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המגמה

עי צוב

של ג על מטבחי .במדינה מלאת פערים ח�ב
רתיים ,שדים עדתיים ומחלוקות על כל דבר
כמעט ,נדמה שיש דבר אחד שמאחד את רוב
הישראלים :הכמיהה לשלג .הכלי החדש לסוב
כר שעיצב שחר פלג מביא את הפתיתים הלבב
נים לתוך הבית — גם באוגוסט .״חשבנו על
כדורי השלג שנמכרים בחנויות מזכרות ,והסב
רטים של טים ברטון שימשו כהשראה לעיצוב
הבית שבתוך הכדור״ ,מספר פלג .״רצינו לקב
חת את הפנטזיה הקסומה לחיי היום־יום ,לתוך
המטבח״ .פלג מסביר ששם דגש לא רק על
העיצוב אלא גם על הפונקציונליות :״כשפותב
חים את הכדור ,הסוכר מהווה משקולת שמאב
פשרת לו לעמוד על משטח ,כמעין ׳נחום
תקום׳ ,שמונע מהסוכר להתפזר״ .מחיר המכל
כ 68-שקל ,בחנויות עיצוב ובחנויות מזכרות
במוזיאונים .אם חם כאן ,אז לפחות שיהיה יפה.

חמישי

אנה בורד

צילום :דן לב

יוצאים מהבית
מופעי ם להקת "קטיפה שחורה" ,ה�מ
נגנת מוזיקה אירית ,תופיע ב–20:30
באולם "ענבל" במרכז סוזן דלל בתל
אביב .להקת "רוקפור" תעלה ב–22:00
על במת זאפה הרצליה.
מחו ל היצירה "קאובוי" מאת ניב שי�נ
פלד ואורן לאור תעלה ב–22:00
בבכורה בתמונע בתל אביב .הרקדנים
ג'ואל בריי וגלעד ירושלמי מציגים בה
פורטרט חושני ,קווירי ,אינטימי מאוד
ופרוע של משחקי הכוח ששולטים בחב
ברה הקפיטליסטית הישראלית .המופע
כולל עירום גברי.
קולנו ע "החנות ברחוב הראשי" ,ס�ר
טם של יאן קאדאר ואלמר קלוס
–מ– ,1965יוקרן ב– 20:30בסינמטק ה�ר
צליה כחלק משבוע הקולנוע הצ'כי.
העלילה מתרחשת בזמן מלב
חמת העולם השנייה ומספב
רת על קשר בין נגר עני
לבעלת חנות יהודייה" .סאב
לאם סינמה" ,סרטו של מוחב
סן מחמאלבף מ–1995
שהופק לציון מאה שנה
לקולנוע ,יוקרן ב–21:30
בסינמטק ירושלים.
ירי ד במתחם התחנה הר�א
שונה בירושלים יתקיים
מ– 16:00יריד הודו .יהיו בו
מופע של אנסמבל הודי
קלאסי ,סדנאות בישול ,פיב
נת משחק וצביעת מנדלות
לילדים ועוד.
יצירת המחול "קאובוי".
תעלה בתמונע בתל אביב
צילום :גדי דגון

שיר ביום

תמונת מצב

מבעד  /אילנה אבן טוב־ישראלי
עוֹ ֵרב ׁ ָשחוֹ ר דִּ ֵּלג ִמ ּ ְמ ׂש ּוכָ ה
לִ ְמ ׂש ּוכָ הָּ .כחֹל ָּבהִ יר קָ ַרע
ֶאת ַׂשק הַ ּׁ ָש ַמיִ ם.
ַרחַ ׁש הָ עוֹ לָ ם ְמלַ ֶ ּוה אוֹ ִתי
ִמ ַּב ַעד לַ ְ ּזג ּוגִ ית הַ ׁ ּ ְשב ּו ָרה.
מתוך "דקויות" ,הוצאת ספרי עיתון .77אילנה
אבן טוב־ישראלי היא משוררת ישראלית

שיקום פסלים בבנגקוק אתמול ,לאחר
הפיגוע במרכז העיר בשבוע שעבר צילום :רויטרס

קפטן אינטרנט
סוני חשפה סרטון חדש של אב־טיפוס של מזל"ט
הצילום והמעקב שלה ,שמציע יכולות להמראה
אנכית כמו מסוק וטיסה כמו מטוס — בדומה למב
טוסים כמו  F35ו– .V22המזל"ט שמעוצב כמטוס
נועד להיות בעל כושר נשיאה של עד כ– 10ק"ג,
ואמור להגיע למהירות של כ– 170קמ"ש ולזמן
טיסה של כשעתיים .המזל"ט נועד לשמש לריב
גול ומעקב .לצורך כך הוא יצויד במצלמות
וב .GPS-החברה מתכננת להחכיר את המזל"טים
לגופים שזקוקים לכך.

צילום :בלומברג

התעמלות בוקר
 .1איפה נמצאת "כיכר יוסי כרמל" (כיכר מרכזית מאוד)?
 .2מהו "כיכר החלומות"?
תשובות בעמ' 2
השתתפו בהכנת המדור :איתמר זהר ,יאיר אשכנזי ,עודד ירון וחגי חיטרון

