
תרבות

עקיצות קצרות

אברהם ליכטר מצלם מאז היותו בן 23. הצילום 
יבשבילו היא דרך ללמוד ולהתבונן במציאות מנקו

דת מבט ייחודית. 
במדבר.  והאנשים  המדבר  הוא  התערוכה  נושא 
של  יופיו  את  מציג  הוא  האישית  ראייתו  מזווית 
ומרחביו.  נופיו  של  והעוצמה  ההדר  את  המדבר, 
השילוב בין שפע אור בדמות שמש חורפית נעימה 
ומעניק  המצולמים  הגוונים  את  מבליט  נקי  ואויר 
הטבע.  וצל של  אור  וגווני  רוויה  חדות,  לתמונות 

תחושת המרחב האין סופית והנופים המרהיבים
גורמים לחוויה נעימה.

זוהי תערוכת היחיד הראשונה של ליכטר. בעבר 
השתתף בתערוכות, בגלריית טל, בתערוכה אביב 
שאגאל  ע"ש  האומנים  בבית  ורדים,  בכפר   2008
ורדים  בכפר  יצירתית  חוויה  בתערוכה  בחיפה, 

ועוד.
אברהם היה חבר בקבוצת הטלוויזיה הקהילתית 

ישעסקה בצילומי סרטי וידיאו שהוצגו בערוץ הסר
טים בכפר ורדים ובטלוויזיה הכללית.

 19.2 א'  אדר  ט"ו  שבת  ביום  תיערך  הפתיחה 
 בשעה 11:00 בספריית בית ספר קשת בכפר ורדים. 
את האירוע תנחה רפאלה פוקס, אוצרת התערוכה. 

חגית זאב תלווה את הפתיחה בנגינת חליל.
התערוכה תהיה פתוחה בשעות פעילות הספרייה. 

טלפון הספרייה: 04-9972662.

המוזי של  חדשה  יפעילות 
שבת  בכל  תפן.  הפתוח  און 
יתקיים  החודש  של  ראשונה 
והורים  לילדים  סיפור  מפגש 

מפג יצירה  סדנאות  יהכולל 
המפגש  ועוד.  בגלריה  שים 
 ,5.3 בשבת,  יתקיים  הראשון 
והפעם   ,12:00 מהשעה  החל 
קווים".  של  "שבת  בנושא 
האיש  עם  מפגש  בתוכנית: 
ועוד  יצירה  סדנאות  והקו, 

מגוון של פעילויות.

צילומי מדבר
 בגלריית הספרייה של בית ספר קשת עומדת להיפתח תערוכה מצילומיו 

של אברהם ליכטר, תושב ותיק בכפר ורדים

חבורה של בוגרי בית הספר למשחק ניסן נתיב התקבצה אל תוך ההרכב המדובר ציפורלה והפעם הם 
יגיעו להופעה בכברי עם ההצגה שהצליחה בתל אביב. עקיצה טבעית הוא מופע מערכונים תיאטרלי 

המורכב מ-15 קטעים קצרים של משחק, תנועה, שירה והומור. 
משתתפים: אפרת אביב, דאנה איבגי, לוטוס אתרוג, דודו גולן, עמרי דורון, תומר נהיר פטלוק, בן פרי, 

גל פרידמן, רותם קינן, תמרה קליינגון ונעמה אמית.
מחיר הצגה 60 שקלים. יום ה' 10.2, בשעה 20:00, אולם המופעים של קיבוץ כברי. להזמנת כרטיסים: 

מחלקת מכירות מתנ"ס מטה אשר 1800-333-567.

עושים תרבות

המדבר. מצילומיו של אברהם ליכטר

פעילות לילדים במוזיאון 
מטו בשבט האחרון
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תפתחו יומנים
10.2v

מחול. ורטיגו והיהלומים. להקת ורטיגו בהופעה. הפקה משולבת 
בין מוסיקת רוק ים תיכונית ובין ריקודי הלהקה. חמישי, 20:30. 

.www.htk.co.il .04-9881111 .היכל התרבות כרמיאל
שירה. שרים ונזהרים בדרכים. עם האמן והמוסיקאי דורון אלפסי, 
פעילות  במסגרת  בדרכים.  לבטיחות  הלאומית  הרשות  בשיתוף 
מועדון גיל הזהב בכפר ורדים. שישי, 10:30. מועדון הזהב בכפר 

ורדים.
התרבות  היכל   .22:00 שישי,  ומריאנו.  אלי  של  המופע  בידור. 

.www.hhn.co.il .04-9829933 .נהריה
סיי על  המבוסס  מופע  אוצר.  ממש  נערה   . מוסיקל ימופע 
 פור חייו של אריס סאן. שישי, 22:00. היכל התרבות כרמיאל.

