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כניסה א | אירוע



המסעדה הגדולה
הכול התחיל כשטימו סנטלה, יזם ומפיק אירועים 

מהלסינקי, וכמה מחבריו התעניינו בחוקים 
הנוגעים בפתיחת מסעדות בפינלנד. הם גילו 

את היקף הביורוקרטיה הכרוכה בעניין ובתגובה 
החליטו להציע אלטרנטיבה לכל מי שחלם אי פעם 
על פתיחת מסעדה. במקום למלא טפסים ולהשיג 

רישיונות הם פתחו פתח להגשמת החלום ליום 
אחד בלבד, ללא אישורים וללא מגבלות. "קבענו 

תאריך, 21 במאי 2011", מספר סנטלה, "קראנו לו 
'יום המסעדות' והכרזנו על קרנבל אוכל ובו כל אדם 

יכול לפתוח מסעדה היכן שהוא רוצה". ההיענות 
הייתה מדהימה. 45 מסעדות מאולתרות קמו ב-13 

ערים שונות בפינלנד. "ליום אחד השתנתה העיר", 
נזכר סנטלה בפעם הראשונה שבה התקיים האירוע 

בהלסינקי, הבירה. "הרחובות התמלאו בשמחה 
ובצחוק, אנשים דיברו זה עם זה, והייתה תחושה 

 חדשה של קהילתיות באוויר".
ביום המסעדות כל אחד יכול להיות בעל מסעדה. 

זו יכולה להיות מסעדה המגישה ארוחות בנות שש 
מנות בסלון פרטי, דוכן למכירת עוגות בפארק או 

בר סלטים במשרד. סנטלה מספר על מסעדות 
שקמו באוהלים, במרתפים, בסירות ובפינות רחוב. 

הוא מתאר מסעדה שהורידה מזון בסל מהקומה 
השלישית, מסעדות לכלבים, מסעדות לילדים, 

מסעדה שהגישה פיצה עם משככי כאבים להנגאובר 
 ואחרת שהגישה פשטידות בליווי בדיחות גסות.

ארבע שנים אחרי הכרזת יום המסעדות המקורי, 
הפך הפרויקט לקרנבל האוכל הבינלאומי הגדול 

בעולם. באביב האחרון קמו כ-2,500 מסעדות 
כאלה ב-34 מדינות, ובסך הכול השתתפו ביוזמה 

עד כה כ-22 אלף מסעדות ב-72 מדינות. יום 
המסעדות מתקיים ארבע פעמים בשנה והפעם 

הבאה תהיה ב-21 בנובמבר 2015. פרטים נוספים 
 restaurantday.org/en :באתר האירוע 

כל שצריך לעשות כדי להשתתף הוא לבחור מקום, 
 Restaurant לעצב תפריט ולהירשם באתר של

Day. זוהי תרבות אורבנית, ספונטנית ומעט 
אנרכיסטית, שצמחה כתגובת נגד לביורוקרטיה. 

"כשבני אדם מקבלים חירות הם גם לוקחים 
אחריות", אומר סנטלה ומתאר את היוזמה 

כתנועה עממית ונטולת מנגנון. הפרסום נעשה 
באינטרנט, רוב המשתתפים גובים מחירים נמוכים 

מאוד עבור האוכל, לכיסוי הוצאותיהם בלבד, 
 ורבים תורמים את רווחיהם לצדקה.

"אני מאמין בחלומות ובכך שאנו מעצבים את 
העולם במעשינו. אני מאמין בקהילות שנבנות 
יחד ושדמוקרטיה אמיתית נבנית בהשתתפות 

ובאינטראקציה", אומר סנטלה. "ואני מאמין 
 שאוכל מאחד אנשים".

