
תפתחו יומנים
10.3v חמישי

. לרגל יום �איש� �בינלאומי ערב �צדע� לרוק �נשי, ב�ה עמועפ
פקת קבוצת �ג'אם. 22.00, �מרכז לתיאטרון עכו, 054-6735024.
ימים, חמדת   ,22.00 אקוסטי.  במופע  טייב  נינט   מוסיקה. 

.04-6989423
11.3v שישי

 ,21.30 קשת.  ששי  את  מארחים  '�נ�רייינים'  זמר,  ערב  שירה. 
�יכל �תרבות נ�רי�, 04-9829933. 

מוסיקה. אריק סיני ב�ופע�. 22.00, חמדת ימים, 04-6989423. 
12.3v שבת

שירה. פרח קטן, ערב שנסונים צרפתיים. 20.30, �יכל �תרבות 
נ�רי�, 04-9829933. 

הצגה. �תחנ�. תיאטרון עכואי צעיר יוצר. 054-6688579. 
13.3v ראשון

רועי  �סטנדאפיסט  עם  �מילואים  למערך  �צדע�  ערב  בידור. 
לוי. 20.00, �יכל �תרבות כרמיאל, 04-9881111. 

17.3v חמישי
ימים, חמדת   ,22.00 דילן.  לבוב  במחוו�  דור  דניאל   מועפע. 

 .04-6989423
18.3v שישי

נ�רי�  �תרבות  �יכל   ,22.30 קשור'.  מ�  שלישיית  סטנד-אעפ. 
 .04-9829933

חמדת   ,22.00 לבנים".  "ימים  ב�ופע�  יידוב  שלמ�  מוסיקה. 
ימים, 04-6989423.

19.3v שבת 
מועפע. �קרקס �גדול ממוסקב�. מופע קסמים ול�טוטנים. 11.00, 

�יכל �תרבות כרמיאל, 04-9881111. 
כרמיאל, �תרבות  �יכל   ,21.00 �וגן.  משחק  �סרט   קולנוע. 

 .04-9881111
20.3v ראשון

�יכל   ,17.30 מוסיקלית.  �צג�  לייף.  דובי  �רפתקאות  ילדים. 
�תרבות כרמיאל, 04-9881111. 

22.3v שלישי 
אנושית. 21.00,  דרמ�  באר שבע.  תיאטרון  �קוקי�,  קן  הצגה. 

�יכל �תרבות כרמיאל, 04-9881111.
24.3v חמישי

מוסיקה. רגאייסטן ב�ופע�. ל�ק� ירושלמית �משלבת רגאי עם 
�שפעות של �יפ-�ופ ורוק. 22.00, חמדת ימים, 04-6989423. 

25.3v שישי
ימים, חמדת   ,22.00 ב�ופע�.  אלון  גבע  �גיטריסט   מוסיקה. 

 .04-6989423
26.3v שבת

מועפע. סיפורים ושירים בפית�. גבי ברלין מארח את �זמר יעקב נוו� 
ו�שחקן ארנון צדוק. 21.00, �יכל �תרבות כרמיאל, 04-9881111. 
קוזאשוילי.  דובר  יחידים. סרטו �מדובר של  קולנוע. �תגנבות 

20.30, �יכל �תרבות נ�רי�, 04-9829933.
27.3v ראשון

תיאטרון. מסיל� לדמשק, תיאטרון �בימ�. מחז� ישראלי חדש 
ימים א-� שע�  רונן.  אילן  בבימויו של  מאת �לל מיטלפונקט 

21.00, �יכל �תרבות נ�רי�, 04-9829933.
31.3v חמישי

. אצלנו בחצר. מחז� עם רינת גבאי וחנ� לסלאו שגם בייה םילדי
מ�, מבוסס על שירי נעמי שמר. 17.30, �יכל �תרבות כרמיאל, 

