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 אלדוס האקסלי אלדוס האקסלי

עולם חדש מופלא
"הרומן הגדול ביותר שנכתב אי - פעם על העתיד." 

1932, היה עולם חדש, מופלא לאחד הספרים  מאז יצא לאור ב - 
המפורסמים, המדוברים והמצוטטים ביותר במאה העשרים. כמו 1984, 
הוא טבע מושגים שהשתגרו לבלי - הפרד במילון החברתי - פוליטי.

על רקע השפל הכלכלי הנורא של שנות השלושים, ראה האקסלי כיצד 
החזון המבעית ששירטט מתממש והולך במדינת משטרה שהיעילות היא 
בה חזות הכל. הספר פורסם בראשונה ערב עליית היטלר לשלטון וכמו 
חזה, בדייקנות מקפיאה, את זוועות העתיד בגרמניה הנאצית וברוסיה 
600 שנה, אך  הסטליניסטית. האקסלי כתב אמנם על העולם בעוד 
כבר ב - 1958 יכול היה לכתוב, בביקור מחדש בעולם חדש, מופלא, 
כי כמה מנבואותיו מתגשמות על - ידי "רודנות על המחשבה", סמים, 

שטיפות מוח ואמצעים אחרים.
אלדוס לנארד האקסלי נולד ב - 1894 בגודלמינג, אשר בסאריי, אנגליה, בן 
למשפחת סופרים. האקסלי למד באיטון ובאוקספורד, התמחה בביולוגיה, 
אך בחר בספרות כבדרך חיים. הוא פירסם למעלה מחמישים ספרים 
- קומדיות, רומנים, שירים, מסות וסיפורים קצרים - שבהם ביטא את 
חיפושיו אחר כח טרנסצנדנטאלי שיוכל להתגבר על יסוד הרע שבעולם, 
ועיצב את עקרונות אי - האלימות אותם כינה "אי - התקשרות". הוא 
הוטרד עמוקות בבעיית הזמן הפנוי המתרבה בחברה התעשייתית, 
ועסק באופן כמעט כפייתי בענייני מין ובפחד מפני הדחפים של הבלתי 
- מודע. האקסלי מת ב - 1963 בארה"ב, שעות ספורות לאחר רצח 

הנשיא ג'ון קנדי. מספריו בזמורה ביתן: עיוור בעזה, דבר והיפוכו.

 אילוסטריטור בשילוב פוטושופ - אריזת ספר



899

מחיר
 
 מיוחד!

קטשופ 
 

 750 מ"ל

 
חד ללקוח

מוגבל למימוש קופון א

מחיר לאחר 
 

הנחת קופון

899 מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח במסירת קופון זה. ניתן 

 
למימוש בסניפי סופר-פארם בלבד. בתוקף עד 30.9.13  או עד

 
גמר המלאי, המוקדם מבינהם, אין כפל הטבות.

999

מחיר
 
 מיוחד!

בדין אקסטרא

 
מרכך כביסה מרוכז

 
960 מ"ל 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

מחיר לאחר 
 

הנחת קופון

999 מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח במסירת קופון זה. ניתן 

 
למימוש בסניפי סופר-פארם בלבד. בתוקף עד 30.9.13  או עד

 
גמר המלאי, המוקדם מבינהם, אין כפל הטבות.

1299

מחיר
 
 מיוחד!

 אולדיז
מגן תחתון
 
אריזת חסכון

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

מחיר לאחר 
 

הנחת קופון

1299 מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח במסירת קופון זה. ניתן 

 
למימוש בסניפי סופר-פארם בלבד. בתוקף עד 30.9.13  או עד

 
גמר המלאי, המוקדם מבינהם, אין כפל הטבות.

999

מחיר
 
 מיוחד!

 קלוגס
K ספיישל

 
קורנפלקס

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

מחיר לאחר 
 

הנחת קופון

999 מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח במסירת קופון זה. ניתן 

 
למימוש בסניפי סופר-פארם בלבד. בתוקף עד 30.9.13  או עד

 
גמר המלאי, המוקדם מבינהם, אין כפל הטבות.

3799

מחיר
 
 מיוחד!

האגיס
 
פרידום פלוס
 
חיתולים 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

מחיר לאחר 
 

הנחת קופון

3799 מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח במסירת קופון זה. ניתן 

 
למימוש בסניפי סופר-פארם בלבד. בתוקף עד 30.9.13  או עד

 
גמר המלאי, המוקדם מבינהם, אין כפל הטבות.

999

מחיר
 
 מיוחד!

 פנטן
שמפו/מרכך
 
400 מ"ל

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

מחיר לאחר 
 

הנחת קופון

999 מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח במסירת קופון זה. ניתן 

 
למימוש בסניפי סופר-פארם בלבד. בתוקף עד 30.9.13  או עד

 
גמר המלאי, המוקדם מבינהם, אין כפל הטבות.

