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בת האחרונה, צומת גוש ש
בבוקר.   11:30 עציון, 
מחכה  אנשים  קבוצת 
ברזל  לשרשרת  סמוך 

־החוסמת את הגישה לת
־חנת הדלק ולסניף של רמי לוי. צוות צי

לום קטן מצלם את ההתרחשות, אך אין 
מלווה  הצוות  חדשותי.  אירוע  עוד  זה 
כבר ארבע שנים את פרויקט האמנות 
גרעינים, או בשמו המלא "גרעינים — 
האמנית  של   ,"Seeds Of Bliss بذر— 

ופ יהודים  מיזם שמפגיש  ־נעם אדרי: 
לסטינים במטרה לפצח ולירוק מספיק 

־קליפות כדי לייצר את הר קליפות הג
רעינים השחורים הגדול בעולם. 

סביב הכל שקט. בגבעה ממול, בין 
רע גגות  עם  לבנים  בתים  ־הסלעים, 

צפופות.  קרוונים  שורות  לידם  פים, 
הכל נראה נינוח כעת. 

המשותף  הגרעינים  שמפגש  אלא 
 400 מתרחש  ופלסטינים  ליהודים 
מטרים מהצומת שידע עשרות פיגועי 

האח בשנתיים  ודריסה  דקירה  ־ירי, 
רונות, שממנו נחטפו ונרצחו שלושת 

הנערים ב־2014.
בוויז שאומרת  האזהרה  את  “תבטלו 
להימנע ממקומות מסוכנים", מנחה אדרי 
שכאן  ומבהירה  החברים,  את  בטלפון 
כללי המשחק שונים. היא מסבירה להם 
החווה של  איך להגיע למקום המפגש: 
במטרה  שהוקמה  אבו־עוואד,  משפחת 

ופלסטי ליהודים  מפגש  מקום  ־לשמש 
נים, למען הידברות ושיתוף פעולה. 

“הפרויקט התחיל בתור חצי בדיחה”. 
וראיתי  בלונדון  “חייתי  אדרי.  מספרת 
את העבודה של איי ויווי בטייט, הרגשתי 
שהוא לקח משהו ששייך לתרבות שלנו, 

למזרח התיכון והרגשתי חובה להגיב.”
העבודה שאדרי מתייחסת אליה היא 
Sunflower Seeds של האמן הסיני איי 
ב־2010,  מודרן  בטייט  שהוצגה  וויווי, 
הענקית  הגלריה  רצפת  כוסתה  ובה 
שנעשו  פורצלן  גרעיני  מיליון  במאה 
בעבודת יד של 1,600 פועלים סינים, 

שהאמן שכר את שירותם.
הר את  וסיפרתי  לארץ  ־“חזרתי 

ולערבים,  ליהודים  לאנשים,  עיון 
התחלתי  אז  ורק  התלהבו,  וכולם 
להיות  הולך  הפרויקט  כמה  להבין 
אני  אקטיביסטית.  לא  “אני  קשה. 

הת לא  ־אמנית. 
להיכנס  כוונתי 
היהודים־ לעסקי 

פלסטינים־שלום, 
זה קרה לי בטעות".
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8 בנובמבר 2016 יום שלישי, 

כאן מותחים 
בכיף

אימון מתיחות מנפץ 
מיתוסים

בואו אל 26
הקברט

מיקה קרני במופע 
שנות השלושים

23-16 גליל 
25-18 חיפה 
24-17 י־ם 
27-17 ת"א 

ייעשה מעט חם מהרגיל לעונה
1-0 מוסקבה 

4-0 ברלין 
32-24 בנגקוק 

10-2 בייג'ינג 

29-16 ב"ש 
18-7 ניו יורק 

5-2 לונדון 
7-2 פריז 

אדרי וחאלד אבו־עוואד 
מפצחים. "כשנעם דיברה 

איתי בטלפון זה נשמע 
לי מוזר. אבל הגרעינים 
אפשרו לי לשבת ברוגע 

ולדבר" 

