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תוכן שיווקי

שמבק מי  לכל  כבשורה 
יותר:  חלק  פנים  מראה  שת 
ויצמן  ענת  הקוסמטיקאית 
עכשיו  מטפלת  ורדים  מכפר 
טככ  ,Derma lift  בטכניקת

למילוי  חדישה  גרמנית  ניקה 
מראה  ושיפור  קמטוטים 
של  החדרה  ידי  על  הקמטים 
חומצות היאלורונית מיוחדות 

ופפטידים.
למלא  מצליחה  השיטה 
בעור  שנוצרים  החללים  את 
 Derma"ב שימוש   ידי  על 

,"pen
סוג של מזוטרפיה קוסמטית 
מכשיר  בשילוב  מתקדמת 
החדרה   לצורך  אולטרסאונד 
מוצלח  ומילוי  יותר  עמוקה 

של הקמטים והקמטוטים.
למי מיועד הטיפול?

לכל אחת ואחד שמעוניינים 	•
העור  מראה  את  לשפר 
בכלל והקמטים והקמטוטים 

בפרט.
כלאחר הזרקות רפואית, בק	•

מטוטים העדינים שההזרקה 
הרפואית לא תמיד מצליחה 
למלא כגון סביב השפתיים.

לקמטוטים עדינים.	•
לשפר 	• שרוצות  ללקוחות 

את מראה הקמטים אך אינן 
רוצות הזרקה רפואית.

לא  כשעה,  אורך  הטיפול 
של  לתקופה  ומתאים  כואב, 

חמישה עד שמונה חודשים.
כבר  מתקבלות  תוצאות 

מהטיפול הראשון.
הש במהלך  לעור  קורה  ־מה 

נים?
כעם השנים העור מאבד מג

המילה האחרונה במילוי 
קימטוטים ומיצוק העור

שיטת ה-DermaPen למילוי קמטים וקימטוטים קטנים 
הגיע לכפר ורדים, אצל הקוסמטיקאית ענת ויצמן

ביצור  ירידה  ישנה  מישותו, 
האלסטין וקולגן, העור נעשה 

כדק יותר, מופיעים כתמי פי
וקמטים  קמטוטים  גמנטציה, 
והתוצאה היא הזדקנות מראה 

העור.
איך השיטה עובדת?

 "Derma pen"ה מכשיר 
בין  דרך  בעדינות  פותח 

האפי ברמה  בעור,  כהתאים 
את  מעלה   ובכך  דרמלית 

ככושר הספיגה של העור לחו
מרים פעילים כגון ויטמינים, 
זה  טיפול  ועוד.  פפטידים 
בין  במחקרים  מדעית  הוכח 
משמעותי  כגורם  לאומיים 
עקב  ומיצוקו  העור  בהצערת 

כהגברת היצור של קולגן וחו
טבעיות  היאלורוניות  מצות 
העור.  של  העמוקות  ברמות 
בטוח  מהיר,  הוא  הטיפול 
לחלוטין,לא כרוך כלל בכאב 
פוגע  ולא  החלמה,  בזמן  או 

בשיגרה.
קוסמטי היא  ויצמן  כענת 

קאית משנת 1998, ומקפידה 
שנה.  כל  ולהשתלם  ללמוד 
בין השאר סיימה קורס כימיה 

השת מספר  וכן  כקוסמטית, 
בתכשירי  לשימוש  למויות 
קליין.  דב  ד"ר  הפלסטיקאי 
קוסמטיכ היא   2007  משנת
.PME – קאית פרא רפואית

לענת חדר טיפולים מאובזר 
מכפר  רבות  ונשים  ונעים 
לה  שומרות  והסביבה  ורדים 

אמונים שנים רבות. 

־לפרטים נוספים ופגישת הכ
רות: 052-3497220
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צרכנות

שטיפת רכבים חדשה ברחוב השוק בתרשיחא, פועל ראשון 
עד שישי. בימי שבת, כאשר השוק פועל, המקום סגור כמובן. 

0577-330041, אמין.

מעצבת שיער אישית יכולה פנות ללריסה, המכ  מי שמחפשת
פעילה בביתה שבמעלות מספרה מאובזרת וחמימה במחירים 
גם  ומגיעה  גבריםוילדים  נשים,  מספרת  היא  מאוד.  הוגנים 

לביתם של הלקוחות. לפרטים 050-7179525.

במג’דל  הדרך  על  קרטינג 
עונת  את  פתחו  כרום 

מס בקרטינג  כהאירועים. 
לי מכוניות  מרוצי  כלול 

מכוניות  וצי  ונוער,  לדים 
מסוג  פדאלים  קארטינג 

במ יש  בנוסף  כשומאכר. 
קום טרקטורונים ממונעים 
לילדים בגילאי שנתיים עד 
שולחן  טרמפולינה,  שבע, 

ביליארד מקצועי, קפיטריה, פינות ישיבה מוצלות ועוד. ניתן 
לערוך במקום אירועים משפחתיים או אירועי חברה. לתושבי 

הבית למ יש מבצע: קפה על חשבון  והסביבה  ורדים  ככפר 
בוגרים וגלידה לילדים. כביש 85, מג’דל כרום מזרח, -050

.5706437

פותח בכפר קבוצות חדשות המיועדות  כהן  המרקיד איציק 
למתחילים ברמות שונות. ביום ראשון ה-19 במאי יתקיימו 
הראשונה  הפגישה  הגנים.  במליאת  הראשונים  המפגשים 
בשעה 19:00, ופגישה המיועדת לקצת יותר מתקדמים בשעה 

20:30. אין צורך לתאם, פשוט להגיע.

מתחיל הקיץ? זה בדיוק הזמן המתאים לרכוש עצים להסקה!. 
במיוחד אם אתם רוצים לחסוך מאות שקלים ואף יותר. חברת 

כחן שחם שירותי חקלאות מיוחדים מציעה עכשיו עץ להס
קה במחירים נוחים במיוחד. החברה מציעה גם מוצרים מעץ 
גושני, גלגלי עץ ומדרכי עץ, ומספקת שירותים שונים כולל 

כריתת עצים. לפרטים נוספים: 052-6756335.

