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((( משלחת אמנים עושה את 
דרכה לברלין. בין חברי הקבוצה 
גם אמנים חיפאים. אירגון אי.סי.

יו, שמפיק את הארוע פועל גם הוא 
בחיפה. בתערוכה יוצגו: ציורים, 

פסלים, צילומים, עבודות בעיסת 
נייר, פסיפסים ובובות. מדובר 

בקבוצת יוצרים מוכשרים  עם 
יצירות מגוונות, שבשבילם האמנות 

היא שפה וכלי חיבור כלל עולמי 
ללא הבדל מין גזע ודת. ידם מושטת 

לשלום - ונישקם הוא המכחול 
והצבע. תחת הכותרת 'חומר ורוח' 

הם יוצאים להציג ולייצג את ישראל 
באירוע אמנות חשוב בגלריית 

Palast הממוקמת מטרים ספורים 
משער ברנדנבורג, באיזור הגלריות 

הנחשב של ברלין. 

((( בבית שאגאל תיפתח בשבת 
בשעה 11:00 תערוכה קבוצתית 

ארצית שמשלבת בין יום האישה 
הבינלאומי ויום ההולדת של מדינת 

ישראל. בתערוכה משתתפים 30 
אמנים בשלל מוצגים טכניקות 

אמנות כמו ציור, רישום, פיסול, 
הדפס, צילום, ברונזה ועץ.  

((( הערב, שישי, בשעה 22:00, 
יתקיים בסינמטק מופע מיוחד 
לפורים – “סקס, דראג ומופע 

הקולנוע של רוקי!” ערב של דראג, 
צחוקים, תחפושות, כשמעל הכול 
מרחף ומוקרן סרט הפולחן ‘מופע 

הקולנוע של רוקי’ בעותק דיגיטלי 
חדש. בעת הקרנתו על המסך, 

יתרוצצו 10 שחקנים על הבמה ויחקו 
את הסצינות המוקרנות על המסף, 

בהשתתפות פעילה של הקהל. 
המנחה, ליאו תנא, הוא האיש שהכי 
מזוהה עם”מופע הקולנוע של רוקי” 

בישראל, וכבר 25 שנים מארגן 
הקרנות פעילות שלו. לפני ההקרנה 

הפעילה, יוקרנו 45 דקות של 
קליפים מצחיקים, שירי דראג של 

גברים בלבוש נשים, ושלל טירופים. 
נציגים מהקהל יועלו גם הם לבמה, 
ותיערך תחרות נושאת פרסים של 

התחפושות המושקעות ביותר.

((( הספר "היינו בני המזל" מאת 
ג'ורג'יה האנטר ראה אור השבוע 
בהוצאת מטר. מבוסס על סיפור 
משפחתה של האנטר. הזמן הוא 

האביב של 1939, בעוד צל המלחמה 

הולך ומאיים על ארצם, שלושה 
דורות למשפחת קורץ עושים כמיטב 
יכולתם לחיות חיים נורמליים. סביב 

שולחן הסדר, המשפחה מדברת על 
תינוקות חדשים ורומנים מלבלבים, 

ולאו דווקא על הקשיים ההולכים 
ומתעצמים ומאיימים על יהודים 
בעירם, ראדום שבפולין. אך עד 

מהרה לא יהיה אפשר עוד להימלט 
מהזוועות השוטפות את אירופה, 

ובני משפחת קורץ יתפזרו בכל רחבי 
העולם, כשכל אחד מנסה נואשות 
לנווט את דרכו אל נמל מבטחים. 

((( אורן לביא הוא מוזיקאי 
בינלאומי, סופר ובמאי וידאו 

ותיאטרון מוערך וזוכה פרסים. 
במהלך השנים האחרונות היה 

מועמד לגראמי והופיע עם המוזיקה 
והעבודות שלו ברחבי העולם. 

“ספר השתיקות )הממש חשובות!(” 
הוא ספרו השני לילדים. ספרו 

הראשון “הדוב שלא היה שם” יצא 

לאור לראשונה בגרמנית ותורגם 
ל-12 שפות. העלילה מתרחשת 

בגן שעשועים הומה מילדים, שם 
מתגלים רגעים קטנים של שתיקות 

ובתוכן הילדים השותקים אותן. 
שתיקות שחושפות בעדינות את 
המחשבות הכמוסות – הרגישות 
והעצובות, את הסודות, וגם את 

הפרפרים בבטן. הוצאת כתר.

