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כרח

$TS1$בהכרח$TS1$
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קום

$TS1$המיקום$TS1$

$DN2$המיקום$DN2$הקירבהובגללכבישלידשלו
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$DN2$וההפתעה$DN2$היאבולמבקריםביותרהנעימה
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לראותה.כרישוהם

1986ב-לראשונההתגלההאתר

עוזיהארכאולוגכאןחפר1995ב-

וגילההעתיקותרשותמטעםדהרי

וגדו־מרשימהביזנטיתכנסייהשרירי

לה
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מדרגותעםגדולה,רימיםובריכת

לקרקעיתה.שיורדות

היאבאתרביותרהמרשיםהחלק
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וב־הנדסייםברגמיםמעוטרמרהיב,
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הבדובביתבכנסייההתגלושחלקיו
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שלדמותהמגולפתשבוסנטימטר,
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לידהכביש,של)מזרת(ימיןבצד
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קורבנותלהקריבוכריאליםפסלוני

בש־עוסקמרתקהסברלאל.זעירים
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$TS1$בשקעים$TS1$
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תקן
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רים

$TS1$״מתארים$TS1$
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חינה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$כדימדוכה״.בתוככינפשית

בשביללצעודכדאימעטלהתעודד

מד־הגבעהאתשמקיףהבוסתנים

רום

$TS1$מדרום$TS1$

$DN2$מדרום$DN2$שנשתלוופריזיתעציביןוחולף

האחרונות.בשניםבמקום

מזורנואוזוליאום

בד־שוהםביערחולףישראלשביל

רכו

$TS1$בדרכו$TS1$

$DN2$בדרכו$DN2$אפקלמבצר)מדרום(שמןבןמיער

כמהבדרך,מצפון.הירקוןומקורות

חולףשוהם,מיערצפונהקילומטרים

מזורמאוזוליאוםלידישראלשביל

לעצורשכדאיוייחודימרתקמבנה

המאוזוליאוםבעיון.אותוולבחוןלצדו

ליד444לכבישוממזרחצמודניצב

בתילביןבינוההשוואהאלעד.העיר

לאלעד.מחמיאהלאהחדשההעיר

רומימבנההואמזורמאוזוליאום

השלישית,המאהבאמצעשהוקם

ייחודושנים.008,1מ-יותרלפני

זהרביםמקורותשלפיבכךטמון

בשל־ששררהיחידהרומיהמבנה

מותו

$TS1$בשלמותו$TS1$

$DN2$בשלמותו$DN2$לכושרהסיבהלירדן.ממערב

בנייהמלברהזה,המופלאההישרדות

כנראהטמונהיציב,ותכנוןאיכותית

הואארוכהתקופהשבמשךבעובדה

שכו־מוסלמי,תפילהכמקוםשימש

נה

$TS1$שכונה$TS1$

$DN2$שכונה$DN2$גןזהכיוםיחיא״.א-נבי״מקאם

למרבהתשלום(.)ללאפתוחלאומי

היטבמתוחזקנראהלאהואהצער

ומרשיםמרתקהואזאתובכלנקי,או

אתהקרומיםלבוניולחלוקוראוי

הראוי.הכבוד

פורוחםאיפה

נרקיסים?

שמספקותומידעהעברניסיון

וקק״להטבעלהגנתהחברה

אפשראלהשבאתריםמלמדים

בפריחתהקרובבחודשלצפותיהיה

נרקיסים:

אנפהתל

בצומתצפונה.90בכבישנוסעים

לקריתפינהראש)ביןגומא

לכיוון)מזרחה(ימינהפוניםשמונה(

קילומטריםאחרימרדכי.נאות

ימינהפוניםובצומתשמאלהפונים

קילומטריםנוסעיםשמיר.לכיוון

סאלד.כפרלכיווןשמאלהופונים

קילומטרחצינמצאאנפהתל

לכביש.ממערבלפנייהצפונית

נובשםורת

הגולן.בדרוםנובלמושבבכניסה

ופוניםצפונה98בכבישנוסעים

המושב.לכיווןשמאלה

נמצאהתליקנעם:לידקשישתל

ליגור.יקנעםבין70כבישליד

ימינה,פוניםהתשביבצומת

ופוניםקילומטריםשנינוסעים

וחונים.קילומטרנוסעיםשמאלה.

מטר.300מערבההולכים

כסלוןנוזל

ירושלים.לכיווןבכבישנוסעים

ביתלכיוון38בכבישדרומהפונים

ופוניםקילומטריםנוסעיםשמש.

צפוניתהקדושים,ליערשמאלה

קילומטריםשנינוסעיםלאשתאול.