כ
אפליקציית כלכליסט
 Appstoreחפשו "כלכליסט" ב־ 

Google playאו ב־
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תוכנית 
הגרעין 
לשלום

כבר ארבע שנים שהאמנית נעם אדרי מפגישה 
יהודים ופלסטינים במטרה לפצח את הר קליפות 

הגרעינים הגדול בעולם. את הטון וחצי שכבר אספה 
היא שומרת במכולה ועל הדרך יוצרת דיון מרענן 

במציאות המורכבת: "לא התכוונתי להיכנס לעסקי 
היהודים־פלסטינים־שלום, זה קרה בטעות" 

   ענת ברזילי  
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2016   למתקדמים



מיקה־לולו. "לולו מונלייט", קברט 
חדש של מיקה קרני )שירה, משחק 
וכינור(, בדמות אגדת עבר משנות 

השלושים, יעלה הערב 
ב־21:30 בבית היוצר 
נמל תל אביב. -052
8880055. 75 שקל.

הדום אדום. רשת רוזנפלד מציעה 
עד 50% הנחה על מגוון הדומים. 
להשיג בחנויות הרשת או באתר 

www.rozenfeld.co.il. עד 15 
בנובמבר.

"מזכירות המדינה: כוח לנשות 
העולם". שלוש מזכירות המדינה 

של ארה"ב, קונדוליסה רייס, הילרי 
קלינטון ומדלן אולברייט, פורשות 
את משנתן על מעמד 
yes .21:05האשה. ב־

דוקו.

מלך החנונים 
בישראל. הסופר ג'ף 

קיני, מחבר "יומנו של 
חנון", יגיע לישראל ויחתום על 

ספריו הערב ב־18:00 בצומת ספרים 
דיזנגוף סנטר — הספרייה, תל אביב.

כתבה: מאיה נחום שחל

קיני. מחבר "יומנו של חנון"

150 שקל 
במקום 300 

שקל

קלינטון. תדבר על מעמד האשה

ספרות

טלוויזיהמופע

מבצע

8.11    מה קורה היום

מפגש פיצוח והאמן 
איי וייוויי עם

  Sunflower Seeds
בלונדון – המיצב 

שהתניע את הפרויקט
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צילומים: אוהד צויגנברג

לשבת ככה ולהיות כל כך רגוע.”
“שלא תחשבי.” הוא מוסיף, ”כל אחד 
מאיתנו מלא מבפנים. יש הרבה קשיים 
והרבה בעיות, להביא אותי למצב של 

־רוגע, לשבת ולנהל שיחה כזאת — הג
רעינים כנראה עשו את זה.”

המציאות  את  חושפים  “הגרעינים 

שלנו.” מוסיפה אדרי, “כאילו בטעות, 
מבלי להתכוון. אנחנו עושים סרט על 
גרעינים אבל בעצם אנחנו עושים סרט 
כמובן  במיוחד  קשים,  החיים  כמה  על 

־לפלסטינים, וגם עבור מי בקרב היש
ראלים שרוצה לפגוש פלסטינים.

־“אני יכולה לנסוע לירדן ולפצח גר

אבל  פלסטינים שחיים שם,  עם  עינים 
ביש גרעינים  לפצח  לבוא  אסור  ־להם 

ראל. אני יכולה להיכנס בקלות יחסית 
A אפילו שזה מסוכן, אבל לה־  לשטחי

ביא משם פלסטינים אלי הביתה זה מאוד 
קשה כי צריך אישורים". 

