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שנאה היא לא מילה זרה,
במיוחד לא בשבילי.
אני יהודי ,ישראלי ,הומו וכל מה שנגזר מכך.
אני רגיל לשנאת חינם מכל מיני אנשים זרים שלא מכירים אותי ,אבל זה לא העניין.
לא באתי להתקרבן ,באתי לבקש מכם להיות נחמדים ,סתם נחמדים ,בלי סיבה מסוימת.
כן אני יודע שזה נשמע קצת מצחיק ,אבל במציאות שלנו חיוך הוא בגדר דמיון.
כבר לא נשמע את הציטוט "אנשים טובים באמצע הדרך" ,גדל פה דור משימתי שמסמן
מטרות ויורה.
כל אחד בפיד שלו ובצרות שלו.
אפס רגישות ,אפס אנושיות ,אפס אהבה.
אם יש משהו שהבנתי השנה הוא שנצליח לתקן את העולם הזה רק אם נהיה ביחד.
לא נצליח לעשות את זה מפולגים.
"זו הבעיה שלהם ,לא שלי"" ,של הנשים"" ,של השחורים"" ,של העניים"...
העולם שבו אנו חיים יהיה טוב יותר אם אנחנו נהיה טובים יותר ,וכאן מקומה של האהבה.
כי כשאנחנו אוהבים ,אנחנו תמיד מתאמצים להיות יותר טובים ממה שאנחנו.

מיקי שמע
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HOROSCOPE

טלה

שור

השמש הרגע לחשה לי שהלילה
יהיה לכם סיוט.

החודש אתם תעשו הזמנה גדולה.
משיין

סרטן

תאומים

מערכת הכוכבים הרגע צעקה לי
שהדיאטה שלכם תצליח.

יהיה לכם כל החודש good hair day

בתולה

אריה

בגלל השיפוץ בגוב ,החודש תכירו את
אהבת חייכם.

בשבוע הבא תותקפו על ידי חמוצים
בחומץ.

עקרב

מאזניים

שמחים לבשר שבעולם המקביל נולד
לכם ילד חדש .מזל טוב!

הירח זז מקום ולכן תצליחו ללמוד
בזום השבוע.
3

קשת

גדי

לבנים שביניכם ,החודש יהיה לכם
מחזור קשה במיוחד.

עקב שהייה ממושכת מול המסכים,
החודש תגלו שאתם צריכים משקפיים.

דלי

דגים

די להיות בטיק טוק.

מחר תגלו שהקראש שלכם
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להט"ב.

ענייני פנים עם אביב תבור
ענייני פנים עם אביב תבור

לא אוהב את צבע העיניים שלי ,הם חומות ,לכולם יש
עיניים חומות ,יותר יפה מראה אירופאי עם עיניים
כחולות או ירוקות.
היית עושה ניתוח? אולי .נראה נורא יקר.

יש לאן לשאוף עם המראה החיצוני שלי.
אני רוצה להיות חטוב יותר ,התחלתי לעבוד על זה ואז
הקורונה הרסה לי את התוכניות.
למה הרסה? הייתי באימוני שחייה ואז נכנסנו לסגר,
כששחיתי הרגשתי טוב יותר עם עצמי.

אני אוהב את הגומות שלי,
תמיד אומרים לי שלא יכולים
לכעוס עלי כי אני חמוד מדי.

אני תחרותי ,לפעמים זה מדרבן אותי לעשות
דברים חיוביים ולפעמים זה מוציא אותי
מפרופורציות .אני מודע לזה וזה מה שחשוב.

למה אתה 5הכי מתגעגע?
מתגעגע לשגרה ,לערבי במה ,לדיסקו ,ובעיקר להווי המוסדי!

פינת המתכון החודשי עם חדאפיה
היוש לכולם.ן
הפעם הבאנו לכם מתכון לסופגניות לבן במיוחד לחנוכה!

מצרכים-
 3כוסות קמח
חצי שקית אבקת אפיה
 2ביצים שלמות
 2כוסות לבן
 2כפות סוכר
 1שקית סוכר וניל
לבחוש ,לצקת לשמן חם בכפיות.

סירופ:
 2כוסות סוכר
חצי כוס מים
מיץ לימון
לחמם בסיר קטן ולשפוך על הסופגניות .

