
כל המשפחה נוסעת ל-

פסטיבל הפיסול
אגם מונפורט

בגליל"  "אבן  הבינלאומי  הפיסול  פסטיבל 
הפך  זה,  אירוע  ה-28.  שנתו  את  חוגג 
לסמל התרבות של העיר מעלות תרשיחא 
ולמסורת ארוכת שנים. מידי שנה, בחוה"מ 
מעלות  את  פוקדים  מבקרים  אלפי  פסח, 
ומשתתפים  מונפורט  ואגם  תרשיחא 
באירוע ייחודי, המשלב אמנות מקומית של 
פסלים ישראלים עם אמנות רב תרבותית 
של פסלים המגיעים ממגוון מדינות ברחבי 

העולם.

אך  תרבות,  באירועי  משופעת  מדינתנו 
זו  ביותר.  מהמצליחים  הוא  זה  אירוע 
השנה ה-28 שאנו חוגגים אירוע זה והשנה 
"מחוץ  ויצירה  חשיבה  בסימן  הפסטיבל 
ומחו"ל  מהארץ  פסלים   13 לקופסה"- 
תוצרי  באבן.  ייחודיות  יצירות  יפסלו 
הפסטיבל יתווספו ליתר היצירות הפזורות 
פסלים  מ-370  למעלה  העיר,  ברחבי 
המעניקים לעיר יופי ייחודי בנוף הישראלי.

גם השנה נקיים פעילות והופעות לילדים 
סדנאות  ליטוף,  פינת  המשפחה,  ולכל 

יצירה, הצגות ומופעים, ביניהם מופע מיכל 
הקטנה והמפלצות, נתן גושן, סטפן וליאור 

נרקיס- חגיגה למבקרים!

החדשות  שהאטרקציות  ספק  לנו  אין 
פארק  האקסטרים,  פארק  שהקמנו- 
המשחקים החדשני, רחוב המפלים, האמפי 
האטרקציות  לצד  החדשה,  הפיסול  וכיכר 
עשרות  הם  אף  יימשכו  יותר,  הוותיקות 

אלפי מבקרים מכל רחבי ישראל. 

זה גם המקום להודות לשותפים שלנו על 
תמיכתם: משרד התרבות והספורט, משרד 
קק"ל,  הגליל,  לפיתוח  הרשות  התיירות, 
ערים,  בנק הפועלים, חברת  מפעל הפיס, 
החינוך,  במשרד  יהודית  לתרבות  האגף 
עמותת זמן גליל מערבי ועמותת אוצרות 

הגליל.

מרתקת  תרבות  חווית  לכם  מאחלים  אנו 
ומהנה.

בברכת חג שמח,
עיריית מעלות תרשיחא

תושבים, אורחים 
ומבקרים יקרים,
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OUT OF מחוץ לקופסה
THE BOX

אגם מונפורט מעלות תרשיחא

לפיתוח הגליל
הרשות

אטרקציות באגם

סדנת פיסול באבן
עם אבירו לילו  

סדנת ציור על עץ
עם יעל רמון

סדנת פיסול רך בספוגים
עם דיאנה אבשלומוב

סדנת עיצובים בנייר
עם איריס נריה

מתחם יצירה לכל המשפחה של מרכז אומנויות מעלות תרשיחא
1-3/4 בשעות -10:30-17:00 בתשלום סמלי <<

"דרך השמן"- מרכז מבקריםפינת חי וליטוף

- דרך השמן -
מרכז למורשת 

השמן והזית

הכניסה
חופשית <<

צילום- ריטבו צלמים

VORTEX מתחם מציאות שיט קסום באגם
מדומה

פארק משחקים ומתנפחים מתחם קמפינג למשפחות

בתשלום <<

תערוכה ורב שיח במרכז אומנויות ע"ש אפטר ברר

התערוכה פתוחה בחוה"מ פסח בשעות 10:00-16:00

19:00 1/4
"70 שנות אמנות מחוץ לבועה"- 

רב שיח בהנחיית ד"ר מיכאל מירו 

18:00 1/4 
"פולחן האביב"- תערוכה מאת אורי 

אליעז / פתיחה חגיגית

*ייתכנו שינויים בלו"ז.

יריד ססגוני- מגוון דוכנים ואמנים יוצרים

שרון מלכה- הפעלות לילדים3/4 ליאור נרקיס  2/4 סטפן 

מופעים והפעלות

1/4 מעבדת פיס לתרבות "קול 1/4 נתן גושן  
יוצר" מציגה את האמן והיוצר 

המקומי מיאל

2/4 מעבדת פיס "קול יוצר" 2/4 מיכל הקטנה והמפלצות
מציגה את כוכבי "מעלות 

הסלסול" אושר שטרית ושון שיון

הצגות ילדים ומופעי קרקס

אחלקרח פארק אקסטריםמסלולי רייזרים קרטינג