לפצח את הסכסוך
"הרגשתי שיש פה משהו נורא ברמה 
האנושית", היא ממשיכה, "אני לא מדברת 
על פוליטיקה ועל מי נגד מי, אלא פשוט 
שברמה האנושית זה מטורף שיש אנשים 
שמחליטים עבורם לאן הם ילכו ולאן הם 
לא ילכו ובאיזה חלק קטן של האדמה הם 
יישארו או לא יישארו ושאני לא יכולה 
להיות חברה שלהם בגלל זה, כי אנחנו לא 
יכולים להתראות.  כמה פעמים אני יכולה 
לנסוע לשכם? כמה פעמים אנחנו יכולים 

לש קשה  להיפגש?  בלי  בטלפון  ־לדבר 
מור ככה על חברות. לגרעינים האלה יש 
משמעות כאן באיזור. יש להם את הכוח 
לחשוף מה באמת שולט בנו ומה באמת 

קורה לנו, זה עוסק בחיים של אנשים".

בתיאטרון הקאמרי עובדים במרץ על המחזמר "מצחיקונת", 
שיעלה בסוף החודש בבימוי צדי צרפתי ובכיכובם של מיה דגן, עמוס תמם ועשרות 

שחקנים ורקדנים. המחזמר, שעלה לראשונה בברודווי בכיכובה של ברברה סטרייסנד, 
מציג את סיפורה של יהודייה מברוקלין שהפכה לאחת הקומיקאיות הגדולות בניו יורק, 
מאיה נחום שחל והסתבכה בחובות בעקבות מאהבה המהמר. 

  תיאטרון     צוחקת אחרונה

קרני. מופע 
קברטי משנות 

השלושים

בני
או

 ר
ור

יצ
אל

ם: 
לו

צי

יום שלישי, ז' בחשוון תשע"ז, 8.11.2016       27כלכליסט  

2016

הש הפעם  שזו 
שפרויקט  נייה 
קורם  הגרעינים 
הפעם  וגידים.  עור 
היתה  הראשונה 
כשמשש  ,2012 ש־ב
נסעה לחמי יהודים  שלחת של מפצחים 

שה ימים לעק־בה כדי לשתף פעולה עם 
שהחל  מה  פלסטינים.  מפצחים  ק־בוצת 
־ב־בית קפה  כח־בורת תמהונים שיוש־בים 
ומפצחים גרעינים, סחף ־בסופו של ד־בר 
הפיצוח.  למלאכת  עק־בה  העיר  כל  את 
פעולת  התרחשה  חודשים  כמה  כע־בור 

שפיצוח נוספת ־בחיפה, כשמשלחת מפצ
חים שהגיעה משכם התארחה ־בעיר. 

־בכל  להפגיש  הוא  הפרויקט  רעיון 
ופל ישראליות   — שונות  ־בערים  שפעם 
שסטיניות ח־בורה של מפצחים יהודים ופ

לסטינים, ולהגדיל את מעגל המפצחים. 

הקליפות נגד העש
שאחרי כל פיצוח היא שומרת את הק

־במטרה  אותן  ומסמנת  ־בשקיות  ליפות 
להגיע לש10 טון. עד עכשיו אספה אדרי 
כמות קליפות של טון וחצי. את הקליפות 
היא שומרת ־במכולה ־בקי־בוץ רמת יוחנן, 

־בסטודיו שלה וגם ־ב־ביתה ־בתל א־בי־ב.
עש  של  ־בעיה  לי  היתה  “־במכולה 
אגיע  ש־בועיים  עוד  מד־בירים.  וה־באתי 
לקי־בוץ ואפתח אותה. אני רוצה להאמין 

שהכל ־בסדר ושהקליפות עוד קיימות". 
־בסוף  לנסוע  הוא  אדרי  של  החלום 
ללונדון,  המפצחים  כל  עם  הפרוייקט 
את  יחד  ולהרכי־ב  השקיות  את  לפתוח 
ההר על רצפת המוזיאון שם. זה נשמע 

שמופרך א־בל לא לחלוטין לא ס־ביר, ־בהת
חש־ב ־בעו־בדה שאדרי היא אמנית נחש־בת 
והפרוייקט כ־בר זכה לתמיכה של מוזיאון 