 .04-9881111

תרבות

שמיח ומבדיח
אירועי פורים בכפר ורדים ובאזור

במרכז אירועי �פורים של כפר ורדים יעמוד �פורימון של שבט 
19.3 יפעילו חניכי �שכב� �בוגרת את פורימון �מסורה -עפר. ב
תי, כש�תחנות ו�פעילויות יעסקו �שנ� בנושא �מערב �פרוע. 
למחרת ייצאו חניכי �שבט לטיול בנחל תבור שיסתיים במסיב�, 

ארוחת בשר על �אש ו�פתע�.
�מניין �משפחתי בכפר יקיים במוצאי שבת, �-19 במרץ מספר 
תפילת  מכן  לאחר  ילדים,  פעולת  תתקיים  ב-18.00  פעילויות: 
וקריאת מגילת אסתר. ב-19:40 תתה 18.40 �בדל�  וב -ערבית 
054- לפרטים  פרסים.  מגניבים ו�גרלת  קינוחים  תחרות  קיים 

5633675, מרש� קנדי.
במוזיאון �פתוח בתפן תתקיים ב-19.3 פעילות פורימית תחת 
�כותרת ונ�פוך �וא בפורים - פעילות מתוק� לכל �משפח�. 
11.00 ותכלול אפיית אוזני �מן, מופע ל�ה  �פעילות תחל בשע�

ועוד. לפרטים  יציר�  )ג'אגלינג(, סדנת  טוטים, סדנת ל�טוטים 
.04-9109624 ,04-9872022

עפעילויות נוסעפות בכעפר ואזור:
17.33 מסיבת עפורים עמוסת העפתעות. ג'אם עכו, אולמות �אביה

רים, 054-2441032.
, "גיגי גיגונת". 17.30, �יכל �תרה םהצגת ילדים חגיגית לעפורי

בות נ�רי�, 04-9829933. 
18.33 מסיבת עפורים למבוגרים ותחרות תחעפושות. אולם �איה

רועים במרכז �מסחרי כפר ורדים, 054-2244334. 
מעלות,  ותזמורת.  ענק  בובות  מיצגים,  עם  עדלאידע  ת�לוכת 

מתנ"ס גרס, 04-9974048. 
העפנינג עפורימי ענק. פארק �משפח�, כרמיאל, מופעים, �פעלות 

סדנאות ו�פתעות, 04-9085541.
כרמיאל, ברוך,  מרכז  עפלוס.   25 לגילאי  עפורים   מסיבת 

 .04-9085541
"מגילה ריאלטי", קריאת �מגיל� ו�פעלות. ק�ילת ידיד נפש, 

מועדון נעמ"ת, כרמיאל, 04-9085541.
יוקמו לכבוד  19-20.33 עפורים בראש הנקרה. באתר �תיירות 
מובטחת  בנוסף  וחיות.  פיות  בסימן  ויציר�,  איפור  פינות  �חג 
כלול�  �פעילות  פרסים.  �גרלת  ואף  עליז�  פורימית  אוויר� 

במחיר �כניס� לאתר. 073-2710100.

אירועי פורים של המניין המשפחתי בשנה שעברה
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נדב השמשוני - 057-4448485
nadavph@gmail.comעדי - 052-3817147

wooden.co.il

מרכז סינפסה מגיע לצפון !!!

אינטגרציית קול בתנועה-הקול המרפא. 

פתיחת קורס הכשרה למנחים ומטפלים

בהנחיית סמדר אימור )מפתחת השיטה( 
רותי רבינס ומורים אורחים

סדנת מבוא והיכרות ב 30/3-1/4 תערך ב "הבית בכליל"

קיראו עוד על הקורס והשיטה באתר:  

www.synapsa.co.il
וגם דברו איתנו בטל : 0545-999863 עדי
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תרבות

