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תערוכה בסימן חיסכון
תערוכת גינות 2011 תתקיים ביגור בסוף החודש

גינה חסכונית במים

ידידיה טדגי
פתרון לכל בעיה, שירות 24 שעות )לא בשבת(

	•עבודות בנייה ושיפוצים
	•אינסטלציה - פתרונות לכל בעיות המים והביוב

	•חשמל פיקוד ובקרה

ידידיה 050-8219130

בס”ד

הקרן הקיימת תיטע 12 עצים חדשים ביערות 
הכרמל, תרומת ילדי הגנים של כפר ורדים. 

דהתרומה נאספה במופע התרמה מיוחד שהתק
יים לאחרונה, כחלק ממאמצי השיקום של היערות 

דלאחר השריפה הגדולה. את המופע תרמו שח
קני תיאטרון הפלייבק "שילובים בגליל" הפועל 
ומרקו קפלי הם  בתפן, שמייסדיו אפרת עשירי 
תושבי כפר ורדים כמו גם חלק מן השחקנים כמו 
מעיינה לוין, אילנה קידרון, מרים דרורי ואחרים. 

מוסי ליווה  בכפר,  חדש  תושב  גליידר,  דאוריה 
קלית, גם הוא בהתנדבות. במרכז המופע עמדו 
וסיפורים על  סיפורי הילדים על טיולים בטבע 
צמיחה ומשפחה, אותם הפכו השחקנים לסצינות 
תיאטרליות צבעוניות. זהו מופע ראשון בסדרת 

דמופעים לילדים שיערוך תיאטרון הפלייבק שי
דלובים בגליל. המופע הבא יתקיים במרץ, וכר

טיסים ניתן להזמין בטלפון 04-9570724.

הגיטריסט  עם  ניגן  וחצי  ה-11  בן  שני  יונתן 
אבי סינגולדה במופע במועדון ברל'ה בלהבות 
חביבה. יונתן, תלמיד כיתה ו' בבית ספר קשת, 
ארבע  מזה  וקלאסית  גיטרה חשמלית  על  מנגן 
שנים. השניים ניגנו ביחד שיר של להקת רובים 
ושושנים, אחרי שיונתן נבחר על ידי סינגולדה 

קט לו  ששולחים  הילדים  מבין  איתו  דלהופיע 
השני  הוא  יונתן  שלו.  האתר  באמצעות  עים 
עילי  לו  כשקדם  לכבוד,  שזוכה  ורדים  מכפר 
13 שעשה זאת לפני כארבעה חודד -עשת בן ה
 שים. ניתן לצפות בקטעים באתר של סינגולדה,

.www.avisingolda.com

הופיע עם סינגולדה

תרומה תיאטרלית

התערוכה הגדולה ביותר 
לתרבות הגן והנוי תתקיים 
בקיבוץ  המשתלה  במתחם 
 24 התאריכים  בין  יגור 

ל-26 במרץ. 
זו  המתקיימת  התערוכה 

תי והיא  השנייה,  דהשנה 
החק שרת  במעמד  דפתח 
התע נוקד.  אורית  דלאות, 

רוכה תעמוד השנה בסימן 
בהת במים.  חסכוני  דגינון 

בתערוכה  יוצגו  לכך  אם 
במים  לחיסכון  פתרונות 
חכם,  גינות  תכנון  בגינה, 

דהשקיה נכונה, אביזרי חי
וצמחים  בגינה  סכון למים 

חסכוניים במים.
שיוצגו  החידושים  בין 
ניתן  התערוכה  במסגרת 

הע עציצים  לראות  דיהיה 
אדמה  תערובת  שויים 
שתילתם  לאחר  המתכלים 

לאי מערכות  דבקרקע, 
והפנייתם  מזגנים  מי  סוף 
אביזרים  הגינה,  להשקיית 
מחומרים  דקורטיביים 

דממוחזרים וכן דשא סינט
טי צבעוני וכן עצי זית בני 
מאות שנים. עוד ניתן יהיה 
לראות דקים וחיפויי קרקע 

מינר חדישים,  דמחומרים 
לחיסכון  מים  סופחי  לים 

בהשקיה ועוד.
במקום  יתקיימו  בנוסף, 
בבמה  מקצועיות  הרצאות 
מתחם  ויופעל  מיוחדת, 

משחקים לילדים.
התערוכה  סמיכות  עקב 
תחולק  היא  הפורים  לחג 
המושב  מושבים:  לשני 

דהראשון יתקיים ביום חמי

ובמהלכו  במארס   24 שי, 
ייחו פורים  דייערך משתה 

די לקהל המקצועי ועל פי 
הזמנות.

במארס,   25 שישי,  ביום 
לקהל  התערוכה  תיפתח 

דהרחב ותהיה פתוחה במה
לך סוף השבוע.
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