חיפה ושל ארגון ארטיס.
ו־ב יוחנן  רמת  ־בקי־בוץ  נולדה  שהיא 

גיל אר־בע ע־ברה עם משפחתה ללונדון, 
שם התחנכה ־ב־בית ספר יהודישדתי. “את 

שה־בוגרות של ־בית הספר היהודי ש־בו למ
דתי ־באנגליה שלחו לישי־בות וסמינרים 
־בהתנחלויות, לא ה־בנתי אז את הנושא 
של הכי־בוש ו־ב־בית הספר לא די־ברו על 
לקיש חזרה   17 ־בגיל מספרת.  היא   זה", 

־באמנות  ראשון  תואר  למדה  היא  ־בוץ. 
והשש ללונדון  ש־בה   2009 ו־ב ש־ב־בצלאל, 

לימה תואר שני ־באמנות ־באוני־ברסיטת 
גולדסמית' ־בהצטיינות יתרה.

ש־בש־ביל  גיליתי  הגרעינים  “דרך 
ששיהודים ופלסטינים יצליחו לפצח גר

עינים ־ביחד צריך להזיז את כל העולם, 
צריך לקוות שלא תהיה מלחמה ־באמצע, 
האישורים,  עם  להגיע  יצליחו  שכולם 
ושיתנו לח־ברים הפלסטינים ויזה. ־בנוסף 

לזה, צריך שאנשים לא יפחדו.”
הפרויקט  את  לנהל  להצליח  כדי 
ח־ברה אדרי ־בש2012 ל־בומה ענ־בר, “איש 

ששלום” כהגדרתו, שעם השנים צ־בר מומ
חיות ־ב־בירוקרטיה הקשורה ־במתן אישורי 
כניסה לישראל, כשהוא מסייע מדי יום 
־ב־בתי  רפואי  טיפול  לק־בל  לפלסטינים 

חולים ־בישראל.
הוא זה שחי־בר את אדרי לחאלד א־בוש
לשע־בר  פלסטיני,  שלום  פעיל  עוואד, 
המנכ”ל הפלסטיני של פורום המשפחות 
לשנת  אונסק”ו  פרס  זוכה  השכולות, 
2011, שהקים את החווה יחד עם אחיו, 
עאלי א־בושעוואד. "כשנעם די־ברה איתי 
היה  “זה  א־בושעוואד,  מספר  ־בטלפון” 
זה מרגיש  מוזר. א־בל עכשיו  לי  נשמע 
אחרת. ־בדרך כלל קשה לי לנהל שיחה 
ארוכה, א־בל ־בזכות הגרעינים אני מד־בר 
אתכם חופשי ויש לי זמן. אני לא רגיל 
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מתיחות הוא אחד התחומים החשו־בים, < 
המתאמ ־בקר־ב  ־ביותר,  המוזנחים  שאך 
שנים. אלא שהשמירה על גמישות המפר

קים חיונית גם לספורט וגם לחיים. ר־בים 
מאיתנו מ־בלים את רו־ב היום ־בישי־בה מול 
מסך, וחוסר הגיוון התנועתי גורם לגוף 
תנועה.  טווחי  ולצמצם  ־בחסכנות  לנהוג 
ד־בר דומה קורה למתאמנים המתמקדים 
־בסוג פעילות אחד, משום שהם מפעילים 
ק־בוצת שרירים מסוימת. ־בשני המקרים 

לג עלול  המפרקים  של  גמישות  שחוסר 
רום לפציעות אורתופדיות קשות, כא־בים 

שכרוניים, ־בעיות ־ביצי־בה ועוד. אלא שהמ
שתיחות, שיכולות לפתור את ה־בעיה, נח
שש־בות לפעילות משעממת ואטית, והתו
עלת שלהן אינה מורגשת ־באופן מיידי.