((( “כשתגיעו לגשר, תדלגו 
מעליו”, זהו שם ספרו של רופא 
השיניים ד”ר מיכאל גורבונוס 

בהוצאת “ספרי ניב”. הורים לילדים 
ימצאו בו עניין, שכן זהו  ספר 

מהפכני מבחינת הידוע לנו על 
יישור שיניים, הסיבות הגורמות 

למבנה לסתות לקוי, והקשר בין 
יישור שיניים ולסתות ובין בריאות 
האדם הכוללת. גורבונוס דוגל שיש 
להתחיל ביישור שיניים כבר בגיל 
4, ונותן מענה גם לבעיות שנלוות 
ללסתות ושיניים עקומות דוגמת 

סינדרום נשימת פה, יציבה עקומה, 
הפרעות קשב וריכוז, הפרעות דיבור, 
דחיקת לשון, גמילה ממוצץ, הרטבת 

לילה, שחיקת שיניים ותלישת 
שערות. בספר מאמרים של רופאים 

וקלינאים בנושאים אלה.

((( בהוצאת מאגנס יצא הספר 
עב הכרס 

שכולל 902 
עמודים – 

“האסלאם: 
היסטוריה 

- דת - 
תרבות”, 
בעריכת 

מאיר מ’ בר-
אשר ומאיר 

חטינה. 
הספר מציג 

תמונה רחבה 
ומגוונת 

ביותר של 
האסלאם. 

הוא דן 
בשורה של נושאים, וביניהם 

עיקרי אמונה, הלכה, תיאולוגיה, 
פילוסופיה, מיסטיקה, תרבות 

וחברה, משחר האסלאם ועד ימינו. 
מבחינה גיאוגרפית הוא מקיף 

אזורים נרחבים: המזרח התיכון, 
צפון אפריקה, תת־היבשת ההודית, 
מזרח אסיה ואירופה. הספר מראה 

תהליכי שינוי ותמורה באסלאם 
לדורותיו בסוגיות מורכבות דוגמת 
יחסי דת ומדינה, תפיסת הג’יהאד 

והיחס למיעוטים דתיים או לתרבות 
המערב הנוצרית. סוגיות אלו קיבלו 

משנה תוקף בתקופה המודרנית, 
בעיקר מסוף המאה ה-18, לאחר 

שחברות מוסלמיות נאלצו להתמודד 
עם קולוניאליזם אירופי, תהפוכות 

פוליטיות, החרפת שסעים חברתיים 
והכלכליים ומשברי תרבות וזהות.

((( רוני פלומן חיה שנים 
בקליפורניה כאשת הייטק מצליחה. 

מאחוריה גם שלושה ספרים, ועכשיו 
יוצא הרביעי, “שיניים”, בהוצאת 

הקיבוץ המאוחד. הספר עוסק באחורי 
הקלעים 

של עולם 
הרילוקיישן. 

דרך סיפור 
אישי 

הוא בוחן, 
למעשה, מה 

קורה עם 
הישראלים 

שנסעו 
לוואלי עם 

חלומות 
גדולים, 
ולמרבה 
המבוכה: 

לא הצליחו. 
רבים 

נושאים עיניים לעמק הסיליקון, אבל 
מה קורה, לאלו שלתחושתם חזרו עם 
הזנב בין הרגליים? מה עובר עליהם? 
איך נשברים חייהם? מה המחיר שהם 

משלמים? זו סיפורת – שעוסקת, 
בסופו של יום בקשר שבין מעמד, 

כסף, וכוח.

 עבודה של ורדה לוי מהתערוכה בברלין 
� צילום: ליקה רמתי

הערב, שישי, מופע הקולנוע של רוקי לייב � צילום: ליאו תנא

שורשים. עבודה 
של שגית ביסקר-
רום � צילום: 
אלבום פרטי
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ספר השתיקות )הממש חשובות(

האסלאם

שיניים

כשתגיעו לגשר תדלגו מעליו
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