שהכ  , שמ שעליזה 
בהצלחה  פעילה 
רבות  שנים  ובמשך 
“שמש”  מסעדת  את 
מספקת  יעקב,  בעין 
של  שירותים  עכשיו 
בישול אצלכם בבית. 
זה  פשוט:  הרעיון 
ובריא  יותר  זול  יוצא 

כיותר מאשר לאכול במסעדות פאסט פוד, מאפשר לדאוג לי
לדים גם אם ההורים חוזרים מאוחר, פתרון מעולה לאירוח 
וכמובן - האוכל טעים ברמות ומגוון להפליא. לתיאום: -050

.5256158

האוכל.  פינות  כל  על  חיסול  מבצע  בכברי  השינה  במרכז 
הנחה   50% מקבלים  סימונס  או  סילי  מזרן  בקניית  בנוסף: 
שישי, עד  ראשון  בימים  פתוח  כברי,  קיבוץ  הבסיסים.   על 

.04-9952658

שנה
כבר מעל 20 

שירותי חקלאות מיוחדים

רכשו במחירים נוחים והתארגנו לעונת ההסקה
לפני שהמחירים עולים . . .

מצפה מתת, ד. נ. מרום הגליל מיקוד 13880
S h a c h a m c h e n @ g m a i l . c o m : אי מייל

העבודות מתבצעות ע"י צוותים 
מיומנים שהוסמכו לעבודות בגובה 

ובעלי תעודות גוזם מומחה.

גיזום וכריתת עצים | גיזום עצים בטיפוס
גיזום עצים עם מנוף | העתקת עצים | פינוי גזם

אחזקות שטחים | הסדרת תעלות | ייעוץ אגרונומי
עצים להסקה | סנדות | מוצרי עץ גושני

גלגלי עץ | מדרכי עץ לגינה ועוד

עצים להסקה
סנדות • מוצרי עץ גושני

להזמנות: 052-6756335
חפשו אותנו בפייסבוק

לנו
הלקוחות ש

לא מתפשרים

על איכות

ועל הכמות

סניף

מעלות

בס"ד

24
שעות
ביממה

בחברתנו המוניות
מצויידות במערכת

GPS ניווט
משוכללת להגעה
מהירה לכל מקום

ואתר, הנשלטת ע"י 
סדרן התחנה

957-66-66
רח' המעפילים פינת ירושלים, מעלות

טל' להזמנות.

MSW ,נחמה באר
ליווי ויעוץ בעיתות משבר

• טיפול כאן ועכשיו סביב מטרה ברורה

• ייעוץ בעיתות משבר: זוגיות, ילדים, 
   משפחה, מחלה, זקנה, מוגבלות

• התקדמות  בהתאם לקצב אישי

04-9977577 ,054-7892577
Bor.nechama@gmail.com

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם



בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l מקינטות 
מקציף חלב נטען l מכונות גלידה ביתיות l פילטרים

אולם תצוגה מרווח במעיליא, אזור תעשייה
www.vero-cafe.co.il  04-9978836  050-2030932/3 

פתוח בשבת )סגור בראשון(

 מכונות קפה | סלסלות שי | מעבדת שירות | 
קנקני תה וחליטות | פולי קפה וקפסולות

מכונות קפה קונים רק בחנויות קפה...

550ש"ח
בלבד
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עולה...  המסך  ערב... 
המשטרתית  הסיור  שיירת 

־מפעילה את המנורות הכחו
לות והצופרים, ויוצאת לעוד 
סיבוב הפחדת פורצים בכפר 
ורדים. במסגרת הניסיון לתת 

אנ אזרחית,  מוגנות  ־הרגשת 
־חנו מותקפים על ידי המחסו

ואת  ושוטרים,  סיירים  מים, 
חלל חיי הערב שלנו ממלאים 

תח גם  אך  מחסומים  ־אותם 
ורעשים  מופרכים  קירים 

מטרידים. 
אני  גם  הכפר  כתושבת 
ואת  ההתרעות  את  מקבלת 
ההודעות "בזמן אמת", ומעל 
רוצה  אני  הזה  העיתון  דפי 
הציבור,  שליחי  מכם,  לבקש 
מתוחכמות  דרכים  שתמצאו 

לע פחות  ומרעישות  ־יותר 
שות את עבודתכם. הנוכחות 
יוצרת  הבוטה  המשטרתית 
אי נעימות ותחושה כי אנחנו 
זו  הכבוד,  כל  ועם  בחזית... 

כששוחחתי  חזית.  לא  עוד 
טלפונית עם אחד מ"העושים 
גם  מה  משום  במלאכה", 

מהטרמינולו הופתעתי  ־לא 
מהדיבור  המליטנטית,  גיה 
ומהאמירה  אסטרטגיות  על 
או  למתבונן  ננצח".  "אנחנו 
ההטרדה  מהצד,  למתבוננת 
לעיתים  נראית  הזו  הקולנית 
אם  שהרי  מגוחכת,  כפארסה 
הדיוטה כמוני שמה לב לכך 
מידי  בכאילו"  ש"משחקים 
הפורצים  גם  כי  סביר  ערב, 
שיקשיב  ומי  לב,  לכך  שמו 
הייטב ישמע אותם מתפקעים 
הצחוק  פי  על  ואולי  מצחוק, 
המתגלגל יוכל לתפוס אותם.

אנא! השיבו לנו את השקט, 
הפסיקו לתחקר בגסות אותנו 

־ואת ילדינו והשאירו את המ
בצעים הצבאיים מחוץ לחיינו 
בונים  לא  ככה  האזרחיים. 

חוויית מוגנות.
אורלי גל

תרמתי את גופתי למדע
הלב, הכליות, את כל הכבודה

תרמתי את כל החלקים
מהפדחת ועד שק האשכים

על הכל אני מוותר
כי אחרי שאמות, אין לי צורך בהם יותר

מה יהיה לי לעשות עם הגוף הזה באמת?
לאחד שאוכרז רשמית וטוטלית - כמת!

תרמתי את גופתי לכל דיכפין 
מקווה שעדיין יהיה במצב תקין

מבצע, רק היום! לחתוך ולהתקין
מאה אחוז הנחה על הסכין

לא רוצה הספדים ולא הלוויות
לא טקסים, לא שמאנים ולא בית קברות
לא רוצה שום עניינים עם משרד הדתות

לא שיש, לא תפילות ולא מצבות

כשאמות ימצאו בכיס חולצתי כרטיס “אדי”
וגם סט כלים משוכלל )כולל מפתח שבדי(

כדי שיתחילו תיכף ומיד לפרק 
למצפים בכליון להשתלה לחלק

ואם יהיו שאריות או ריקמה אבודה
יוכלו גם לספק לכל מעבדה

חומר מחקרי לכל מדען
ובהזדמנות לשחרר לסופ”ש שפן

אינני דואג כמו אותם רבנים
שחוששים מחוסר איברים בתחיית המתים

מעפר  שוב  אותי  להרכיב  ידע  בטח  ההוא 
)האלוהים(

הוא הרי כל יכול, כך הם טוענים
בטח יעידו תצלומים ישנים

שהשרירים הרופפים היו פעם מפותחים
וגם העור הגידים והפנים

היו מה-זה מתוחים

וגם אם פסחתי פעם על טיפול תקופתי
האיברים המשיכו לתפקד באופן מופתי

לא תמיד זכרתי לגרז ולשמן
ונכון שמנער כחוש הפכתי שמן

לאיברים שלי יש המון נסיון חיים
ויתכן שהם בכ”ז מעט שחוקים

אבל יחסית לקילומטראז’
הם במצב ממש פגז

למרות:
העיניים שראו די והותר

הלב שדפק כמו שעון מעורר
הידיים שכתבו אלפי מכתבים

הרגליים הלאות שגמעו מרחקים

ולמרות: 
המוח שלא הפסיק לחשוב על סקס ומזון
והקיבה שבפקודתו לא הפסיקה “לטחון”