אימון Mobility & Stretch )מתיחות 

ותנועתיות( ־בהדרכת ארז לוי, מאמן כושר 
פונקציונלי, מצליח לנפץ את המיתוסים 
על שיעורי המתיחות, ומגיש אותם כמעין 

ריקוד מתמשך כש־ברקע מוזיקה שקטה.
לע הצליח  שעה,  שנמשך  שהאימון, 

מתאמנת  גם  ולרתק  אורכו  לכל  ניין 
תזזיתית כמוני. נדרשתי לתרגל גמישות 
שגם מתאמנת פעילה לא תמיד מצליחה 
ל־בצע, ולרגעים אף הרגשתי רקדנית. לוי 
מאמין כי "מי שמגלה את החי־בור לתנועה 
שקטה, עמוקה ומדויקת, יצליח לשפר את 
כלל מרכי־בי הכושר הגופני, ימנע כא־בי 

שמפרקים ואף ישפר הישגים". האימון מו
מלץ מאוד ומתאים לרמות שונות, אך לא 

ל־בני הגיל השלישי. 
 39 שחר.  טל  מושב  אולה,  סטודיו 
שקל לאימון או 300 שקל למינוי חודשי.

אימון אישי | סיון אבוקאי

מתח גבוה
המאמן ארז לוי מכניס עניין לתרגילי מתיחות באמצעות 

תנועה ומוזיקה, וכך יסייע לכם במניעת כאבי מפרקים

כתבתנו במהלך האימון. מצליח לרתק גם מתאמנת תזזיתית

כי יש מותגים... 
ויש את המותג המוביל בעולם

שד' שבעת הכוכבים1, מחלף הסירה
א'-ה': 20:00-08:00, ו': 14:00-08:00, שבת: 20:00-11:00

אנרג'ים נתניהאנרג'ים הרצליה
8, מחלף פולג רח' גיבורי ישראל 
א’-ה’: 21:00-09:00, ו’: 15:00-09:00, שבת: 22:00-18:00

ניתן להשגי ברשת

USA

RS1C1  X1G2 G7

 בעלי פטנט FLEX- DECK למניעת פציעות וזעזועים על המפרקיםבולמי זעזועים הטובים בעולם! 

מבצעי השקה 
מיוחדים

הובלה והרכבה 
חינם!

לוח שליטה ייחודי ומתקדם המתחבר ל SMART PHONE רצועת דופק המאפשרת תוכנית FITNESS-TEST.טכנולוגיה מתקדמת 

072-2712190072-2786148
המבצע עד גמר המלאי, אין כפל מבצעים והנחות, החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ללא התראה מראש,, 

התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח.
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מיקה־לולו. "לולו מונלייט", קברט 
חדש של מיקה קרני )שירה, משחק 
וכינור(, בדמות אגדת עבר משנות 

השלושים, יעלה הערב 
ב־21:30 בבית היוצר 
נמל תל אביב. -052
8880055. 75 שקל.

הדום אדום. רשת רוזנפלד מציעה 
עד 50% הנחה על מגוון הדומים. 
להשיג בחנויות הרשת או באתר 

www.rozenfeld.co.il. עד 15 
בנובמבר.

"מזכירות המדינה: כוח לנשות 
העולם". שלוש מזכירות המדינה 

של ארה"ב, קונדוליסה רייס, הילרי 
קלינטון ומדלן אולברייט, פורשות 
את משנתן על מעמד 
yes .21:05האשה. ב־

דוקו.

מלך החנונים 
בישראל. הסופר ג'ף 

קיני, מחבר "יומנו של 
חנון", יגיע לישראל ויחתום על 

ספריו הערב ב־18:00 בצומת ספרים 
דיזנגוף סנטר — הספרייה, תל אביב.

כתבה: מאיה נחום שחל

קיני. מחבר "יומנו של חנון"

150 שקל 
במקום 300 

שקל

קלינטון. תדבר על מעמד האשה

ספרות

טלוויזיהמופע

מבצע

8.11    מה קורה היום

מפגש פיצוח והאמן 
איי וייוויי עם

  Sunflower Seeds
בלונדון – המיצב 

שהתניע את הפרויקט
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צילומים: אוהד צויגנברג

לשבת ככה ולהיות כל כך רגוע.”
“שלא תחשבי.” הוא מוסיף, ”כל אחד 
מאיתנו מלא מבפנים. יש הרבה קשיים 
והרבה בעיות, להביא אותי למצב של 

־רוגע, לשבת ולנהל שיחה כזאת — הג
רעינים כנראה עשו את זה.”