בהצלחה ובתיאבון):
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פינת שירה

תותים \\ נועם חורב
אתמול הגעתי עם בן זוגי להופעה של חנן בן-ארי.
הקהל ברובו הורכב מדתיים.
מצד שמאל שלנו ישבה משפחה דתית עם שלוש בנות מתוקות שצרחו את כל המילים ,ולידם
זוג מגניב עם ראסטות.
בשולחן מימיננו ,צמוד-צמוד ,ישב זוג נשוי ,מבוגר יחסית .דתיים קומפלט .הוא עם כיפה
וציצית והיא עם שביס וחצאית ארוכה.
הם זרקו מבט לכיוון שלנו ,אנחנו זרקנו מבט לכיוון שלהם ,וההופעה התחילה.
בן-הזוג שלי החזיק לי את היד .הייתי מרוכז כולי במוזיקה המהפנטת ,עד שבשלב מסוים
קלטתי שהגבר מהשולחן הימני מגניב אלינו מבטים ללא הפסקה .הוא לא נראה כל כך
מרוצה מזה שהחזקנו ידיים .ניסיתי להתעלם והמשכתי להתרכז בהופעה.
באיזשהו שלב בן הזוג שלי השעין עליי את הראש.
הגבר מהשולחן הימני קלט את זה ,לחש לאשתו משהו באוזן ושניהם נעצו בנו מבטים.
התחלתי להרגיש לא בנוח למרות שידעתי שאין לי על מה.
ההופעה נמשכה ,בן הזוג שלי הגניב לי נשיקה בדיוק כשחנן התחיל לשיר "אני צב ללא בית",
ואני נזכרתי שאני צב עם בית ,ובבית שלי לימדו אותי שזה בסדר גמור להפגין חיבה ,לא
משנה למה ואיך.
כנראה שהזוג שלידנו גדל בבית קצת שונה כי הגבר המשיך לנעוץ בנו מבטים ,והיה נדמה לי
שעוד שניה כוס היין שהחזיק מתפוצצת לו ביד .אשתו לחשה לו משהו ,לא יכולתי לשמוע
מה ,הוא ענה לה בתנועות ידיים נחרצות ,ושניהם הסתכלו עלינו.
לא הרגשתי בנוח ,אבל בשום אופן לא שחררתי את האחיזה מידו של בן הזוג שלי.
לקראת סוף ההופעה – הבירה ששתיתי נתנה את אותותיה והתגנבתי לשירותים.
כשיצאתי מהתא כדי לשטוף ידיים ,חיכה לי שם הגבר מהשולחן הימני .הוא גם שטף ידיים
ולא הפסיק להסתכל .כמעט שכבר באתי להגיד לו משהו ,ותכננתי בראש איך אני נואם לו על
אהבת חינם ועל זכות האדם לאהוב את מי שבא לו .בסוף החלטתי לוותר.
יצאתי החוצה והוא יצא אחריי ,נעמד מולי וזרק לי:
"שמע "...בעיניים רושפות.
הרגשתי שהדם עולה לי לראש ,ועניין אותי מה היה כל כך נורא במה שעשינו ,שהוא החליט
להעיר לי על זה באופן אישי.
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"כן?" עניתי לו בקור.
"אני חייב להגיד לך "...הוא נראה נבוך
"חייב להגיד לי מה?" סיננתי ,למרות שידעתי מה הוא הולך להגיד.
"חייב להגיד לך שאני ואשתי מסתכלים עליכם כל ההופעה "...הוא השפיל מבט.
"אוקיי ...שמתי לב "...עניתי.
"ו ...אתם פשוט מקסימים .רואים שאתם אוהבים באמת ,ושיש ביניכם חיבור חזק"
החוורתי ולא הצלחתי להוציא מילה מהפה.
"תודה ,תודה רבה "...גמגמתי במבוכה.
אוטוסטראדה של מחשבות השתוללה לי בראש .מחשבות על כמה אני מטומטם .על תפיסות
שגויות .על קטנות אמונה בבני אדם .על תבניות שאנחנו מכניסים אליהן אנשים .ובעיקר על
האיש הזה ,שהעביר אותי שיעור חשוב ופקח את עיניי.
חזרתי להופעה בדיוק כשנשמעה השורה " -אין לנו זכות בכלל להתלונן ,"...קלטתי את הזוג
המגניב עם הראסטות רוקד על השולחן ביחד עם שלוש הבנות הדתיות הקטנות ,כולם ביחד
צורחים את המילים ,וחשבתי לעצמי עד כמה מוזיקה יכולה להוות גשר ,עד כמה אהבה זה
דבר יפה ,ועד כמה לפעמים החיים שלנו באמת תותים.
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הוצא מהקשרו