הפין שהזדקר כדי לראות מקרוב
כל פרחה שחורדינית שצעדה ברחוב

ולמרות:
המעי שדאג שאשאר נקי

הלב שנשבר מכל סרט טורקי
הריאות שנשמו מליוני נשימות 
הכתפיים שהרימו הרבה משאות

וגם למרות:
הפנים שחטפו )מטאפורית( הרבה סטירות

והמצח שהרים בפליאה ת’גבות

תרמתי את גופתי ואיברי למדע
הקרחת, הכרס, את כל הכבודה

אריה שטרן

תרמתי את “גופייתי” למדע

 איפה בחיפו
קשה במייל? אפשר בפייס. פינה חדשה המוקדשת לפוסטים בבית המשטרה

־נבחרים של חברים שלנו בפייסבוק )לא לדאוג, אנחנו מבק
שים רשות(. מה למשל? אמירות מעניינות, דעות, והשקפות, 
ומידי פעם אולי נחטא גם ב”תראו איזה יופי של תבשיל יצא 

לי לשבת”.
אם ממש בא לכם שאיזה פוסט שלכם ייכנס, שתפו אותו על 

ציר הזמן שלנו.
 )eyal katz( וכדי שזה יקרה, בקשו חברות מהעורך אישית

או עשו like ל”אשכול אתרי אינטרנט”.
אוכלי חינם, פירסומות של בנק ידוע...

פעם, אני זוכר, כשהיינו צעירים, ״אוכל חינם״ היה כינוי גנאי 
שאפילו קבצנים היו נעלבים בגללו.

היום, ראיתי בטלוויזיה שלא רק שזה מקצוע מכובד אלא שאוכלי 
־החינם הם קבוצה ״מחוזרת״ ע״י הבנקים. וזה לא פלא!!! במדי

נה שבה העובדים לא גומרים את החודש, החיילים המשוחררים 
לא משתלבים בשוק העבודה והסטודנטים מגלים שתואר אקדמי 
היחידים שהולכים  הם  החינם  אוכלי  כזו  במדינה  לא משתלם, 
הם  הם  החינם  אוכלי  ברור!  וזה  חיסכון.  תכניות  לפתוח  לבנק 
בראש שרשרת המזון ומעמד הביניים נמצא איפהשהו בתחתית. 
יש מי שממן את הבנק בריביות גבוהות על האוברדראפט ויש 

־כאלו שלוקחים מימון עתק ״לפרויקטים לאומיים״ ועושים תספו
רת או הסדר מחיקת חובות. 

אז קלטתי את העניין, בנק שמחזר אחרי אוכלי חינם ומצ׳פר 
אותם בשנת חיסכון על חשבונו )חשבוני?(, הוא הבנק ממש לא 

בשבילי!!!
פוסט של אורי רוטשילד

פוסטים של חברים
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שלום, שלי  יקר   שופרסל 
ראשית תרשה לי לכנות אותך 
שלי. שופי  נניח  חיבה,   בשם 
או  שאתם  מקווה  אני 
את  קורא  מאנשיכם  מי 
שלכם. בדף   הפוסטים 
הסיפור מתחיל )שווה לקרוא 
עד הסוף, יש הפי-אנד( בכך 

גר בצפון, אשתי רשו ־שאני 
ואפילו  שלכם,  כחברה  מה 
יש לה כרטיס אשראי שלכם. 
שיש  בכך  ממשיך  הסיפור 
לכם סניף בכפר ורדים, יישוב 
מגוריי, שם המחירים כל כך 
לחשוב  לך  גורם  שזה  יקרים 
איכות  למעדניית  שנכנסת 
אבל  בשוויץ.  נופש  בעיירת 
התוויות  את  רואה  אתה  אז 

בעברית ואתה מבין שלא. 
עושים  הילידים  לעת  מעת 

־סקרי מחירים אותם הם מפר
סמים. בסקר כתוב אחוזים על 
ב-40  יותר  “יקר  עיתון  גבי 
איך  אבל  וכדומה,  אחוז” 
על  בשירו  שר  חנוך  שלום 
מטומטם,  “הציבור  המשיח 

ולכן הציבור משלם”.
אופפס, אני חלק מהציבור.

במעלות,  שלכם  בסניף 
כבר  המחירים  יקירי,  שופי 
מנפלאות  וזה  שפויים,  יותר 
התחרות, חצי חינם ליד, מגה 
שתי  קצר,  ובמרחק  צמוד, 
והווארי  דבאח  כלבו  חנויות 

מתחרים באון. 
הפי-אנד,  לכם  הבטחתי 
שם  נהריה,  עד  סעו  הנה:  אז 

שמז ירקות  לחנות  ־תיכנסו 
מוצרים  גם  למכור  החלה  מן 
“שוק  לו  קוראים  אחרים, 
איזה  יודע  לא  אני  פייסל”. 
שם  שמנהל  למי  יש  תואר 
מהאוניברסיטה,  העסק  את 
דוקטורט  לו  יש  אבל 

בי החיים  ־מאוניברסיטת 
בהצטינות,  סיים  שראל, 
דוקטורט.  לפוסט  וממשיך 
עשרות  כדי  נמוכים  מחירים 
ולא 20%,  )לא 10%  אחוזים 

־עשרות!(, צפוף שם כמו הת
נועה בטוקיו בשעה 9 בבוקר, 
אחלה. השירות?  חווית   אבל 
שלי?  שופי  מה,  יודע  ואתה 

ככה מתנהגים 
חברים?

מכתב גלוי לשופרסל שלי

את  נעזוב שניה  יודעים מה? 
כתי כדי  תוך  ־ההפי-אנד. 