המציאות  את  חושפים  “הגרעינים 

שלנו.” מוסיפה אדרי, “כאילו בטעות, 
מבלי להתכוון. אנחנו עושים סרט על 
גרעינים אבל בעצם אנחנו עושים סרט 
כמובן  במיוחד  קשים,  החיים  כמה  על 

־לפלסטינים, וגם עבור מי בקרב היש
ראלים שרוצה לפגוש פלסטינים.

־“אני יכולה לנסוע לירדן ולפצח גר

אבל  פלסטינים שחיים שם,  עם  עינים 
ביש גרעינים  לפצח  לבוא  אסור  ־להם 

ראל. אני יכולה להיכנס בקלות יחסית 
A אפילו שזה מסוכן, אבל לה־  לשטחי

ביא משם פלסטינים אלי הביתה זה מאוד 
קשה כי צריך אישורים". 

לפצח את הסכסוך
"הרגשתי שיש פה משהו נורא ברמה 
האנושית", היא ממשיכה, "אני לא מדברת 
על פוליטיקה ועל מי נגד מי, אלא פשוט 
שברמה האנושית זה מטורף שיש אנשים 
שמחליטים עבורם לאן הם ילכו ולאן הם 
לא ילכו ובאיזה חלק קטן של האדמה הם 
יישארו או לא יישארו ושאני לא יכולה 
להיות חברה שלהם בגלל זה, כי אנחנו לא 
יכולים להתראות.  כמה פעמים אני יכולה 
לנסוע לשכם? כמה פעמים אנחנו יכולים 

לש קשה  להיפגש?  בלי  בטלפון  ־לדבר 
מור ככה על חברות. לגרעינים האלה יש 
משמעות כאן באיזור. יש להם את הכוח 
לחשוף מה באמת שולט בנו ומה באמת 

קורה לנו, זה עוסק בחיים של אנשים".

בתיאטרון הקאמרי עובדים במרץ על המחזמר "מצחיקונת", 
שיעלה בסוף החודש בבימוי צדי צרפתי ובכיכובם של מיה דגן, עמוס תמם ועשרות 

שחקנים ורקדנים. המחזמר, שעלה לראשונה בברודווי בכיכובה של ברברה סטרייסנד, 
מציג את סיפורה של יהודייה מברוקלין שהפכה לאחת הקומיקאיות הגדולות בניו יורק, 
מאיה נחום שחל והסתבכה בחובות בעקבות מאהבה המהמר. 

  תיאטרון     צוחקת אחרונה

קרני. מופע 
קברטי משנות 

השלושים

בני
או

 ר
ור

יצ
אל

ם: 
לו

צי
יום שלישי, ז' בחשוון תשע"ז, 8.11.2016       27כלכליסט  

2016

הש הפעם  שזו 
שפרויקט  נייה 
קורם  הגרעינים 
הפעם  וגידים.  עור 
היתה  הראשונה 
כשמשש  ,2012 ש־ב
נסעה לחמי יהודים  שלחת של מפצחים 

שה ימים לעק־בה כדי לשתף פעולה עם 
שהחל  מה  פלסטינים.  מפצחים  ק־בוצת 
־ב־בית קפה  כח־בורת תמהונים שיוש־בים 
ומפצחים גרעינים, סחף ־בסופו של ד־בר 
הפיצוח.  למלאכת  עק־בה  העיר  כל  את 
פעולת  התרחשה  חודשים  כמה  כע־בור 

שפיצוח נוספת ־בחיפה, כשמשלחת מפצ
חים שהגיעה משכם התארחה ־בעיר. 