.www.htk.co.il .04-9881111
מוסיקה. יזהר אשדות במופע סולו. שישי, 22:00. חמדת ימים. 

.www.hemdatyamim.com .04-6989423

12.2v
. טרנספורם. להקת המחול הקיבוצית. מאת רמי באר. צהי למחו
ריים של מחול בגעתון. שבת, 12:30. אולם זיכרי, כפר המחול 

בגעתון. להזמנת כרטיסים 09-9551042, 04-9859730.
הרצאה. רבי עקיבא, האוהב בגדול שקידש את המוות. מרצה: דב 
אלבוים. במסגרת הסדרה "בין מיסטיקה לכפירה" שתכלול ארבע 
הרצאות. מוצ"ש, 20:00. אולם האירועים בכפר ורדים. הכניסה 

בתשלום. בהפקת קתדרה בכפר.
פאב   .20:30 מוצ"ש,  אקוסטית.  בהופעה  ארי  בן  מוש  מוסיקה. 

.www.parabar.co.il .04-9525250 .הפרה בשבי ציון
מופע. הגילטי פלז'רס. הרכב הפופ הגלילי בהופעה לכבוד יום 
 .04-9914222 עכו.  לתיאטרון  המרכז   .21:00 מוצ"ש,  האהבה. 

.www.acco-tc.com

14.2v
להקת  בביצוע  סיני.  מחול  אביב  לחימה.  ואומנויות  מחול 
בייג'ינדאנס. שבוע הופעות לרגל שנת הארנב החדשה. שני, 21:00. 

.www.htk.co.il .04-9881111 .היכל התרבות כרמיאל

16.2v
. יובל המבולבל. הצגת ילדים. רביעי, 17:30. היכל התרי םילדי

.www.hhn.co.il .04-9829933 .בות נהריה

17.2v
מוסיקה. רוקפור בהופעה. חמישי, 20:30. פאב הפרה בשבי ציון. 

.www.parabar.co.il .04-9525250

18.2v
חמדת   .22:00 שישי,  וסקוטית.  אירית  מוסיקה  כחול,  מוסיקה. 

.www.hemdatyamim.com .04-6989423 .ימים

20.2v
. האנתולוגיה. ההצגה באנגלית. מאת סמדר יערון ומוי ןתיאטרו
 .04-9914222 עכו.  לתיאטרון  המרכז   .21:00 ראשון,  יוסף.  ני 

.www.acco-tc.com
תיאטרון. גטו. הצגת התיאטרון הקאמרי. ראשון-חמישי, 21:00. 

.www.hhn.co.il .04-9829933 .היכל התרבות נהריה

x
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תפתחו יומנים
22.2v

קולנוע. התנגדות. סרטו של אדוארד זוויק. במסגרת מועדון סרט 
.www.gfh.org.il .19:00 ,הטוב בבית לוחמי הגטאות. שלישי 
להיטים  לוי.  עופר  של  הופעות  מסע  שבחרתי.  בדרך  מוסיקה. 
30 נגנים. שלישי, 21:00. היכל התי -קודמים ועכשוויים בליווי כ

.www.htk.co.il .04-9881111 .רבות כרמיאל

24.2v
. ג'אם בעכו. עינב ג'קסון כהן וטליה אליאב במופע איני עמופ
.04-9914222 עכו.  לתיאטרון  המרכז   .21:00 חמישי,   טימי. 

.www.acco-tc.com
ימים. חמדת   .22:00 חמישי,  והמראות.  גבסו  שי   מוסיקה. 

.www.hemdatyamim.com .04-6989423

25.2v
ימים. חמדת   .22:00 שישי,  פסנתרים.  שני  פלס,  קרן   מוסיקה. 

.www.hemdatyamim.com .04-6989423

26.2v
פאב   .20:30 מוצ"ש,  אקוסטית.  בהופעה  זוהר  עלמה  מוסיקה. 

.www.parabar.co.il .04-9525250 .הפרה בשבי ציון
השירים  מול  הנוער  תנועות  שירי  תרבות.  מלחמת  זמר.  מועדון 
הסלוניים. גבי ברלין מארח את ליאור ייני וישראל יצחקי. מוצ"ש, 

.www.htk.co.il .04-9881111 .21:00. היכל התרבות כרמיאל
. יאיר לפיד ורמי קליינשטיין. מוצ"ש, 21:00. היכל התרי עמופ

.www.hhn.co.il .04-9829933 .בות נהריה

28.2v
נהריה. התרבות  היכל  ילדים.  הצגת  והגזר.  אליעזר   ילדים. 