הגמל,  בקופות  נזכר  אני  בה 
שלי  ההשתלמות  וקרנות 
על  תספורת  שעברו  אלו   -
לרבות  שונים  טייקונים  ידי 
שהחזיקו  חביבים  אנשים 
חלק  האם  מניותיך.  במרבית 

גם לקו הגיעו  ־מכספים אלו 
כהלוואה?  כהשקעה?  פתך 
שופרסל  אליך,  מדבר  אני 
יקר, על מה ולמה נלקחו כל 
מה? לשפר  הללו?   הכספים 
הלב,  על  יד  שופי,  תגיד, 
במועדון? חברות   למה 

ככה מתנהגים חברים?

 חג חירות שמח.
 לקוח יקר שלך,
משה הדס

משופרסל נמסר בתגובה:
־אין מקום להשוות בין מחי

שופרסל  בסניף  המוצרים  רי 
מחירי  לבין  ורדים  כפר  שלי 
שופרסל  בסניף  המוצרים 
בשני  מדובר  מעלות.  דיל 
חנויות  של  שונים  פורמטים 
אשר עונים על צרכים שונים 

ללקוח.
שלי  שופרסל  סניפי 
הערים,  במרכזי  ממוקמים 

־קרוב לבית הלקוח והם מספ
־קים ללקוח נוחות בשל מיקו

כגון  נוספים  מם לצד ערכים 
טריות, שירות וכד’.

הנו  דיל  שופרסל  פורמט 
שו של  הדיסקאונט  ־פורמט 

ללקוח  מציע  אשר  פרסל, 
נמו במחירים  המוצרים  ־את 

אלו  חנויות  רוב  פי  על  כים. 
־ממוקמות מחוץ למרכזי הע

רים ובאזורי תעשייה.
משמעויות  אלו  להבדלים 

־מבחינת עלויות הפעלת הח
נויות )כגון: עלות שכר דירה 
במרכזי הערים לעומת באזורי 

־תעשייה, תשלומי ארנונה וכ
דומה( ועל כן לא ניתן להציע 
את המוצרים במחירים שווים 

בשני הפורמטים.
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תרבות

ימוזיאון בר דוד החליט לה
עלות צפונה את ערב הפצ'ה 

במ והפעם  כמסורת.  יקוצ'ה 
תכונת מיוחדת:

הערב  שבועות  חג  לקראת 
יעסוק בנושא מרכזי - המים, 
השבועות  חג  עם  המזוהים 
בזכות המנהג של יהודי צפון 
מים  לשפוך  שנהגו  אפריקה, 
על כל עובר ושב בדרך, שכן 
בחג  מים  עליו  שנשפכו  מי 
השבועות לא יאונה לו כל רע 

במשך השנה.
יבמהלך הערב, בהתאם למ

תינתן  קוצ'ה,  הפצ'ה  תכונת 
לכל מרצה זכות דיבור של 7 
ישולבו  ההרצאות  בין  דקות. 
בביצוע  מוסיקליים  קטעים 

ה-37  יעקב  סולם  פסטיבל 
ימים  שלושה  במשך  יתקיים 

יבחוף גינוסר שעל שפת הכי
של  התיירות  במתחם  נרת, 

מלון נוף גינוסר. 
יהפסטיבל ייפתח ביום חמי

 16:00 בשעה  במאי  ה-2  שי 
עד שבת בשעה 17:00, ויכלול 

ישלושה ימים של מוזיקה ורי
קודים במגוון סגנונות מרחבי 
מוסיקאים  בו  יופיעו  העולם. 

אנג קנדה,  הברית,  ימארצות 
ליה, הונגריה וישראל בתחום 
בלוז,  קאנטרי,  פולק,  מוזיקת 

צוע מוזיקה  רוק,  יבלוגראס, 
נית ומוזיקה אירית. 

 40 מעל  יכלול  הפסטיבל 
מופעים, ובהם:

מקנדה  אברמס  האחים 
מאיה  רוק;  בלוגראס  במופע 
טוחנר  שי  ווויס(,  )ד'ה  יוהנה 

מח במופע  מילר  יויונתן 
ליאונרד  הפולק:  לענקי  ווה 
 LA ואחרים;  דילן  בוב  כהן, 
במופע   VACHE QUI RIT
מוסיקה צוענית אנרגטית עם 
נשיפה,  בכלי  מיוחד  אורח 
 ,Besh O Drom( ברצה  גרגיי 

מוזי עם  עד  ירוק  יהונגריה(; 
 LIBI & ומקורית;  אירית  קה 
במופע   THE FLASHBACK
 RANDALL ,רוק ובלוז קלאסי
במופע   )WILLIAMS USA(
חושבים";  לאנשים  "פולק 

לתיאטרון  שלומי  מרכז 
השנה  זו  יקיים  אלטרנטיבי 
"מה  פסטיבל  את  השלישית 
פסטיבל  הגבול",  על  שלומי 
גבולות.  חוצה  תחומי  רב 

שלו במרכז  יתקיים  יהאירוע 
אלטרנטיבי  לתיאטרון  מי 
בין  שלומי  הקהילתי  ובמרכז 
וה-8  באפריל   29 התאריכים 

במאי 2013. 
ששלומי  העובדה  לאור 
רחוקה  גבול  עיירת  הינה 
בארץ,  התרבותי  מהמרכז 
אמנותית  שפה  התפתחה 
דפוסי  שינוי  של  ייחודית 
של  במושג  ועיסוק  חשיבה 
"החיים על הגבול" באמצעים 
הגבול  על  היצירה  יצירתיים. 
לבדוק  פלטפורמה  מציעה 

יאת גבולות האמנות בכל אס
פקט אפשרי: גבולות, גדרות, 
גבול  קצה  וסיומים,  התחלות 
להגדרת  הצורך  היכולות, 
הגבולות, הצורך לחצותם או 
וגבולות  גבולות פנימיים  לא, 

יחיצוניים, גבולות הכאן והע
כשווי.

יועלו  הפסטיבל  במסגרת 
ההצגות "טיארות" ו"לה פטיט 
אלן" שהינן הפקות מקור של 

ימרכז שלומי לתיאטרון אלט
נחשול,  ברק  לדברי  רנטיבי. 
"טיארות"  הפסטיבל,  מנהל 
מסחררת  כהצלחה  נחשבת 
ועד  השנה  אוקטובר  מחודש 
כה הוצגה למעלה מ-30 פעם. 