 תערוכות

עבודה של יעקב שטיינהרט

חדשות
עפרקטלים בצמר, דימויים בעיצוב מחשב על שטיחי קיר. תערוכ� 
של ישראל גרינפלד. �תערוכ� כוללת סדר� של שטיחים שעוצבו 
�יוצרים  פרקטלים  על  �מבוססות  מתמטיות  פונקציות  ב�שראת 
צורות �מתקבלות על ידי �רצת פונקציות במחשב. �שטיחים נוצרו 
בין �שנים 1992-1996 בבית מלאכ� ש�י� בישוב פלך. �רעיון �וא 

שילוב בין מדע, טבע, פיזיק� ויציר� בחומר.
הישראל מבטא ביצירות אלו את �קשר �אישי שלו כבן למסורת מש

פחתית של תעשיית �טקסטיל לבין מקצוע ��נדס� בו �וא עוסק 
שנים רבות. �פרקטלים �ם פונקציות מתמטיות �נמצאות בבסיס 
מבנים טבעיים �נוצרים מתוך עקרון של חזר� על עצמם בקני מיד� 
שונים ומתארים תופעות רבות בעולם �טבע �צומח ו�חי. גלרי� 

טל, כפר ורדים, 12 במרץ עד 9 באפריל.

. תערוכ� של יעקב שטיינ�רט. �דפסי חיה תמקורות, עיירה, מולד
תוך �עץ של �אמן שחי לסירוגין בנ�רי� ואף נפטר ב�. ב�דפסיו 
מתאר שטיינ�רט את ירושלים, צפת, �נופים �פתוחים של �גליל 
ו�כנרת, אך עם זאת לא מ�סס לתאר בסדרת �דפסים אחרונ� את 
ד�  יצחק  אוצר:  �ימים.  ששת  מלחמת  של  �נוראיות  תוצאותי� 

לנג�. גלריית �קצ�, לוחמי �גטאות 34 נ�רי�, 04-9926819. 

מגרשי משחקים. תערוכ� של �אמנית מרגו גראן. אוצר: פליקס 
לחוביץ. �תערוכ� נפתח� ב-4 במרץ ותינעל ב-9 באפריל. �גלרי� 

לאמנות מגדל �מים נ�רי�.

החיים הם לא במקום אחר. עבודות וידאו של �אמנית טלי נבון. 
האוצרת: דרור� דקל. �תערוכ� מעל� שאלות קיומיות בעזרת דימו

יים וסאונד שצפים על פני �שטח כמו �יו פיסות מציאות. כמו כן 
תוצג סדרת ציורים אדומים על מצע זכוכית וסדרת רישומים בצבעי 

מונוכרום. נעיל�: 26 במרץ. גלרי� כברי.

ממשיכות
וישעי�ו  אופק  רותי  אוצרים:  ברנ�יימר.  פרנץ  שולחנו של אדם, 

גבאי. �גלרי� לאמנות, �מוזיאון �פתוח בתפן. 
�גלרי�  אופק.  רותי  אוצרת:  ריקמן.  עבודות שלא עשיתי. תמר� 

לאמנות, �מוזיאון �פתוח בתפן. 
שתי �תערוכות יינעלו ב-30 ביוני.

המשפחה. חוויתי ואתגרי לכל ירי •
הורה בליווי מגיל 14,  

היסטוריים נשק כלי כולל נשק כלי מגוון •
חגורות והגנה עצמית) ציוד נלווה (נרתיקים, •

פרטיים לאקדחים רישיונות חידוש •
נשק והחלפת מכירה •

,6951514 מטולה, קנדה מרכז
057-7735141 נורית: ,057-7793101 דניאל:

• מבצעים והנחות  וחם אישי יחס
פתוח גם בשבת •

להדרכות  ומרכז נשק חנות
מטולה קנדה מרכז בע"מ- ירי מטווחי גיל רותם יד

מטווח

לקראת חודש האביב הקרב עלינו
בדיקת מזוזות חינם לכל בית ישראל

050-2429553

בס"ד

ציורי גבס על קירות
בניית מודל לעיצוב בגבס

התאמה אישית
בחירת צבעים וגיוון

מעצב פניםאייל בן אילוז

050-2429553

ב"ה
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