־בכל  להפגיש  הוא  הפרויקט  רעיון 
ופל ישראליות   — שונות  ־בערים  שפעם 
שסטיניות ח־בורה של מפצחים יהודים ופ

לסטינים, ולהגדיל את מעגל המפצחים. 

הקליפות נגד העש
שאחרי כל פיצוח היא שומרת את הק

־במטרה  אותן  ומסמנת  ־בשקיות  ליפות 
להגיע לש10 טון. עד עכשיו אספה אדרי 
כמות קליפות של טון וחצי. את הקליפות 
היא שומרת ־במכולה ־בקי־בוץ רמת יוחנן, 

־בסטודיו שלה וגם ־ב־ביתה ־בתל א־בי־ב.
עש  של  ־בעיה  לי  היתה  “־במכולה 
אגיע  ש־בועיים  עוד  מד־בירים.  וה־באתי 
לקי־בוץ ואפתח אותה. אני רוצה להאמין 

שהכל ־בסדר ושהקליפות עוד קיימות". 
־בסוף  לנסוע  הוא  אדרי  של  החלום 
ללונדון,  המפצחים  כל  עם  הפרוייקט 
את  יחד  ולהרכי־ב  השקיות  את  לפתוח 
ההר על רצפת המוזיאון שם. זה נשמע 

שמופרך א־בל לא לחלוטין לא ס־ביר, ־בהת
חש־ב ־בעו־בדה שאדרי היא אמנית נחש־בת 
והפרוייקט כ־בר זכה לתמיכה של מוזיאון 

חיפה ושל ארגון ארטיס.
ו־ב יוחנן  רמת  ־בקי־בוץ  נולדה  שהיא 

גיל אר־בע ע־ברה עם משפחתה ללונדון, 
שם התחנכה ־ב־בית ספר יהודישדתי. “את 

שה־בוגרות של ־בית הספר היהודי ש־בו למ
דתי ־באנגליה שלחו לישי־בות וסמינרים 
־בהתנחלויות, לא ה־בנתי אז את הנושא 
של הכי־בוש ו־ב־בית הספר לא די־ברו על 
לקיש חזרה   17 ־בגיל מספרת.  היא   זה", 

־באמנות  ראשון  תואר  למדה  היא  ־בוץ. 
והשש ללונדון  ש־בה   2009 ו־ב ש־ב־בצלאל, 

לימה תואר שני ־באמנות ־באוני־ברסיטת 
גולדסמית' ־בהצטיינות יתרה.

ש־בש־ביל  גיליתי  הגרעינים  “דרך 
ששיהודים ופלסטינים יצליחו לפצח גר

עינים ־ביחד צריך להזיז את כל העולם, 
צריך לקוות שלא תהיה מלחמה ־באמצע, 
האישורים,  עם  להגיע  יצליחו  שכולם 
ושיתנו לח־ברים הפלסטינים ויזה. ־בנוסף 

לזה, צריך שאנשים לא יפחדו.”
הפרויקט  את  לנהל  להצליח  כדי 
ח־ברה אדרי ־בש2012 ל־בומה ענ־בר, “איש 

ששלום” כהגדרתו, שעם השנים צ־בר מומ
חיות ־ב־בירוקרטיה הקשורה ־במתן אישורי 
כניסה לישראל, כשהוא מסייע מדי יום 
־ב־בתי  רפואי  טיפול  לק־בל  לפלסטינים 

חולים ־בישראל.
הוא זה שחי־בר את אדרי לחאלד א־בוש
לשע־בר  פלסטיני,  שלום  פעיל  עוואד, 
המנכ”ל הפלסטיני של פורום המשפחות 
לשנת  אונסק”ו  פרס  זוכה  השכולות, 
2011, שהקים את החווה יחד עם אחיו, 
עאלי א־בושעוואד. "כשנעם די־ברה איתי 
היה  “זה  א־בושעוואד,  מספר  ־בטלפון” 
זה מרגיש  מוזר. א־בל עכשיו  לי  נשמע 
אחרת. ־בדרך כלל קשה לי לנהל שיחה 
ארוכה, א־בל ־בזכות הגרעינים אני מד־בר 
אתכם חופשי ויש לי זמן. אני לא רגיל 