.www.hhn.co.il .04-9829933

1.3v
. קלאסיקה בשיאה. קונצרט מס' 4 בביצוע תזמורת הקאי טקונצר
20:30. היכל התרבות כרמיי  מרטה הישראלית ירושלים. שלישי,

.www.htk.co.il .04-9881111 .אל

4.3v
שישי,  סידון.  אפרים  מאת  סטירי  מופע  העצבים.  שירת  בידור. 

.www.htk.co.il .04-9881111 .22:00. היכל התרבות כרמיאל

5.3v
. שאמניזם וכישוף בדרום אמריקה. הרצאה מאת דנדן בוי ההרצא

לוטין. במסגרת ההרצאות של קתדרה בכפר. מוצ"ש, 20:00. אולם 
.www.katedra.org.il .האירועים בכפר ורדים. הכניסה בתשלום
. אינפראדום. להקת המחול הקיבוצית. מאת רמי באר. צהי למחו
ריים של מחול בגעתון. שבת, 12:30. אולם זיכרי, כפר המחול 

בגעתון. להזמנת כרטיסים: 09-9551042, 04-9859730.
קולנוע. מתמורפוזה. סרטה של נטעלי בראון על עדויות של נשים 
שחוו אונס. מוצ"ש, 21:00. המרכז לתיאטרון עכו. 04-9914222. 

.www.acco-tc.com
פי  על  קוסאשווילי.  דובר  של  סרטו  יחידים.  התגנבות  קולנוע. 
סיפורו של יהושע קנז. מוצ"ש, 21:00. היכל התרבות כרמיאל. 

.www.htk.co.il .04-9881111

z

פסלים של פול פרמר ביחיעם, תלמידי 
אורט מעלות מציגים אמנות ופתיחת 
העונה הרביעית של חלון לעולם שלי

 תערוכות
תרבות

חדשות
"המדבר", צילומי טבע ונוף אנושי. תערוכת צילומים של אברהם 

ליכטר. ראו הרחבה בעמוד קודם. 
"זו בסך הכל מהומה חולפת". פסליו של פול פרמר. אוצרת: נגה 
שביט. נעילת התערוכה: 26.2.11. גלריה נגה בקיבוץ יחיעם. נגה, 

.052-3750120
ספר  בבית  ותיאטרון  אמנות  מגמת  של  תערוכה  "אמנותאטרון". 
אורט מעלות. פתיחה במוצ"ש 12.2 בשעה 19.00 בבניין אשכול 

הפיס במעלות. נעילת התערוכה: 17.2.11. טלפון: 04-9976351.
"רוחות של שינוי בגליל". תערוכת צילומים במסגרת חלון לעולם 
4. התערוכה תינעל ב-2.4. גלריית המכללה האקדמית להנדי  שלי

סה אורט בראודה כרמיאל. ביקור בגלריה בתיאום מראש: שלומי 
.050-7222664

התי פתיחת  שטיינהרט.  יעקב  מולדת",  עיירה,  "מקורות, 
נהריה. הקצה  מרכז   .11:30 בשעה   19.2 בשבת   ערוכה 

.www.the-edge.co.il 

ממשיכות
דליה  עם  אמנות  צדיק. שבת  מיקי  עור". תערוכתה של  "קורמת 
מאירי, הרצאה בנושא פסליות בישראל. שבת, 26.2 בשעה 11:00. 
נעילת התערוכה ב-5.3. גלריה טל, רח' חצב 74 כפר ורדים. -04

.www.talgallery.co.il .9573933
"שולחנו של אדם", פרנץ ברנהיימר. אוצרים: רותי אופק וישעיהו 

גבאי.
"עבודות שלא עשיתי", תמרה ריקמן. אוצרת: רותי אופק.

התע נעילת  תפן.  במוזיאון  מוצגות  התערוכות  ישתי 
.04-9109600 בתפן,  הפתוח  המוזיאון  ב-30.6.   רוכות 

.www.omuseums.org.il
, מגדולי האמנים שפעלו בישרי יתערוכת רישומים של יחיאל שמ

אל ותושב קיבוץ כברי כל ימיו. אוצרת: סמדר שינדלר. אטליה שמי, 
קיבוץ כברי. טלפון: 04-9952709. 

"ותיקים". תערוכת צילומים של ותיקי נהריה מנקודת מבטם של 
צלמים צעירים מקומיים: ליאור גלייכמן, גיא מרגלית ועמיר צוק. 
אוצרת: לי רמון. נעילת התערוכה: 19.2. הקצה, מרכז אמנות תרבות 

.www.the-edge.co.il .וחברה. לוחמי הגטאות 34, נהריה

מתוך תערוכת "ותיקים" במרכז הקצה. אורי ירמיאס, הוא "אורי 
בורי" בעבודה של הצלם גיא מרגלית
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