ברית.בנימערתעד

דימונה

״פז״,תחנתלידלדימונהנכנסים

לתחנהעדהרצלברחובנוסעים

לרחובשמאלהופוניםהמרכזית

כקילומטר,נוסעיםמאיר.גולדה

התפוצותברחובימינהפונים

שלהמזרחילקצהועדונוסעים

מסומןשביליוצאמכאןהרחוב.

800לאתרמזרח.בכיווןבכחול

הנרקיסים.לריכוזמגיעיםמטר
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לרייאור

הנפלאותועלהניסיםעל

שליצירותמארחבשוהםהבמהאומנויותמרכז

העוסקיםבאור״נראים״ניסיםronumאומנים

העולםמןפסולאהניסיםהאםבשאלה

nrtinהת־חרשה.תערוכהבשוהםהבמהאומנויותבמרכזנפתחהרביעיביום $1ST$תהm$1ST$

$2ND$תהm$2ND$,נראים״ניסיםלשםזכתהגםחנוכה,שלשמיניבנרשנפתחהערוכה

^"^
עבודהואפילוצילוםבציור,אומנותיותיצירותמציגההתערוכהבאור״.

אחת.ייחודיתקרמית

מההיענותהופתעההתהליךבתחילתכברכימספרתזיו,רחלהתערוכה,אוצרת

זה,אתקראוואנשיםאמניםלמאותקוראקול״שלחתיהאמנים.שלהדופןיוצאת

ניסיםשהםניסיםעלאוכאבעלמדברותהעבודותרובדופן.יוצאבאופןוהגיבו

בעיניי״.דופןיוצאכךכלשהיהמהוזההאמניםבעיניי

האורות.לחגקשורהדווקאלאואךבחנוכה,נפתחהאמנםהתערוכהכימרגישהזיו

תכניםמביאההתערוכהחנוכה.נסכמוהניסים,ענייןהואלחנוכההיחיד״הקשר

ניסים,ישהאםשלנו,הקיומיתההוויהשלוהחיצוניתהפנימיתמההארהאומנותיים

מעצמםהביאושהאומניםרבותתהיותעולותאור?איזהכןואםאור,הואנסהאם

התערוכה״.אל

יומיומיותחוויותמפרשהואאיךהאומן,שלבעיניוהואהנסכיעודמרגישהזיו

הרבהלפנילהםשקרואירועיםשיחזרומהאמנים״חלקנם.בגדררואההואאותן

וצילםהכיפוריםיוםבמלחמתשלחםבתערוכהמילואימניקלדוגמהישזמן.מאוד

רואהוהואנהרגו,חבריהםכשרובסואץתעלתעלבוקרארוחתאוכליםהחבריהאת

אחד,אומןהקונספט.עלעלוהעבודותדברים.כאלהשיגיעוהאמנתילאנם.בזה

אחד84בשנתבהודובהשגדלבעירשהיהגדולאסוןעלקרמיתעבודהעשההורי,

אתאפףרעלוענןהלילותבאחרנסדקכימייםלחומריםאמריקאיבמפעלהמיכלים

והואנסזהועבורוניצלהמשפחתוכלאיש.000,4מ־למעלהמתולילהבאותוהעיר.

והחיים".הקיוםאתשמראהקרמיתעבודהעשה

התערוכההאישי.סיפורןאתשמגוללותמשוהםאמניותשתיגםמציגותבתערוכה

בינואר.14ל־עדבשוהםהבמהאומנויותבמרכזתוצגוהיארביעיביוםנפתחה
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נחאיסיג׳רביסימה

,־■

ifJjfh)J !Ml) net

m<'51רח3454רח00.113רחנחאיביג

הרבעפתנ״דלומדים

03:02שני,)ימימתיו.

שוהם,התרבות,בית

לפרטים:חופשית,הכניסה

0403279-30.)

ברוחלנשיםשיעורים

תורגימן.מריםעםהיהדות

א.ת.ג.ר,מרכז54:91)שני,

חופשית(.הכניסהשוהם,

עטלנשיםגמרא

)ימיסתיו.דודהרב

מדרשבית03:02שלישי,

שהם,ספרא,קהילתי

לפרטים:חופשית,הכניסה

0403279-30.)

הברירג״.״מועדון

03:91בשעהראשון)בימי

בשעהרביעיבימיתחרויות,

נקודותתחרויות00:02

למתחיליםחוגיםאמן,

עדהלפרטיס;ומתקדמים,

(.5732272-250גורן:

בהריון.לנשיםיוגה

שונותשיטותביןשילוב

שני,)ימילהריון.בהתאמה

מרנינהשלסטודיו51:02

(.4279443-250קנר,

לנשיםאגןורצפתבטן

עםלבואניתןלידה.לאחר

51:01שני,)ימיהתינוקות.