הילדים מפרויקט המוזיקאים 
ד"ר  של  בהנחיתה  מחר  של 

אנה רוסנובסקי.
על  ההרצאות:  נושאי  בין 
האטלנטי,  האוקיינוס  שפת 
המים  באמנות,  מים  מגדלי 
בהיבט הרוחני והבריאותי של 

החיים, המים בשירה ועוד.
"פצ'ה קוצ'ה" )ביפנית "בלה 
ודא"  ל"הא  המקביל  בלה", 

האח בשנים  הפך  יבעברית( 
חובק  פופולרי  לאירוע  רונות 
עולם. פצ'ה קוצ'ה 20x20 הוא 
ערב בו אנשים מציגים ב-20 
דימויים את הרעיונות שלהם, 
כאשר לכל דימוי מוקצות 20 
שניות )ובסך הכל 400 שניות, 
כ-7 דקות(. האנשים נושאים 

 )JASON FEDDY UK/USA
אמריקאים  פולק  בשירי 
מקוריות  ומנגינות  מסורתיים 
מגל,  מורן  שייקספיר;  לשירי 
זמרת ופסנתרנית ווירטואוזית 
עם להקתה במופע פולק רוק 

ורבים אחרים.
יתקיימו  למופעים  במקביל 

הגי לכל  מגוונות  יפעילויות 
לאים כולל כיתות אמן בכינור, 
בנבל קלטי, בגיטרה ובגיטרה 
אירי,  לריקוד  סדנאות  בס, 
אמריקאי ועוד, סשן אירי עם 
נציגים מלהקות איריות, יוגה, 

בתנו תדרים   , אביארטו  יריו 
דוכני  לילדים,  פעילויות  עה, 

נעמי יואלי תעלה את ההצגה 
י"נתיבה: בין הספירות", קבו

 ORTO-DA התיאטרון  צת 
תציג את "אבנים", יצירתו של 
לאחת  שנבחרה  צפריר  ינון 
הטובות  היצירות  מעשר 
בעולם וזכתה בתשעה פרסים 
האורחות  ההצגות  נוספים. 
מועלות בשיתוף במה אחרת 

של מפעל הפיס.
יבמסגרת האירועים האמנו
יתיים יעלו מספר רב של מופ

עים ללא תשלום לקהל הרחב 
: אירוע "חדר משלך", פרויקט 
בו  צדרבוים,  נורית  ד"ר  של 
האמנית תקיים במשך יומיים 
תוך  דיוקן  ציור  של  מרתון 
הבודק  ומסע  לקהל  חשיפה 
פביאן  הוידיאו  אומן  גבולות, 
 : המופע  עם  יעלה  פיטוסי 
loss almost total : "אובדן 
כמעט מוחלט". במשך כל ימי 
שתי  תתקיימנה  הפסטיבל 
גרסיאלה  האמנית  תערוכות 
חיצ'נקו תציג במרכז תערוכת 
צילומים "טיארות על הגבול" 
תתקיים  שלומי  ובמתנ"ס 
קבוצתית  צילומים  תערוכת 

"תיאטרון על הגבול". 
מלאה:  ותוכנייה  לפרטים 

.www.shlomicr.co.il

פצ'ה קוצ'ה מגיע לצפון

פולק על שפת הכינרת

כולנו גבוליים
נטע פלוצקי מתיאטרון שלומי

LA VACHE QUI RIT. מוסיקה צוענית עם אורח מיוחד
צילום: שקד כחלון

מזון, אוהל טיפולים ועוד.
הוא  יעקב  סולם  פסטיבל 

ותר חברתי  מוזיקלי,  יאירוע 
הוא  בארץ.  במינו  יחיד  בותי 
מוזיקת  אוהבי  לכל  מיועד 
הנלווים:  והז'אנרים  הפולק 
אתני  בלוז,  אירית,  מוזיקה 
וה-70'  ה-60'  שנות  ורוק, 
הפסטיבל  עולם.  ומוזיקת 
37 שנה, וב-10 השי  פעיל זה
מתקיים  הוא  האחרונות  נים 
מלון  של  התיירות  במתחם 

נוף גנוסר. 
הם  הפסטיבל  מארגני 
יהודית ומנחם וינגרד מקצרין 
שהתחיל  "מה  הגולן.  ברמת 

ולחברינו  לנו  לייצר  כרצון 
חוויה מוסיקלית המוכרת לנו 
ואירלנד,  מארצות-הברית 
גדל עם השנים, ואנו עסוקים 
השנה",  כל  לאורך  עתה  בו 
מנהלת  יהודית  מספרים.  הם 
)חורף  הפסטיבלים  שני  את 
לבניית  אחראית  ואביב(, 

המוזי עם  לקשר  יהתוכנית, 
קאים מהארץ ולתכנון הכללי. 
התוכנית  ומגיש  עורך  מנחם, 
קול  ברדיו  עולם"  "שומעים 
 ,FM  105.3 העליון,  הגליל 

יהוא היועץ המוזיקלי של הפ
סטיבל. הוא מנחה את הבמה 
המרכזית ביום שישי ואחראי 
מחו"ל  מוזיקאים  עם  לקשר 

ולצד הלוגיסטי.
באזור  ללון  המעוניינים 
ליהנות  יכולים  הפסטיבל 
במדשאות  חינם  מקמפינג 
נוף  וילג'  או להתעניין במלון 

גינוסר 04-6700320.
נמ לפסטיבל  יהכרטיסים 

לרכוש  ניתן  בנפרד,  כרים 
לכל  או  בודד  ליום  כרטיסים 
מידע מפורט,  ימי הפסטיבל. 
אונליין:  ורכישה  זמנים  לוח 

 .www.jlfestival.com
ה'  א'-  בימי  בטלפון  הזמנות 
:13:00 עד   10:00  בשעות 

.04-6850403 

שהמצגת  בזמן  דבריהם  את 
המו הדימויים  את  ימעבירה 

קרנים.
פותח  קוצ'ה  הפצ'ה  רעיון 

די מרק  האדריכלים  ידי  יעל 
שטענו  קלין,  ואסטריד  טהם 
דיבור  זכות  מעניקים  אם  כי 
פרויקט  על  לאדריכלים 
סוף.  ללא  ידברו  הם  שלהם 
הראשון  קוצ'ה  הפצ'ה  ערב 
בגלריה-בר- בטוקיו  נערך 
ימטבח של דיטהם וקלין בפ

ברואר 2003.
קוצ'ה  פצ'ה  ערבי  כיום 
מ-500  ביותר  מתקיימים 
הפצ'ה  בימת  בעולם.  ערים 

חשי להעניק  יכולה  יקוצ'ה 
מסטודנט  אחד,  לכל  פה 

ועד  כמר  פרויקט  שמציג 
פרופסו או  מוכרים  ייוצרים 

המרצים  באוניברסיטה.  רים 
ולהביע  יכולים לרקוד, לשיר 

עצמם בכל דרך שיבחרו. 
שיתקיים  קוצ'ה  פצ'ה  ערב 
מאירועי  חלק  הוא  בברעם 
פסטיבל "בשביל היין בגליל", 
יין  של  טעימות  גם  ויכלול 
הגליל  יצרני  ממיטב  וגבינות 

וג יינות  של  מכירה  יודוכני 
בינות.

