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בקצב המדבר. מתופפות בתמנע
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סיפור חדש ומעניין. מלקקות גלידה
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פארק  באוקטובר.  13־15   .live תמנע   
www.parktimna.co.il :תמנע. פרטים

־הרחק מההמון הסוער, מג'ונגל האספלט ומהפ
רעות הקשב, אל מול נופי בראשית עוצרי נשימה, 

־מזמין פארק תמנע בחול המועד סוכות את כל המ
שפחה לעשות התנתקות מהציוויליזציה, לטובת 

דממת המדבר, לצד פעימות קצב המוזיקה. 
ברפרטואר של תמנע Live: יומיים של סדנאות 
קצב ותנועה, מתחם קפוארה, כיתות אמן, מסלולי 
אופניים, מתחמי פעילות ומופעים לילדים, מעגל 
ופעילות  ומסיבת קצב אנרגטית,  מתופפים ענק 

־אתגרית, הכוללת זריקת כידונים מכרכרות פר
עונים, טיפוס על הירוגליפים, פאזלים עתיקים, 

קליעה בחניתות ועוד.
של  בכורה  מופע   - ירושלים"  "סינדרום  וגם: 

־היוצר דורון רפאלי )המנהל האמנותי של הפסטי
בל( עם להקת "טררם", ומופע של קרולינה.

ולילדים: "מדינת המקצבים" – מופע קצב קומי 
המבוסס על סדרת טלוויזיה בהופ! ו"סטא־ג־דיש!" 
ואנרגטי של להקת "טררם" לכל  - מופע קצבי 

המשפחה. ד 
דוד ארז

רביעי,   1.10 פתיחה:  גלידה".  "סיפורי 
19:30. א'־ה' 18:00־21:00. נעילה: 31.10. 

אולם עינן, קניון עזריאלי, מודיעין
ומעניין  חדש  סיפור  חיפשתי  כשנתיים  "לפני 
וילדים.  לצלם. משהו שמאחד מבוגרים, קשישים 
הבחירה הייתה קלה – גלידה". כך מעיד הצלם בני 
זבולוני, שלפני שנתיים הציג תערוכה על ספסלים, 

־ועכשיו משיק תערוכה המתמקדת בגלידה. התערו
כה מסכמת סיבוב של שנתיים באירופה, תוך שהוא 
מתעד ילדים, הורים, סבים, סבתות מלקקים גלידה. 

כל ההכנסות קודש לעמותת "עזר מציון". ד 
שלמה בן דוד

המדבר 
המתעורר

תביא לק

פסטיבל

תערוכה

ַּבֶּמה ְלַהְמִּתיק 
ׁשָנָה חֲדָׁשָה 

זמן אחר / חגית גרוסמן      
ַעְכָׁשו ֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ִלְסֹלַח ַעל ַהַּגֲאָוה

ְלַהְרִּכין רֹאׁש ִלְפֵני ַהַּמְלָאִכים

ָלֶלֶכת ָיד ְּבָיד ַּבְּׂשֵדָרה

ְוַאְּת נוֶֹעֶלת ַמָּגַפִים ְצֻהִּבים

עוֹד ְמַעט ָיבוֹאּו ַהְּגָׁשִמים

ֵּביְנַתִים ַרק ַהִּמְזָרָקה

ְוסּוס ַהַּבְרֶזל ֶׁשל ֵמִאיר ִדיֶזְנגוֹף

ַאְּת ְמַחֶּבֶקת ֶאת ַרְגלוֹ ְוקוֶֹפֶצת

ִמיק ַג'אֶגר ָׁשר ַעל סּוִסים ִּפְרִאִּיים

ְלֶקֶצב ְטִביַלת ַהִּצ'יְּפס ְּבֶקְטׁשוֹּפ

ְלִגיַמת קוָֹקה קוָֹלה ִמּתוְֹך ַקׁש ָׁשחֹר

ְנִׁשיָקה ֲאֻרָּכה ְותוָֹדה ַרָּבה

ֶׁשָהִיית ִאִּתי ַהּיוֹם.

ַאְּת ֲעַדִין ַּבַּמָּגַפִים ַהְּצֻהִּבים

ַלְמרוֹת ֶׁשֶּטֶרם ָּבאּו ַהְּגָׁשִמים

ְוֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשאוְֹמִרים ֶׁשֵהם ֹלא ָיבוֹאּו

ֲאָבל ֲאַנְחנּו יוְֹדעוֹת ֶׁשֵהם ְּכָבר ָּכאן.