1299

מחיר
 
 מיוחד!

 לילי
נייר טואלט
 
24 גלילים 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

מחיר לאחר 
 

הנחת קופון

1299 מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח במסירת קופון זה. ניתן 

 
למימוש בסניפי סופר-פארם בלבד. בתוקף עד 30.9.13  או עד

 
גמר המלאי, המוקדם מבינהם, אין כפל הטבות.

3799

מחיר
 
 מיוחד!

מטרנה
 
תחליף חלב
 
אריזת חסכון 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

מחיר לאחר 
 

הנחת קופון

3799 מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח במסירת קופון זה. ניתן 

 
למימוש בסניפי סופר-פארם בלבד. בתוקף עד 30.9.13  או עד

 
גמר המלאי, המוקדם מבינהם, אין כפל הטבות.

1499

מחיר
 
 מיוחד!

סנו פוליויקס
 
לניקוי רצפות
 
2 ליטר 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

מחיר לאחר 
 

הנחת קופון

1499 מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח במסירת קופון זה. ניתן 

 
למימוש בסניפי סופר-פארם בלבד. בתוקף עד 30.9.13  או עד

 
גמר המלאי, המוקדם מבינהם, אין כפל הטבות.

 אינדיזיין בשילוב פוטושופ - קופונים



KENWOOD
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3
4

 אילוסטריטור בלבד - פוטוריאליזם



אילוסטריטור - איור



 אילוסטריטור - טיפוגרפיה )עיוות טקסט( 



ה ל ' ה ד נ פ
וחדים צובים מי עי

052-2756006  גרי גני
p a n d a l e . c o . i l

pa
ndale.co.i l

יםפנדה'לה וחד מי ם  צובי ם גרי גניעי י י ת ע ב ג  ,2 9 ם  ו ל ש ה ך  ר ד

p a n d a l e @ g m a i l . c o m

ה ל ' ה ד נ וחדיםפ צובים מי  גרי גניעי

 052-2756006p a n d a l e . c o . i l

 אינדיזיין  - ניירת



PASTA

DRINKS

BREAKFAST 

SALADS

SPECIALS

SANDWICHES לבחירה: בגט כפרי / בגט לבן

לבחירה: פנה / ספגטי / פנה חיטה מלאה            (תוספת 2 ₪)

תוספות לכריכים: 

תוספות לפסטות: 

עוףרוסטביף

רוסטביף

פומודורו

פסטו

בטטה

מלנזנה

פונגי

בולונז

רוזה

אוליב

בוקר אוליב

דיל מוזלי

דיל מאפה

דיל כריך

בריא

אנטיפסטי

רוקפור

טונה

פטה

ירוק

משקאות חמים

משקאות חמים

משקאות טבעיים

אלכוהול

קיש היום

תוספות מוזלות

מרק היום

חזה עוף

אוליב

אווז חם

פסטרמה

קורנביף

כתף בקר
פילה סלמון מעושן 

טונה 

חביתה

אנטיפסטי 

צאן 

מוצרלה 

עיזים 

אמנטל 

פטה 

בריאות

3232

26

28

32

32

32

32

32

4

8

28

36

30

30

30

24

24

24

26

26

26

26

22

24

24

4

8

28

28

32

ממרח פלפלים פיקנטי, מיונז, בצל מטוגן, סלסה עגבניות טריות וחסה.סינטה צלויה, חרדל דיז‘ון, מלפפון חמוץ, עגבנייה, מיונז, בצל מטוגן וחסה.

קוביות עוף ובצל מטוגגן בנוסח הבית, תערובת עלי חסה, פלפלים,
בשר סינטה מוקפץ עם פטריות ובצל מטוגן, עגביות שרי וכוסברה, תערובת

קוביות גבינה צפתית 5%, גזר מגורד, עגבנייה, מלפפון, תערובת
 עלי חסה, נבטי צנונית ותערובת דגנים קלויים תוצרת בית.

מבחר ירקות קלויים: בטטה, חציל, פלפלים בתוספת: מלפפון, 

תערובת עלי חסה, עגבניות שרי וכוסברה, פלפלים קלויים, 
גבינת רוקפור, שקדים קלויים ואגס ביין תוצרת בית.

בשמן זית ועשבי תיבול ושומשום.עגבנייה , מלפפון, זיתי קלמטה, בצל סגול, גבינת פטה מטובלת 

הרוטב הקלאסי, עלי בזיליקום טריים, שום, שמן זית, פרמז'ן.ציר עגבניות טריות בניחוח עשבי טיבול, שמן זית, שום טרי.