מוזיאון  נוספים:  לפרטים 
ויודאיקה,  לאמנות  דוד  בר 
 ,052-4845791  ,04-6988295

www.bardavid-
.museum.org.il



| גיליון 220 אפריל 2013  52    53 | גיליון 220 אפריל 2013| |

תרבות

גליל  זמן  התיירנים  עמותת 
מערבי מקיימת בסוף השבוע 
שבת, עד  )חמישי   הנוכחי 

25-27 באפריל( שלושה ימים 
ישל תרבות, קולינריה ויין בר

חבי הגליל המערבי.
יתקיימו  הסופ"ש  במסגרת 

עשרות אירועים, וביניהם:
הגליל  בכפרי  שוק  עושים 
דהאן  יותם  הדרך  מורה  עם 
אל  יאסיף  בכפר  מהשוק   -

יהשוק בכליל; סעודה ויין במ
סעדת אדלינה – השף רושדי 
דקאוור יארח את יקב שטרן, 
יקב עבייה, יקב יפתחאל ויקב 

ילוטם לארוחת טעימות בשי
לוב יינות היקבים; קונצרטיול 

יבכפר פסוטה – קונצרט אבי
נשים  קולות  אנסמבל  עם  בי 
ברחבת  בבוקר  בשבת  נעמה 

ולא היפה בפסוטה  יהכנסיה 
חריה נצא לשוטט בסמטאות 
הכפר עם בכירי מורי הדרך; 
היין  עולם  להכרת  סדנה 
וגפן  תמר  של  היין  בחדר 
במצפה הילה עם יועצת היין 
מורן עשור; טיול בכליל כולל 
מפגש עם אמנים ויצרנים עם 
מורה הדרך יליד הכפר יותם 
גליל  זמן  תוצרת  יריד  דהאן; 
מערבי למרגלות בירה מלכה, 

ייקב עבייה ומבצר יחיעם; סי
יפור נחל געתון - טיול למח

צבה שהמים הפיחו בה חיים 
חדשים ולא צפויים עם גדעון 
טיול  געתון";  מ"שיקויי  אדר 
מורן  היין  יועצת  עם  יקבים 
לקרים  להכנת  סדנה  עשור; 
ביקב צ'ירס במצפה אבירים; 
מפתיעה  טעימות  ארוחת 
בתרשיחא;  אלומה  במסעדת 
חווייתיות  הדגמה  סדנאות 
בנפחיה עם יובל תלם במתת; 

סדנת טעימות עראק בעראק 
מצדה במעיליא; שייט חוויתי 

יעל מניאנה בנמל עכו העתי
בא גיבון  באולם  סיור  יקה; 

מרכז   - כפרית  מחלבה  לטו 
בקיבוץ  קפה  ובית  מבקרים 
כולל  במחלבה  סיור  שמרת; 
גדיים  והאכלת  ידנית  חליבה 
טיול  עמי;  בבן  בוקר  במשק 
ונוף  שבילים  בין  ג'יפים 
מרהיב עם מוריס צמח; טיול 
מירון  בהר  מעגלי  משפחות 
לילי  טיול  דהאן;  יותם  עם 
גופר;  אמנון  עם  לפקיעין 
בסיס  על  חידה  כתב  משחק 

יחפש את המטמון ברחבי הג
ליל המערבי ועוד.

באתר  נוספים  פרטים 
.www.westgalil.org.il

מוסיקה, טיולים ואוכל
המ לכל  שבועות  יחגיגת 

במוזיאון  תתקיים  שפחה 
תפן  התעשייה  בגן  הפתוח 
ביום רביעי 15 במאי בשעות 

 .10:00-15:00
יהורים וילדים מוזמנים לח
ואט פעילויות  שלל  עם  יגוג 

הקשורות  תרבותיות  רקציות 
כמו  וסמליו  החג  למנהגי 
שבעת המינים, מוצרי גבינה, 
לבנות  שמלות  פרחים,  זרי 
ועוד. המוזיאון יחגוג את החג 

יבדגש על סלים וקליעה, ארי
גה, יצירה ועוד.

בין השאר תכלול הפעילות: 
סדנת יצירה להכנת סלסילות 
ושמו  "ענק  ההצגה  מצמר; 

מפגש   - מוזיאונצי'ק  עוג"; 
ילילדים בגלריה לאמנות בת

סאשה  האמנית  של  ערוכתה 
סטויאנוב "ציור בשתי וערב" 

- בין קליעה לאריגה ועוד.
מוזיאון  המוזיאון  במתחם 
תערוכת  אמנות,  וגלריות 
הגלגל, חננות מוזיאון וחנויות 
מפעל, קפיטריה עם ארוחות 

ילדים ועוד.
שקלים   35 כניסה:  מחיר 
החל מגיל 3. להצגה: תוספת 

של 15 שקלים.
 לפרטים 04-9872022,

,04-9109609 
.www.omuseums.org.il

סלינו במו ידינו

אנסמבל נעמה

מאי
במלון

הסקוטי
יין טוב, אוכל משובח ומוסיקה.

נפתח!
L’OCCITANE הספא הראשון בישראל בשיתוף
המגיעה אליכם מפרובאנס, מולדת הטיפולים 

הייחודיים על בסיס צמחי מרפא. 
אתם מוזמנים להתעטף בשלווה, ולהעניק 

לעצמכם חוויה של התחדשות ורוגע.

כל האירועים פתוחים לקהל הרחב | מחירים לסדנאות מופעים וטעימות יין בצהריים או אחה"צ ₪55 | מחירים לקונצרט בכנסיה ₪75 | מחיר לארוחת 
ברנץ מלווה בכוס יין ₪139 | מחיר לברנץ וקונצרט+כוס יין ₪165 | למזמינים ארוחת ערב – הכניסה למופע ערב ללא תשלום | יש להזמין מקומות מראש 
בטל' 04-6710710 | במהלך חודש מאי | בסופי שבוע כוס יין לכל המזמין ארוחת הברנץ' | כל היינות במהלך חודש מאי במחירים מפתיעים ומיוחדים.

כוס יין טוב, סיגר ושירים. ערב שירי יין מעולם האופרה, אופרטה   2.5
.Bellamiya מחזות-זמר ושירים עבריים ורוסיים. ביצוע: רביעית

מוסיקה קאמרית בצהרי שישי. קונצרט בכנסיה.  11:30   .3.5
שניים  בביצוע  וצ'מבלו,  דה-גמבה  לויולה  הסונטות   – באך   
דה- ויולה   – הרצוג  מירנה   .1730 משנת  הגמבה  את  החוגגים 

גמבה, דוד שמר - צ'מבלו. 

