מה לעשות בירוחם?
פרחים סיפור אהבה -
סדנאות שזירת פרחים  ,הזמנת זרים מעוצבים
https://www.facebook.com/vikiyerucham

ויקי דרזנר -
052-5457505

זואק סטודיו לאמנות מרוקאית
סדנאות ומכירת מוצרים ממרוקו
Www.zuak.co.il

הדסה שרת
יצחק
052-5603121

סטודיו דברים במדבר  -קרמיקה
סדנאות ומכירת מוצרים
www.negevclay.com

דפנה מירזיוף
054-5563252

סטודיו - Suit-Case
סדנאות מיחדוש ויצירה  ,מכירת מוצרים ייחודיים
/https://suit-case.co

קרן סינגר -
054-7001181

גלגולים  -סטודיו ליצירה בראייה אקולוגית וטבע מקומי  .מ י ט ל ג ל ז ר
סדנאות יצירה מחומרים מהטבע המקומי
אביגד -
https://www.facebook.com/gilgulimstudio
052-3262842

סטודיו אָ ָּב ג ָָד ה  -מתנה מקורית בעברית
מכירת מוצרים מאותיות מצולמות בארץ וסדנאות
http://www.abagada.co.il

מיכל בן יעקב-
058-7956083

מוסיקה מחוץ לתיבה -
סדנת כלי נגינה
/https://pianokara.wpcomstaging.com

קרה אהרן-
052-3903306

עמותת עתיד במידבר -
סדנאות  ,סיורים  ,אירוח מבשלות  ,מופע מוסיקלי ועוד
bamidbar.org

שי בן טל -
050-5914174

מה לעשות בירוחם?
ויטמין שיא  -בפארק אגם ירוחם
מרכז אופניים  ,פעילות  ,ODTפארק בריחה ועוד
vitamin-c.co.il

הילה/תמר -
054-7959237

שירת הכוכבים -
תצפיות כוכבים מודרכות והפעלות אסטרונומיה
/http://shiratkochavim.co.il

משה גלנץ -
052-6705523

בירה גלנץ -
סדנאות וטעימות בירה  ,סדנת Astro-Beer
/https://www.glentz-beer.com

משה גלנץ -
052-6705523

דוכיפת  ,מרכז צפרות ואקולוגיה -
סיורים  ,סדנאות טיבוע  ,ספארי לילה ועוד
https://www.facebook.com/duchifat

יורם צביק -
054-4761761

לחם זה  -מטבח שיתופי במדבר
סדנאות  ,סיפורים ואירועים סביב אפייה מסורתית
https://www.facebook.com/lehemzeh

אריאל פולוק
סטאר -
058-4053175

עירית  -אמנות שמדברת
סדנאות אמנות  ,דרמה  ,תיאטרון בובות וצחוק
קישור לדף הפייסבוק

עירית כהן-
052-7322264

רעואל קסל  -טיולים מיוחדים במדבר

רעואל קסל-
054-2024308

אבילנה הדרכות -
הדרכת סיורים בירוחם וסביבתה הקרובה

אבי בן זקן -
050-8571976

מה לעשות בירוחם?
מוקד כנפי קק " ל -
סיורים מודרכים בפארק אגם ירוחם
https://yeruhambirds.wixsite.com/yeruham
birds

יובל-
051-2367497

בריאה  -הבית לבריאות גופנפש ורוח שמחה
סדנאות ומוצרים לבריאות הגוף והנפש
קישור לדף הפייסבוק

מיטל קב-
050-8585738

עג ' ראם  - Ajramמיזם להעצמה כלכלית לנשים בדואיות מ ו נ ה ב ן י ש י -
סדנאות ומוצרים ייחודיים בשילוב מודרני עם אמנות
054-4740768
בדואית מסורתית
/https://ajram.co

תופסת צבעים -
סדנאות אמנות לנערות ונשים

אורנה חמו-
052-3916476