קנר,מרנינהשלסטודיו

4279443-250.)

fit-ballבהריון.נשים

שימושתוךחווייתישיעור

אידיאליגדולים.בכדורים

רביעי,)ימיולידה.להריון

מרנינהשלסטודיו51:02

(.4279443-250קנר,

עיתונים?מוברסקטלמה

ומרתקת,מפתיעההרצאה

גיבוש.ולערביביתלחוגי

שמאחורי״הסודות

העיתונאיים״.הסיפורים

סיגל,הרצאה:)להזמנת

עורכת,עיתונאית,

MA.טל:בתקשורת

6907333-450(.

ואמנות.קואצ׳ינג

לנשיםחווייתיתסדנה

אמנות,בשילובונוער

והנאה.אישיתהתפתחות

שוהם,03:02שלישי,)ימי

שניצראיילתלפרטים:

שרירדלית6308533-250

6402642-250.)

חיים.ואיכותעסקימ

בעסקיםהעוסקתהרצאה

שני,)ימיחיים.איכותשל

התעשייהבאזור03:02

להירשםיששילת,

ניצהההגעה,לפני

2322629-050.)

urrDi7n 1rנזודיו

ה,קפואה.ארמה

04:91,00:2200:91

א-ד02:1204:32

02:12,00:91

פלאפלשלגשם

00:11ה,ש)עברית(.

00:71 05:41, ו,א-ד,03:21

00:71

התלקחות.רעב:משחקי

00:61ה,ש 1,03:41,02:1

00:81,00:91,00:02

00:22 00:12,00:22,

,03:81א-ד02:32 00:71,

03:02,03:12.

הכחולה.יסמין

ו.51:02,00:81ה,ש

54:81א-ד00:22,54:91

00:12.

הקרחאתלשבור

ה,ש)עברית(.

51:51,03:31,00:11,53:71

03:61א-ד04:81,03:61ו.

ו.52:81ה.המשרת.

50:12א-ד1:81ש.00:9

ה,שהגיבור.ג׳סטין

א-03:61ו.01:41,00:21

52:61

)עברית(.נסיכהלהציל

1,04:41,03:2104:7ה,ש

)עברית,נסיבהלהציל

ה,שמימד(.תלת

52:51,02:11

פלאפלשלגשם

ה,שמימה(.תלת)עברית,

00:1150:31

לבן.פנתר

ש.53:00,05:61ו.

א-ד00:61,00:1

00:91,05:61

נבחרתסטריטדאנס:

00:61%הכוכבים.

02:61,א-ד01:71

51:12ה,שפיליפם.קפטן

04:12,05:81א-ד54:12ו.

מימד(.)תלתמשיכהכח

12,03:91ו.05:12,54:91ה,ש

53:12,03:91:א-ד04:32,53

הגדולה.הטעות

03:12,01:91ה,ש-ד

05:32,03:12,01:91ו.

הקרחאתלשבור

ה,שמימד(.תלת)עברית,

53:51 ו,א-ד,00:11,52:71,

00:71

ה,שפלאפל.שלגשם

01:31

)תלתדוזמןעללעיר

52:31ה,שמימד(.

הקרחאתלשבור

ה,שמימד(.תלת)עברית,

ו,א-ד52:71,53:51,00:11

00:71

הקרחאתלשבור

ה,שמימד(.תלת)עברית,

52:51

חןרב

)עברית,הזמןעללערך!

00:3ה,מימד(.תלת

ה-דיגאט.מוחטון*

03:91

ו,05:12ש-דה,בחזית.

00:22,02:00

מימד(.)תלתמשיכהכוח

א-ד03:91ו,,.05:91ה,

54:91

ש-רה,הגדולה.הטעות

ו,00:71,03:91,05:12

03:91,00:22,02:00.

פלאפלשלגשם

ה,מימד(.תלת)עברית,

00:11,00:31

הקרחאתלשבור

ה,מימד(.תלת)עברית,

51:11,03:31,03:51

54:61א-ד54:71

הרעב:משחקי

ה,התלקחות.

,00: ,00:4 ,00:6

:ו.05:12,03:02,00:91,03

00:00,00:22,00:12,00:91

02,00:91,03:71,54:61א-ד

05:12,03.:

פלאפלשלגשם

ה,)עברית(.

51:31,51:11.51:51,

ש-דה,מספיק.דיברנו

05:1202:00 00:22,

)עברית(.הזמןעללעון!

1,00:5100:1ה,

הקרחאתלשבור

00:11ה,)עברית(.

א-ד50:31,51:5102:71

00:71
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