שרון מולדאבי - "אם אתה חי". שעה וחצי של רוק חשוף,  21:00  
יצירה  שנות   20 מולדאבי  מציג  החדש  במופע  וחזק.  מרגש 

מוזיקלית.

בדואטים  וייסקופ  ויפעת  גולדמן  רינת  "קלאסי-לה".   21:00  6.5
ואריות מאופרות מפורסמות וממחזות זמר, בתלבושות ססגוניות 
יפעת  סופראן,   - גולדמן  רינת  ביצוע:  והנחיה.  פסנתר  ובליווי 

וייסקופ  -מצו-סופראן.

המלון מארח את יקבי כרמל.

"נפגשים לדג'סטיף". אחרי ארוחת הערב.  9.5
טעימה של יינות קינוח, יינות מחוזקים (גם בסגנון פורט) וברנדי! 

מלווה בהרצאה קלילה על הפקת יינות קינוח ויצור ברנדי.

בחג  לאירוח  שולחנות  לעיצוב  סדנה  ושושנים.  יין   11:30  10.5
יין לכל  יין. כוס  שבועות, אח"צ עם חברים, או מפגש טעימות 

משתתף, בהנחיית אורה יוכלמן. 

"יין, אוכל ומה שבניהם". אחרי הצהריים בגינת המלון. טעימת יינות   
מלווים בטאפסים. הטעימה תתמקד ביינות הפרימיום של יקבי 

כרמל המופקים ממיטב הכרמים הגלילים של היקב.

21:00 "דותן מלאך אינטימי. חשמלי. וידיאו-ארט". מופע פולק   
רוק אתני ייחודי ואיכותי. 

הסקוטי.  במלון  מתארח  גליל  הרי  יקב  השבועות".  "חג   14-15.5
השקת יינות לבנים ותפריט דואט גליל חגיגיים במיוחד!

קבלת פנים עם הרי גליל רוזה 2012 - השקה חגיגית.  14.5
והשקת  ומוזיקה,  יער  פירות  בריכה,  מסיבת  של  צהריים  אחר   
היינות הלבנים חדשים: אביבים 2010 | גליל ויוניה 2012 | הרי גליל 

רוזה 2012.

ארוחת ערב במסעדת המלון עם תפריט יין מיוחד – "דואט גליל"   
הצעה מיוחדת לזוג יינות במחיר מיוחד.

נכנס יין, יצאה תרבות. עם מני פאר. על נסיקת מעמדו   21:00  
ישראל?  בארץ  רוטשילד  הברון  לחלום של  היין. מה קרה  של 
יקבי הבוטיק המודרניים. במהלך  ועד  מגיבורי התנ"ך  סיפורים 

הערב חידון יין נושא פרסים. 

"טועמים אדומים". מפגש ייחודי והדרכת יין המתמקדת ביינות   15.5
האדומים של יקב הרי גליל (גליל אלון, גליל ברברה, גליל ויוניה 

מירון ועוד).

מזנים  יינות  טעימת  ישראלי?".  הכי  הענבים  זן  "מהו   21:00  16.5
פטיט  סירה,  פטיט  קריניאן,  תיכוני.  הים  באקלים  המצטיינים 
וורדו, סירה/שירז, ויונייה, ובלנד ים תיכוני יוקרתי המשלב את 

.ABC - Anything But Cabernet .כולם

מוסיקה קאמרית בצהרי שישי. קונצרט בכנסיה.  11:30  17.5
מוצרט  של  הנפלאות  האריות  העברי,  לזמר  ועד  ממוצרט   
והטובים.  היפים  ישראל  ארץ  ושירי  נוספים  אופרה  ומלחיני 
תוכנית מיוחדת בהשראת חג השבועות בליווי פסנתר והנחייה. 
בביצוע מרהיב של סולניות האופרה הישראלית האחיות הילה 

חימה ויפעת וויסקוף-פחימה. פסנתר: רביב לייבזורר.

על  בצבע  סיפורים  לפיראוס".  יפו  "בין  שבת,  קבלת   17:00   
תרבות יוון, דרך עיניו האוהבות של שמעון פרנס. מלווה בקטעי 

DVD נבחרים. 

מרהיב  בביצוע  האופרה.  מעולם  וקלאסיקות  יין  שירי   21:00  
של סולניות האופרה הישראלית. 

31.5-30. חגיגה לכל החושים. סוף שבוע עם יינות יקב אמפורה.

"נכנס אדום יצא לבן". איך מייצרים יין לבן מענבים אדומים, וקצת   30.5
בהנחיית בטעימות  מלווה  בישראל.  היין  עולם  של  פילוסופיה 

ד"ר ארקדי פפיקיאן, יקב אמפורה.

טעימות במרתף היין של המלון הסקוטי. ארוחת שף בניצוחה   31.5
של שפית המלון, ענת אוטולנגי ובליווי יינות נבחרים.

אחרי ארוחת הערב:  
"שלושה בדרך" מופע שירים, סיפורים ותמונות. אסי זיגדון שר,   
תוך שהן  יוקרנו  עמיר  של  והתמונות  סיפורים,  שמואל מספר 

מחוברות כחוט השני לטקסט ולסיפור.

ארוחת ערב במסעדת המלון עם תפריט יין מיוחד – "דואט גליל" 
הצעה מיוחדת לזוג יינות במחיר מיוחד.

להזמנות: 04-6710710 
בקרו אצלנו: www.scotshotels.co.il | הצטרפו לעמוד שלנו  המלון הסקוטי 
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תרבות תערוכות

מו במעלות  אפטר  -בגלריה 
תגת תערוכתו של ברני פינק 

“השראה קוסמית”.
פינק הוא אחד מפסלי האבן 

המ הוותיקים,  -הישראלים 
ביותר.  והמעניינים  קוריים 
ביטוי  לידי  מגיעים  בפסליו 

-העבודה, המיומנות, המקצו
עיות, המסירות והיצירתיות. 
קוסמית  בריאה  בתערוכה 
מוצגים, בגלריה ע”ש אפטר 
מעלות- במרכז-אמנויות 
קוסמיים”  “זרעים  תרשיחא, 

וייחו קטנים  אבן  פסלי   --
גלקסיות  ציורי  לצד  דיים, 
שברני  בטכניקות  שמימיות, 
של  עבודתיו  בעצמו.  פיתח 
יצירי  את  מפגישות  ברני 
האדם,  יצירת  עם  הבריאה 

עוצ לעבודות  המקנה  -דבר 
ניתן  בתערוכה  מיוחדת.  מה 
לחוות את יצירותיו מהשנים 
כולן  המוקדשות  האחרונות, 