תומר כפרי

אמרו בני בר לבני סהר אחריי
הזירה המרכזית

בניין גו"צ

שימו מסיכה!!!!!!!!!

"משחק השרוכים" בית"ר
נגד בית שאן 1998
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מדור אופנה
טרייסי אליס רוס "אייקון אופנה  "2020בחירת הקהל טקסי E
החודש זכתה טרייסי אליס רוס בתואר "אייקון
אופנה".
טרייסי אליס רוס היא כבר הרבה יותר מבתה של
הכוכבת הנצחית דיאנה רוס ולצד תפקידים נחשבים
בקולנוע היא אושיית סטייל סופר מדויקת.
בגיל  47ובלי ליטושים רוס פועלת בשואו ביזנס
האמריקאי כבר לא מעט שנים ,אבל נראה שדווקא
בתקופה האחרונה מי שידועה כמולטי טאלנט
המג'נגלת בין טייטלים של שחקנית ,במאית ,דוגמנית
ומנחת טלוויזיה ,נמצאת בעיצומה של קפיצה מדרגה
רצינית כאחת המתלבשות המסקרנות של הוליווד.

ג'ניפר לופז זכתה ב"אייקון השנה" וקברה בשמלה לוהטת אדומה
ג'יי לו" :הדבר היחיד שמגביל את החלומות הוא הדמיון".
על הלוק האדום הלוהט שלה חתומה מעצבת העל האמריקאית כריסטין סרינו.
כשהיא עלתה לקבל את הפרס תוך כדי שהיא מנגבת את הדמעות ,היא נשאה נאום מעורר השראה
על השנה הקשה הזאת.
"לפני  2020היינו אובססיבים על
קבלת פרסים ,להגיש מועמדויות,
מי מוכר יותר אלבומים ,או האם
נקבל את הדרופ הזה או את
הסניקרס האלה לפני כל השאר.
השנה הבנו מה חשוב באמת.
בשבילי זה אנשים ,כולנו יחד,
עוזרים אחד לשני ,אוהבים זה
את זה ונחמדים אחד לשני".
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אבל מי שבאמת גנב את כל תשומת ליבנו הוא הארי סטיילס שעשה החודש היסטוריה,

כגבר הראשון שמככב לבד על שער מגזין האופנה הנחשב בעולם.
בתמונת השער מופיע הארי בשמלה
ובלייזר של בית האופנה גוצ'י המשלב בין
העולם הגברי והנשי.
בשנים האחרונות עולם האופנה כולו
הולך בכיוון של אופנה נטולת מגדר ,ולפי
הגולשים ,השער הזה הוא חותמת לעידן
חדש שנפתח באופן רשמי.

"ברגע שאתה מוריד מעצמך את המחסומים ומפסיק לחלק את הבגדים לנשים וגברים,
אתה מרחיב את הזירה שאתה יכול לשחק בה .אני לפעמים הולך לחנויות ומוצא את עצמי
מסתכל על בגדי נשים וחושב שהם מדהימים .ברגע שאתה מציב לעצמך מחסומים ,אתה
מגביל את עצמך .יש אושר גדול בלשחק עם בגדים .אף פעם לא ממש חשבתי על
המשמעויות של זה ,זה פשוט כיף ליצור".
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איזה מאכל אתיופי את.ה?
לכבוד חג הסיגד שחל ב16.11

האם את.ה אוהב.ת
אבוקדו?

לא

כן

השתתפת בועדות ברעות פעם?

התחפשת לליצן פעם?

(
כן

כן (

לא

האם ראית את
הסרט "? "it

האם היית בסילבסטר
אטלנטיס?