התקדשות/ דויד מור
ֶזה ַהַּלְיָלה ֶׁשּבוֹ ַנְחִליק ָחְסֵרי ְנִׁשיָמה

ֶאל ִמְדרוֹנוֹת ָעַצְמנּו

ְּבַיַחד ִנְפָרע ֶאת ַהְּמִציאוֹת ִנְצרֹר

ֶאת ִמַּטְלְטֵלי ַהָּיגוֹן

ְוִנְקְׁשֵרם ֶאל ְּדָפנוֹת ָּבלוִֹנים ִצְבעוִֹנִּיים

ֲאִני ַאְקִציף ֶאת ָהֲאִויר ְּבָנִׁשּיּוֵתְך

ַאְּת ְּתַטְּלִאי ֶאת ְּפָחַדי ְלֶקֶׁשר ְּפַתְלּתֹל ֶאָחד

ֶׁשִּיְׁשָּתֵרׁש ְלַטַּבַעת ֵּבין ֶאְצְּבעוַֹתִיְך   

ְּבֶבָהַלת קֶֹדׁש ְנַקֵּדׁש ֶאת ַעְצֵמנּו

ִלְפֵני ַצְלָמם ֶׁשל ַהַחִּיים

ְּבַקִּוים ִּפְתאוִֹמִּיים ְנַקֵּמר ֶאת ַעְצֵמנּו

ִלְׁשֵּתי נוֹצוֹת

ַעד ֶׁשֵאיֶזה רּוַח ְנִדיָבה ֶּתֱאגֹד אוָֹתנּו 

ַּבֲאִויר ְלִמְכלוֹל ֶׁשל ּגּוף ֶאָחד

בית הכנסת באוראן / ארז ביטון 
ָיד ְקַטָּנה ְּבתוְֹך ָיד ָאִבי

ְּבַמֲעֵלה ַהַּבִית

ְּבַמֲעֵלה ָהְרחוֹב ַהֶּנֱהָדר

ֵאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִעיר אוַֹראן

ַמְנִּגינוֹת ָיקּומּו ְּבָאְזַני

ְלָהִקים ַרֲחֵׁשי ַנְפִׁשי ַהַּמְתִחיָלה

ֶאל ָהעוָֹלם

ְוַהְמָראוֹת

ֶׁשל ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ָּבִאים ִּבי ְּכקֶֹדׁש

ְיַהְּלכּו ָעַלי ֶקֶסם ַחִגים ִמְסּתוִֹרִּיים

ַנְפִׁשי ַהְּקַטָּנה ֹלא ָּתִכיל

ּגֶֹדׁש ַהּיִֹפי ַהִּנָּגר ִמן ַהּקוֹלוֹת

ַרק ָאִבי ָעַלי 

ְּכמוֹ ַהר ֶׁשל קֶֹדׁש

ְוַהַּׁשָּמִׁשים יוְֹצִאים ְוִנְכָנִסים

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת

ֶׁשהּוא ַעְכָׁשו ָחָלל

ֶׁשהּוא ַעְכָׁשו ַמְחָסן ִלְּפִסיִלים

*ארז ביטון נולד בעיר אוֹראן שבאלג'יריה 

 בבוקר ליד השולחן / 
אגי משעול

ַמְרָּפה ֵעיַנִים ַעד ְלֵעיֵני ָהרּוַח      

ִלְראוֹת ִמַּבְרַוז ָהֵעץ 

ַהָּשׁט ְּכָבר ָׁשִנים ַעל ַמִּפית ַּתֲחָרה 

י ְּבַמְסֵרָגה ַאַחת ְרָגה ִאִמּ ֶׁשָסּ

ַמִים ְוַעד ַלּכוָֹכִבים ֶׁשִּנְסְּפגּו ְּכָבר ְלתוְֹך ַהָׁשּ

ְּכֵדי ְלַפּנוֹת ָמקוֹם ַלּיוְֹמיוֹם ָהֱאנוִֹׁשי

ְוֹלא ְלַרּמוֹת ַאף ֶאָחד.

ִלי ְוֶלָחתּול אוָֹתּה ֲאֶרֶשת,

ַהֶּנֶפש ְמַדְגֶמֶנת ְלַעְצָמּה 

ַעד ֶשּנוַֹגַעת

ַּבֻּכָּלם

נּו ּדּוִגי אוִֹתי ְּכָבר -