לנושא הקוסמוס.
ברני  עלה   1962 בשנת 

בנה המים  מגדל  -גלריית 
אמנים  “די!  התערוכה  ריה. 
שיתוף  פרי  אלימות”  נגד 
אמנים  כ-40  של  פעולה 
ה-4  עד  מוצגת  מהצפון 
ימים  פעילות:  שעות  במאי. 
ג-ה   ,9:00-13:00 א-ה 
10:00- שבת   ,16:00-19:00
ז’בוטינסקי  רחוב   .14:00
 ,04-9511214 נהריה.   ,12

nahariyamuseums@
 .gmail.com

ברר  ע”ש  אומנויות  מרכז 
הפיסול  תערוכת  מעלות. 
קוסמית”  “השראה  והציור 
של ברני פינק תוצג עד ה-23 
במאי. שעות פעילות: א’, ג’, 
16:00-  ,10:00-13:00 ד’ 
 ,10:00-15:00 ה’  ב’,   ,19:00
טלפון:  .11:00-13:00  שבת 
04-9977150 )ראו הרחבה(.

התערוכה  בכברי.  הגלרייה 
“סצנות אנושיות ברישום ונוף 

-בציור” של נעם ונטורה מצי
גה רישומים גדולי ממדים על 
נייר, וציור שמן פנורמי רחב 
מידות של נוף הנשקף מביתו 
אוצרת:  בכברי.  ונטורה  של 
ב-11  נעילה  דקל.  דרורה 
יום  פעילות:  שעות   . במאי 
11:00- ו’   ,16:00-19:00 א’ 
 .11:00-15:00 שבת   ,14:00
לקבוצות מראש   תיאום 

 .052-8011252

התע- בגן הפתוח   המוזיאון 
תערוכת  מוצגת  תפן.  שייה 
בשתי  “ציור  קיר  שטיחי 
סאשה  האמנית  של  וערב” 
.04-9109600  סטויאנוב. 
 .www.omuseums.org.il

עכו.   לאמנות  עוקשי  מוזיאון 
מנסיעה  “מכתבים  התערוכה 
מדומה” על פי ספרה של לאה 
באפ-  26 ב תפתח  -גולדברג 

ריל בשעה 11:00. שיח גלריה 
ייערך  האמנים  בהשתתפות 
זמר. רחל  אוצרת:   בפתיחה. 

 .razemer@gmail.com

ור כפר  הספרייה,  -גלריית 
“נו... התערוכה  מוצגת  דים. 
מגדה  אלה  של  הלאה?”  מה 

אבי אוצרת:  שוץ.  -ויהודר 
ב’,  א’,  ימים  שוץ.  גולן  בית 
17:00-  ,9:00-12:00 ה’  ד’, 
.9:00-12:00 ו’  יום   ,19:00 

.04-9972662

גלריה טל, כפר ורדים. מוצגת 
מוקדם  “בדרכו”  התערוכה 
דוד  של  ביצירתו  ומאוחר 
מסר. התערוכה תינעל ב-30 

-באפריל. אוצרת: עדי גרינפ
לד. 054-7542699. 

התע-  . נהרי הקצה,  הגלריית 
של  ספינצה”  “רוחות  רוכה 
)אליאונורה(  נורה  האמנים 
טינקו  פופ  דומיטרו  סטנשו, 
תיפתח  מאור  חיים  ופרופ’ 
 .11:30 בשעה  במאי   -4 ב 
ימים ב’ וה’ 16:30-19:00, ו’ 
11:00- שבת   ,12:00-15:00
מראש. ובתיאום   13:00 
.052-2349527 ,04-9926819

כברי.  קיבוץ  שמי,  אטליה 
“צורה  התערוכה  מוצגת 

ריק תמרה  של  -ודיאלוג” 
עם  מתכתבת  התערוכה  מן. 
שמי.  יחיאל  של  עבודותיו 
שעות  חופשית.  הכניסה 
פעילות: ג’, ד’ ושבת -11:00
מראש  ובתיאום   15:00
,052-8840215  בטלפון: 

.04-9952709

בקיבוץ  בר-דוד  מוזיאון 
“ארבע  התערוכה  ברעם. 
בקומיקס  העוסקת  חוברות” 

בג מוצגת  יהודיות  -בעיניים 
מוצגת  האוסף  באולם  לריה. 
התערוכה “ליגה טרזין”- גיא 
באגף  במאי.  ה-12  עד  רז 
התערוכה  מוצגת  הנוער 
המשוררת  גולדברג  “לאה 
א-ה  ימים  לצייר”.  שאהבה 
וערב  ו’  יום   ,10:00-16:00
וחג  שבת   ,10:00-14:00 חג 
.04-6988295 .10:00-16:00

. תע- ןפאב “הפרה” בשבי ציו
רשף  תומר  האמן  של  רוכה 

ועמותת “אדמת הרגש” תפתח 
במאי בשעה  ה-3  ביום שישי 
12:00. כל ההכנסות ממכירת 
עמותה  עבור  הן  העבודות 
ייחודי  העוסקת בטיפול רגשי 
בחולי סרטן ובני משפחותיהם. 
התערוכה  חופשי.  ויין  כיבוד 
4.5 בש- -תמשך גם בשבת ה

עות 12:00-19:00.

המוזיאון   – חיפה  מוזיאוני 
התע- תפתח    . הלאומ יהימי 
באמנות  עכו  “מראות  רוכה 
אוצר  במאי.  ב-27  ההדפס” 
זמר. אבשלום   התערוכה: 

.04-8536622

מהשדה לגלקסיה

ארצה מדרום אפריקה, מתוך 
החלום  את  להגשים  רצון 
התחנך.  ברכיו  שעל  הציוני 
ועמל,  עבודה  איש  פינק, 
עקבי בדרכו ומעמיק לחקור 
עוסק.  הוא  בהם  בנושאים 
ויוצר בסטודיו שלו  כיום חי 

יזרעאל, ממנו נשק -בקיבוץ 
פים נופי שדות עמק יזרעאל 
המרהיבים. בשנים האחרונות 
הנוף  את  מחברות  עבודותיו 

נופים  אל  הארצי,  המקומי, 
שמימיים.  רחוקים,  אחרים, 
במפגש עם פינק ניתן לחוש 
בקסמי  שבוי  הוא  כמה  עד 

הגלקסיה.
עד  תוצג  התערוכה 
23.5.13. אוצרת: נוגה מגדל.
מרכז  אפטר,  ע”ש  הגלריה 
מעלות-תרשיחא  אמנויות 
מעלות,  15 גוריון  בן   רח’ 

.04-9977150

עבודה 
של נועם 

ונטורה
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