לא

כן

כן

לא

לא

האם את.ה
אוהב.ת גאליס?
כן
לא

האם זכית אי פעם
כמועמד.ת בסילבסטר?

כן

לא

יודע.ת מה זה
סושי ומושי?

לא

כן

כן

דאבו

אינג'רה

האם את.ה אוהב.ת
החממה?

לא
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מיטמיטה

מביך

במה פתוחה
צבעוניות בשחור לבן

שלום ,אני מיקה הלוי.
בחודשים האחרונים עמלתי על פרויקט שכעת אני מוציאה באינסטגרם –
״צבעוניות בשחור לבן״ ,ואני מאוד מתרגשת לקראת הוצאתו.
אז במה הפרויקט עוסק?
הפרויקט עוסק בארבעה אנשים ,שלוש מלכות דראג וטרנסג'נדרית אחת .כל
אחת מהן פורצת ,משמעותית ומרגשת בדרכה שלה .כולן צבעוניות ,וזאת בדיוק
הסיבה שבגללה בחרתי לרשום אותן -רק עם עפרונות רישום .כי האנשים
שאתם עומדים לראות הם אנשים צבעוניים גם אם על פניו אי אפשר לראות את
זה .הצבעוניות שלהם היא מטפיזית ולכן אבקש שתתבוננו על הרישומים ותנסו
לראות מבעד אליהם את הצבעוניות.
מטרת הפרויקט
כאשר אני מספרת את הסיפורים של הדמויות הססגוניות האלה ,כל אחד
שקורא את הסיפור שלהן וזוכר את המראה שלהן מהציור ,הדמות נחקקת
בזיכרונו .כך ,המודעות למלכות דראג וטרנסג׳נדרים בחברה שלנו עולה.
על התהליך
בפרויקט ,כמו בפרויקט ,שום דבר לא היה פשוט ולא הלך בקלות .מבחירת
ארבעת הדמויות ,דרך הכתיבה עליהן ועל חייהן ,דרך ההבנה כמה משמעותיות
הן ועד ללרשום אותן .באמצעו ,הבנתי כמה אני אוהבת לרשום בעפרונות
והחלטתי להזמין ציוד מקצועי לרישום ,במקום לרשום על דף רגיל עם עיפרון
רגיל.
הכל היה מאתגר ,ומהכל למדתי.
מתי מוצג הפרויקט?
כל שבוע ביום חמישי עולה דמות .אני מאוד מקווה שתחכימו ,תתלהבו,
תתעניינו ובעיקר תהנו מהדמויות הצבעוניות שיעלו באינסטגרם.

smoll_mika
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צאו לטייל -ועדת צופית

מערת רקפת
מערת רקפת היא מערת אדם קדמון ,ברכס הכרמל הקרוב ליקנעם המערה היא מערה
טבעית.
היא נמצאת מעל נחל רקפת .
המערה היא בכרמל ואינה מוכרת ,מתויירת או ידועה.
הגישה אליה קשה מאוד .המערה נמצאת מעל שטח אש ,והינה בשמורת טבע.
במערה נמצאו כשלושים שלדי אדם קדמון וכלי עבודה מהתקופה.
למערה ניתן להגיע משביל עליון ,המתחיל מאחורי מפעל אוסם ביקנעם ,וכן מלמטה,
כשעוברים לאורך מתקן אלביט הנמצא בנחל .
במערה מקננים עטלפים (בעיקר באביב) ,ואין להפריע להם!!!
יש להצטייד במים ,חבלים ,פנסים (למרות שיש פתח עליון) ,ולצאת מספיק זמן לפני החשכה!

14
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4

11

5

12

תמר
ארנון
דניאל
ארז
16

15

אלי
שחם
20

21

22

23

27

רותם ושקד
וינדמילר
29
28

30

אלה טייב

חמישי שישי שבת

17
בר פלד
הילה
יחידי
24

18

25
ליה
פלד

סער בן
דוד

גלעד רם

15

31

19

26

מקוות שנהנתן מהקריאה של גיליון נובמבר!!!!!!!!!!!
אוהבות בטירוף ועדת תקשורת:
נויה ארז ,עדי שגיא ,כרמל שמע ,מורן ביסקר ,חגי אמיתי ,תמר ארנון,
מיקה הלוי ,מיקי שמע ):

16