 המשך
מעמ' 28

מתיחות הוא אחד התחומים החשו־בים, < 
המתאמ ־בקר־ב  ־ביותר,  המוזנחים  שאך 
שנים. אלא שהשמירה על גמישות המפר

קים חיונית גם לספורט וגם לחיים. ר־בים 
מאיתנו מ־בלים את רו־ב היום ־בישי־בה מול 
מסך, וחוסר הגיוון התנועתי גורם לגוף 
תנועה.  טווחי  ולצמצם  ־בחסכנות  לנהוג 
ד־בר דומה קורה למתאמנים המתמקדים 
־בסוג פעילות אחד, משום שהם מפעילים 
ק־בוצת שרירים מסוימת. ־בשני המקרים 

לג עלול  המפרקים  של  גמישות  שחוסר 
רום לפציעות אורתופדיות קשות, כא־בים 

שכרוניים, ־בעיות ־ביצי־בה ועוד. אלא שהמ
שתיחות, שיכולות לפתור את ה־בעיה, נח
שש־בות לפעילות משעממת ואטית, והתו
עלת שלהן אינה מורגשת ־באופן מיידי.

אימון Mobility & Stretch )מתיחות 

ותנועתיות( ־בהדרכת ארז לוי, מאמן כושר 
פונקציונלי, מצליח לנפץ את המיתוסים 
על שיעורי המתיחות, ומגיש אותם כמעין 

ריקוד מתמשך כש־ברקע מוזיקה שקטה.
לע הצליח  שעה,  שנמשך  שהאימון, 

מתאמנת  גם  ולרתק  אורכו  לכל  ניין 
תזזיתית כמוני. נדרשתי לתרגל גמישות 
שגם מתאמנת פעילה לא תמיד מצליחה 
ל־בצע, ולרגעים אף הרגשתי רקדנית. לוי 
מאמין כי "מי שמגלה את החי־בור לתנועה 
שקטה, עמוקה ומדויקת, יצליח לשפר את 
כלל מרכי־בי הכושר הגופני, ימנע כא־בי 

שמפרקים ואף ישפר הישגים". האימון מו
מלץ מאוד ומתאים לרמות שונות, אך לא 

ל־בני הגיל השלישי. 
 39 שחר.  טל  מושב  אולה,  סטודיו 
שקל לאימון או 300 שקל למינוי חודשי.

אימון אישי | סיון אבוקאי

מתח גבוה
המאמן ארז לוי מכניס עניין לתרגילי מתיחות באמצעות 

תנועה ומוזיקה, וכך יסייע לכם במניעת כאבי מפרקים

כתבתנו במהלך האימון. מצליח לרתק גם מתאמנת תזזיתית

כי יש מותגים... 
ויש את המותג המוביל בעולם

שד' שבעת הכוכבים1, מחלף הסירה
א'-ה': 20:00-08:00, ו': 14:00-08:00, שבת: 20:00-11:00

אנרג'ים נתניהאנרג'ים הרצליה
8, מחלף פולג רח' גיבורי ישראל 
א’-ה’: 21:00-09:00, ו’: 15:00-09:00, שבת: 22:00-18:00
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 בעלי פטנט FLEX- DECK למניעת פציעות וזעזועים על המפרקיםבולמי זעזועים הטובים בעולם! 

מבצעי השקה 
מיוחדים

הובלה והרכבה 
חינם!

לוח שליטה ייחודי ומתקדם המתחבר ל SMART PHONE רצועת דופק המאפשרת תוכנית FITNESS-TEST.טכנולוגיה מתקדמת 

072-2712190072-2786148
המבצע עד גמר המלאי, אין כפל מבצעים והנחות, החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ללא התראה מראש,, 

התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח.
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