ▪
 שבע, ואוצר הבית של המקום ושל מכון מופ"ת בתל אביב, 

 ם, הציג בעשרות תערוכות בארץ ובעולם. השתתף בביאנלות בכל רחבי העול ▪

 פסליו נוגעים בנושאים הקשורים לישראליות ולמקורות התנ"ך והציב פסלי חוצות בישראל.  ▪

 יזם והפיק פרוייקטים שיתופיים חברתיים בארץ ובעולם לקירוב לבבות בין מגזרים שונים.  ▪

 

 

et@012.net.il-lacol 

 0523218249 :נייד

 :  art -israel rabinovitzקבוצה בפייסבוק
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