תרבות ופנאי

יורדים מהמסך

המבורגרים מיניאטורים בנתניה ,מילקשייק חלומי ברמת השרון,
פיצה מטריפה ברעננה וים של הנאה בקניון שבעת הכוכבים 
קבלו את ההמלצות שלנו ליום של כיף משפחתי בלי טלוויזיה

ויוה פבלו

הזמר פבלו רוזנברג כבש את מועדון
ברל'ה בלהבות חביבה בעזרת
כמויות אנרגיה אדירות והומור נפלא

אחרי יותר מ־ 20שנה על הבמה ,פבלו רוזנברג ממשיך
לכבוש את הקהל .המהפכים המוזיקליים שעבר במה־
לך הקריירה שלו ,המסגרות השונות שבהן ניגן מאז ימי
סטלה מריס הזכורים לטוב והשנים שחלפו לא הצליחו
להקטין בקצת את כמות האנרגיה והשמחה הדרום אמרי־
קאית שהוא הביא עמו להופעה שנערכה במועדון ברל'ה
בלהבות חביבה ביום שבת.
פבלו ,כמו פבלו ,מצליח ליצור קשר עם הקהל בתוך שניות
בדרכו הפשוטה והשרמנטית .פבלו שר את כל השירים היפים
המוכרים שלו ומארח חבר ,זמר ממוצא צ'יליאני ,איטלו גונ־
זלס ,ביחד הם הקפיצו את הקהל בשירים בספרדית.
יעל עינת–ארדיטי

הקשר האיטלקי

וודי אלן עושה את זה שוב בקומדיה
"לרומא באהבה"  וגם :מדוע כדאי
לראות את הסרט בסינמטק הרצליה?

יש סרטים שאפשר לראות בבית ,יש סרטים שחייבים
לראות בקולנוע ויש סרטים שחייבים לראות בסי־
נמטק .כזו היא הקומדיה "לרומא באהבה" של וודי אלן.
הסרט ,שזכה לא רק לביקורות מחמיאות אלא גם להצ־
לחה מסחרית מפתיעה ,מציג במקביל כמה סיפורים שמת־
רחשים ברומא ,בהם הסיפור של לאופולדו (רוברטו בני־
ני) ,פקיד זוטר שהפך לידוען ונמצא במרכז ההתעניינות
של התקשורת .לאחר ימים אחדים של תהילה אמצעי
התקשורת מוצאים אלמוני אחר לעסוק בו ,ולאופולדו
חוזר ,בקושי מסוים ,לחיי האלמוניות.
הסיפור הזה הוא לבד סיבה לראות את הסרט דווקא
בסינמטק הרצליה ולא בקולנוע מסחרי .אם אני מבין נכון
את המנדט של הסינמטק הוא לא לספק בידור להמונים,
אלא לתת במה לסרטים והרצאות שמבקרים את הסצנה
המרכזית .בימים שבהם אנשים נשבים בקסם של תמונות
מרצדות ואפילו אופרות עמוקות נופלות קורבן לגימי־
קים מסחריים טוב לראות את הסרט של וודי אלן ולקבל
פרופורציות ותקווה לעתיד שפוי יותר.
רפי תמים
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לפני ארבעה חודשים זה
קרה .הבת שלי בת השבע
שאלה אם אני יכול לקנות
לה מכשיר ווי .שאלתי למה
היא צריכה לקנות משחק כל
כך יקר כשבחדר שלה מעלים
אבק הנינטנדו והפלייסטיי־
שן .היא ענתה את התשובה
הכי הגיונית שלימדו אותה
בבית הספר" :כי לכולם בכי־
תה יש ווי".
בתגובה זרקתי לה ניסוי
ספונטני" :מה דעתך שתחס־
כי כסף ותקני בעצמך את
המתנה?".
"במה בדיוק אני אוכל לחסוך?" ,שאלה
הילדה שאוכלת במקדונלד'ס  4פעמים
בשבוע ולוקחת בקולנוע דלי פופקורן
שמספיק לשמונה ימים.
"מה דעתך שנתנתק מ־ ?yesככה נוכל
לחסוך  250שקל בחודש ובתוך חצי שנה
תוכלי לקנות ווי" .התגובה הפרופורציונ־
לית שלה לא איחרה לבוא" .השתגעת?!
בלי  yesאין לי חיים".
הצעתי לה התערבות .אני אקח אותה
ליום של כיף ,בלי טלוויזיה .אם אחרי היום
הזה היא תצליח לשכנע אותי שבלי הטל־
וויזיה אין חיים  -אני אחשוב שוב על הווי.
היא חשבה על זה שתי שניות ואז אמרה
כאשת עסקים ממולחת" :תוסיף את בני
הדוד שלי ליאור ועומר ועשינו עסק".
התחלנו את יום הכיף שלנו בסניף החדש
של רשת "בורגרים" באזור התעשייה פולג,
לא רחוק מאיקאה .הרשת מתמחה במי־
ני המבורגרים ( 80גרם בסך הכל ,מצוין
לדיאטה ולאנשים שמתקשים להחליט איזה
המבורגר בא להם בצהריים) במבחר טעמים
שונים ומפתעים ,המוגשים ללקוח באריזות
אישיות כזוג או שלישיה.
לי התרשמה מאוד מצורת ההגשה היי־

