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הטאבון של טוביה

טול הטאבון של טוביה

 מטאבון מוסק בעץ, 

בכפר האקולוגי כליל

קדירות • חרב בשרים
דגים ומנות צימחוניות

נוף מטעי זיתים והים התיכון
 שעות פתיחה: שני עד חמישי 18:00-23:00 

שישי, שבת וחגים 13:00-23:00
 לפרטים והזמנות: ניר גבעתי

www.tul.co.il w nirtuvia@yahoo.com
054-4794472

חדשות תרבות

בית הספר לג’אז ולמוזיקה בת 
יזמננו “רימון”, אשר כמה מבו

ומבצעים  ליוצרים  הפכו  גריו 
הסכם  בישראל, מקדם  בולטים 

יאקרדיטציה עם המגמה למוזי
קה של קמפוס “אמירים” ומרכז 

המוזיקה בכפר ורדים.
עמי רימון,  ספר  בית  ימנהל 

השבוע  הודיע  קימלמן,  קם 
ומרכז  המוזיקה  מרכז  למנהל 
הספר  בבית  המוזיקה  מגמת 
מלאך,  ראובן  “אמירים”  תיכון 
ההסכם.  את  לקדם  הוחלט  כי 
במכתבו כתב קימלמן למלאך: 
אותו  מהחזון  מאוד  “התרשמנו 
אתה מוביל ומהפוטנציאל הרב 

הת לאור  בתלמידיך,  יהטמון 
ולאור  בפנינו  שפרשת  כניות 
ורדים  כפר  שמועצת  העובדה 

בה גורפת  כה  בצורה  יתומכת 
קמת המגמה ובהשקעה כה רבה 
הילדים  של  המוזיקלי  בחינוך 

ובני הנוער בכפר ורדים”. 
רימון  הספר  “בית  לדבריו, 
ולעזור  מעורב  להיות  מעוניין 

לת לאפשר  כדי  הדרוש  יבכל 
לתחו מירבית  חשיפה  ימידים 

באמצעות  השונים  המוזיקה  מי 
שיבוא  אקדמי  פעולה  שיתוף 

בפיתוח תכ בעזרה  ביטוי  ילידי 
סדנאות  קיום של  הלימוד,  ניות 
בית  אמן עם מיטב המורים של 

לבי התלמידים  הזמנת  יהספר, 
ולאירועים  הספר  בבית  קורים 
ולאפשר  המתקיימים,  השונים 

ילבוגרי המגמה להשתלב בלימו
דים ברימון בשנה השניה ולסיים 

לתעודה בתכנית מקוצרת”.
המו מגמת  ההסכם,  פי  יעל 
תי הספר  בית  של  יזיקה 

היחידה  תהיה  “אמירים”  כון 
באיזור הגליל המערבי המציעה 
הכרה אקדמית בהישגי התיכון 
ב”רימון”. יצוין כי לבית הספר 
עם  אקרדיטציה  הסכם  רימון 
 Berklee College of Music
לתלמידיו  המאפשר  בארה”ב, 
ללמוד שנתיים ברימון להשלים 
נוספות  בשנתיים  ראשון  תואר 
“ריי בין  ההסכם   .Berklee -ב
ימון” לכפר ורדים יאפשר לבוג

רי המגמה לקצר את משך הזמן 
לשלוש  לתואר  ממנו  שיידרש 

שנים.

הסכם מוסיקלי
הסכם שיתוף פעולה אקדמי בין בית הספר “רימון“ לבין 
מגמת המוזיקה בתיכון אמירים החדש ומרכז המוזיקה

ראובן מלאך במהלך פסטיבל הקרמיקה. הרשים את עמיקם קימלמן

www.alakfar.co.il גם באינטרנט 

לא צריך לריב על העיתון 