דיוויד סטברו
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כניסה ב | מרוץ

צילום שחר כהן
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 רצים למען העגורים
פארק הטבע והצפרות אגמון החולה, הנמצא בלבו 
של עמק החולה, הוא אחד מצירי נדידת הציפורים 

החשובים ביותר בעולם. בכל עונת נדידה )סתיו 
ואביב(, חולפות מעל שמי ישראל יותר מחצי מיליארד 

ציפורים נודדות. אלפים מהן נשארות באגמון 
בתקופת החורף, ואחרות בוחרות לקנן בעונות האביב 

והקיץ. חודש נובמבר נחשב לשיא עונת הנדידה של 
הסתיו, ובמהלכו אגמון החולה הומה מאות אלפי 

 ציפורים, מתוכן עשרות אלפי עגורים.
העגורים הגיעו לאזורנו בתחילת שנות ה-90 

וגרמו נזקים קשים לשטחי החקלאות. בשנת 1999 
חברו חקלאי עמק החולה אל כמה גופים ירוקים 

ותיירותיים במסגרת פרויקט ייחודי, שמטרתו 
מניעת נזקים אלה תוך כדי שמירה על ערכי הטבע. 
פרויקט זה, המכונה "פרויקט העגורים", פועל מאז 

לצמצום נזקי העגורים לחקלאות ובהצלחה רבה, 
אך עלותו הגבוהה יוצרת קשיים רבים ביישומו 

 ודורשת מדי שנה גיוס כספים למימונו.
ב-27 בנובמבר יתקיים באגמון החולה, זו השנה 

החמישית, "מרוץ העגור" - יוזמה של אגמון 
החולה, החברה להגנת הטבע, חברת ארנסט יאנג 

והקרן הקיימת לישראל, שמטרתה קידום הצפרות 
בישראל בכלל ושימור הציפורים באגמון החולה 

בפרט. השנה המרוץ יתמקד במאבק להטמנת קווי 
מתח באדמה לשם שמירה על העגורים, ורווחיו 

 ייתרמו כולם לפרויקט העגורים.
במרוץ צפויים להשתתף רצים מכל רחבי הארץ 

וגם אלופי הפיקודים, חיילים מפיקוד דרום, רצים 
מירדן ומהרשות הפלסטינית ועוד. המרוץ יורכב 

משלושה מסלולים: מרוץ עממי של חמישה 
קילומטרים, מרוץ של עשרה קילומטרים וחצי 

מרתון של 21 קילומטר. ההרשמה מראש עד 19 
 בנובמבר.

realtiming.co.il/site/531  
 שלי דרוב
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תערוכה מצילומיו בהרי ירושלים מוצגת בימים אלה 
בתחנה לחקר ציפורים בירושלים

כניסה ג | אמנות
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האנשים שבקיר
כהמשך לפרויקט ציורי הקיר בירושלים )פרויקט 

משותף של משרד התיירות באמצעות החברה 
הממשלתית לתיירות ועיריית ירושלים(, נחנך 

בשבוע שעבר ברחוב שמעון בן שטח במרכז העיר, 
ליד שכונת נחלת שבעה, ציור קיר חדש. הציור, 
בעל הגוונים העזים ומלאי החיים, נועד להציג 

את ירושלים כעיר שמחה שיש בה מכול וכול - 
מפסטיבלים ואירועים, דרך אמנות וארכיאולוגיה 

ועד צחוק והומור. כמו כן, הציור מתאר את ירושלים 
בעבר ובהווה, בעזרת שילוב דמויות בולטות 

ומפורסמות שפעלו וחיו בעיר ותרמו לה כל אחת 
בדרכה. הוא מוצג בגובה האנשים החולפים ברחוב, 

 כך שאפשר להתקרב אליו עד למרחק נגיעה.
 CitéCréation הציור נוצר על ידי חבורת האמנים

)בעבר נקראו Cité de la Création( מהעיר ליון 
שבצרפת, חבורה המוכרת לנו מעבודות קודמות 

שלה - למשל ברחוב אגריפס בעיר. תהליך העבודה 
משלב הסקיצות ועד ליצירת הציור בפועל נמשך 
כתשעה חודשים, ובסיומו הובא הציור מהסטודיו 

בליון אל ירושלים כשהוא מחולק לרצועות-רצועות. 
במשך ימים ארוכים שקדו האמנים ז'ואל, אלן 

ומלאני על הדבקתו והצבתו, תוך הוספה והדגשה 
 של צבעים ומריחת חומר הגנה מבריק.

בתמונה )מימין לשמאל(: זאב ז'בוטינסקי, אנה 
טיכו, משה מונטיפיורי עם צווארון מורם, טדי 

קולק, גולדה מאיר וש"י עגנון, והצלם שבתמונה 
 אינו אחר מאשר יוסי בנאי.

כתב וצילם ברוך גיאן
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