
המאר"ג ייפתח לפני פסח
 עבודות הבנייה ממש לקראת סיום ובעמותת כוכב מעריכים 

כי כבר בשבועות הקרובים הבניין ייפתח

חדשות

רקפת - משגב
 טלפון l 9800968 פקס 9800524

galilplant@gmail.com

שעות פתיחה חורף:
ימים א’-ה’ 8:00-17:00

ימי ו’ וערבי חג 8:00-16:00
שבתות וחגים 9:00-16:00

בקרו באתר המשתלה
www.galilp.com

ותמצאו המלצות
 לטיפול בגינה ועוד...

זה הזמן :
 לשתול פרחי עונה לפריחה אביבית וקיצית

 לשתול רב שנתיים, שיחים, מטפסים, ורדים ועוד
 לנטוע עצי פרי ונוי

 לדשן ולזבל את הגינה

מבצעי סוף החורף
הומוס

רקפות

עציצים פורחים

ועוד...

ייעוץ והכוונה לצמחים חסכניים במים

שפע פריחה חורפית במשתלה!

תחומי  רב  אומנויות  מרכז 
לפ יתחיל  )מאר"ג(  רבגליל 

בימים  הפסח,  חג  לקראת  עול 
לקראת  ההכנות  נשלמות  אלה 
פתיחתו. מדובר במתחם משולב 
תרבות  פעילויות  יתקיימו  בו 
ואומנות המיועדות לאוכלוסייה 
בעלת צרכים מיוחדים. כמו כן 

רישרת המקום את כלל האוכלו
הושקעו  המתחם  בבניה  סייה. 
10 מיליון שקלים אשר נתרר -כ
רמו על ידי תורמים מחו"ל ומה

ארץ. המתחם הוקם מתוך כוונה 
להעניק לאנשים מוגבלים מקום 

שייווכ בכדי  שווים  בין  רשווה 
חו בעצמם שיש בכוחם לתרום 

לכלל הקהילה.
במתחם  התחתונה  בקומה 
היכול  אירועים  אולם  ממוקם 
להכיל כ-200 איש והוא מיועד 

רלצרכים הקהילתיים של המוע
הושקעו  באולם  המקומית.  צה 

רמשאבים מיוחדים במטרה לה
שי אקוסטי  לאולם  אותו  רפוך 

כלול, בין היתר, ציוד אורקולי 
ומערכות סאונד איכותיות.

בק ייפתח  הכניסה  רבקומת 
שיופעל  קפה-גלריה  בית  רוב 
כוכב  עמותת  ידי  על  ויתוחזק 
מקצוע  אנשי  באמצעות  הצפון 

מוגב בעלי  אנשים  רובשילוב 
לויות שיתרמו איש איש בדרכו 

ועל פי יכולותיו.
ממוקמים  העליונה  בקומה 
חדרי סטודיו לאומנים שיגיעו, 
לא  כוכב,  בעמותת  מקווים  כך 
מהאזור  אלא  ורדים,  מכפר  רק 
לשכור  יוכלו  האמנים  כולו. 

ריחידות סטודיו המתפקדות כי
שי הכוללות  עצמאיות  רחידות 

יוכלו  אומנים  ומטבחון.  רותים 
ראף לחלוק ביחידות סטודיו במ

טרה לצמצם עלויות.
מנכ"לית העמותה, רותי גופר: 
שבו  חדשני  במתחם  "מדובר 

והוק רבים  משאבים  רהושקעו 
לפרטים  גם  לב  תשומת  דשה 
הקטנים ביותר. מטבע הדברים 

ולכל  אדם  לכל  נגיש  המקום 
מצפה  אני  מוגבלות.  של  סוג 
להיות  יהפוך  שהמקום  ומקווה 
בית  בעצם  זהו  ודינמי.  תוסס 
העוסקים  ולאמנים  לאומנות 
צילום,  אומנות:  של  סוג  בכל 

קהי גם  וכדומה.  ציור  רפיסול, 
ליהנות  תוכל  ורדים  כפר  לת 
מאולם אירועים מרווח וחדיש. 
אנו נקיים במתחם ירידי אומנות 
רבים וכלל תושבי האזור יוכלו 
שמיועד  הקפה  בבית  להירגע 
בעצם לכולם. הפעילות במתחם 
עד  הפסח,  לחג  בסמוך  תתחיל 
אז אנו נעסוק בהשלמות הבנייה 

אחרונות וכמובן בהצטיידות".

חצר המאר"ג, מבט מבפנים. בתמונות הקטנות: מנכ"לית העמותה רותי גופר, בית הקפה המיועד ואולם המופעים     צילומים: עמי אור
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