חודית ,והאווירה המהנה בסניף .היא שבעה
ונהנתה ,אבל ליתר ביטחון עברנו דרך
הסניף של דומינוס פיצה ברעננה למקרה
שהרעב ישתלט כשנגיע הביתה.
קינחנו בקפנטו ברמת השרון,
שם פינקו אותנו עם מיל־
קשייקים ,גלידה והחטא
המושלם  -מזרק
שוקולד .המקום מאיר
פנים לילדים .לא
רק המאכלים שכל
הילדים אוהבים (כולל
טוסט שוקולד ומקופ־
לת עם חלב חם) ,אלא בעיקר
היחס הלבבי של המלצריות והגימיקים
החמודים (כולל דפי צביעה מושקעים).
סיימנו את יום הכיף שלנו בסניף של
רשת "גיים זון" בקניון שבעת הכוכבים
בהרצליה.

במקום פעילויות ומתקנים המותאמים
לכל הגילאים .הילדים הגדולים אוהבים
מאוד את מתקני המיני באולינג ,הכדורסל
והמכוניות .הקטנים מתלהבים מהמכונות
שמהם ניתן להוציא בובות.
בסוף הפעילות הקט־
נים והגדולים גם
יחד נהנים לרכוש
בחנות את הפר־
סים על פי הנקו־
דות שצברו.
סיימנו את יום
הכיף שלנו עייפים
אך מרוצים מאוד .כשה־
גענו הביתה שאלתי את הבת שלי
איך היה והיא אמרה "היה לי היום הכי
כיף בעולם .אתה צודק אבא ,יש חיים בלי
טלוויזיה".
לי דניאל

הביאו את הסתיו

 Penelopeברמת השרון פותחת את הסתיו עם שולחן כפרי בהשראת
רוחות הסתיו  -סיבה טובה לקפוץ למקום עם הטעם הכי טוב בעיר

אני לא יודע מה אתכם ,אני מכורה
לסתיו .זו העונה עם הענן ועם הרוח.
כן ,העונה שבה גם הציניקנים נמסים .אני
אוהבת את הסתיו גם
מפני שזו עונה נפלאה
לקניות .והנה ,עם הגעת
הסתיו לאזורנו חנות
 Penelopeלעיצובים
חד־פעמיים ברמת השרון,
מעצבת לנו את שולחן
בהתאם לאווירה הרומנטית
ושל תחילת העונה הקרירה .כך
תוכלו להפתיע באירוח עם מראה
רומנטי־כפרי שובה לב לשול־
חן ,המתבסס על שילובים של

פנלופה .פרפרים בכל מיני צבעים

מעבר בין גווני הפסטל הקיצים לכחול
אפרפר וגווני אדמה סתוויים.
גולת הכותרת בשולחן מתמקדת בקו־
לקציית    - Eden Blueהמוסיפה לשו�ל

חן עיטורי פרחים תכולים בהשראת
הפורצלן המסורתי ,ותוספת של קישו־
טי עלי כותרת בגווני השלכת ופרפרים
המתלבשים על הכוס המוסיפים הרבה
קסם ומסתורין.
קולקציות שולחן הסתיו של Penelope
עשויה מנייר ממוחזר ,במשקל גבוה וזאת
על מנת שיהיו עמידים ,חזקים ונוחים
לשימוש .כל המוצרים הינם מחומרים
מתכלים וידידותיים לסביבה ועוב־
רים תהליך ציפוי מיוחדfood( ,־proof
 ,)coatעל מנת להבטיח שימוש ברמת
בטיחות גבוהה  ,הן ברמה הבריאותית והן
ברמת אחזקת המזון בצלחת.
שיר פרימר