קוביות בטטות מתקתקות, רוטב שמנת, פרמז'ן ופטרוזיליה.

ציר עגבניות טריות, רוטב שמנת, עשבי תיבול ופרמז'ן.

בטטות / פטריות / ירקות קלויים / פטה / שמנת  

שעועית ירוקה חלוטה, זיתים, עגבניות שרי ושום מוקפצים

ביצים עשויות לבקשתך עם שתי תוספות לבחירה: בצל / עשבי תיבול / 
פטריות, מוגש בלווי גבינת אמנטל, שמנת 5%, פטה, סלט טונה,

סלט ירקות, מבחר ירקות קלויים, זיתים, לחם, שתיה חמה ומיץ טבעי.

קרואסון חמאה / שוקולד / גבינה / שקדים
עוגת שמרים פרג / חלבה / שוקולד / גזר

סלט פירות טרי מפירות העונה, יוגורט, גרנולה ודבש תמרים.

חביתה / עיזים / טונה / פטה / צפתית 5% / שמנת 5% / אמנטל

ברוטב שמן זית ועשבי תיבול, בתוספת גבינת פטה.

רוסטביף / עוף / אווז / מוצרלה / סלמון מעושן  

תבשיל בשר בקר איכותי בציר עגבניות ירקות שורש ועשבי תיבול.

מעוטר בשום קונפי.

פטריות שמפניון טריות מוקפצות בחמאה ושום, רוטב שמנת ופטרוזיליה.פרוסות חצילים קלויים ברוטב עגבניות פיקנטי בתוספת מוצרלה ופסטו.

ושקדים קלוייםתערובת עלי חסה, אורוגולה, עגבניות שרי וכסברה, בצל סגול

סלט ירוק קטן
בירה מהחביתכוס יין אדום / לבן מרק צלחת אנטיפסטי

צלחת טחינה

קפוצ‘ינו
קפוצ‘ינו  גדול
אספרסו קצר 
אספרסו כפול

קפה שחור
שוקו חם 

מוקה
אמריקנו

נס / על חלב

גזוז בטעמים 
מיץ ענבים
מים מינרלים בטעמיםמים מינרלים / סודה בירה שחורה - מאלטפחית משקה קלקוקה קולה ומוגזים אייס תה
איסים

תה / תה נענע 

בתוספת סלט

בהזמנת פסטה / סלט / כריך

הדילים כוללים שתיה חמה או מיץ טבעי

בתוספת לחם

חמוץ, פטרוזיליה קצוצה על מצע של סלט ירקות טריים.

סלט טונה תוצרת בית, ביצה קשה, שעועית ירוקה חלוטה, מלפפון

עגבניות שרי וכוסברה, תערובת עלי חסה, אורוגולה ושומשום קלוי.

 עלי  חסה, רוקט, בצל ירוק, פלפל אדום, ג'ינגר' מוחמץ ושקדים קלויים

מלפפון עגבנית שרי וכוסברה, גזר ושומשום קלוי.

בשר סינטה טחון, רוטב עגבניות ובצל מטוגן. מומלץ עם טחינהבצל מטוגן, עגבנייה, תערובת עלי חסה, מיונז וחרדל דיז'ון.
ירק טרי, ממרח פלפלים פיקנטי, חרדל דיז'ון, מיונז וחסה.

עגבניה, תערובת עלים, בצל סגול, ממרח כוסברה ומיונז.
עגנייה, מלפפון חמוץ, חסה, מיונז וחרדל דיז'ון

גבינה שמנה 5%, עגנייה, רוקט וממרח לימונים כובשים

מלפפון וחסה.

סלט טונה תוצרת בית, ממרח לימונים כבושים, מיונז, עגבנייה,

מבחר ירקות קלויים, חסה, ממרח כוסברה, רוקט וסלסה עגבניות טריות.

חביתה משתי ביצים, גבינת שמנת 5%, מלפפון, חסה ורוקט

חצילים קלויים, טפנד זיתים, מלפפון, עגבנייה, תערובת עלים ובצל סגולגבינה הולנדית, חמאה, פסטו, סלט עגבניות שרי וכסברה, מלפפון וחסהטפנד עגבניות מיובשות, פשטו, פלפלים קלוים, עגבנייה ותערובת עלים.פסטו, טפנד עגבניות מיובשות, עלי בזיליקום טריים, עגבניה ושמן זית.

ירקות קלויים / פטה / אמנטל / ביצה קשה
פילה סלומון מעושןרוסטביף/ עוף / אוז / מוצרלה / דבינת צאן / רוקפור / 

ותערובת עלים.טפנד עגבניות מיובשות, ממרח כוסברה, פלפלים קלוים, עגבנייה 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................
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........................................................................................................
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רוטב לבחירה: ויניגרט הדרים / 

ניתן להזמין קפה נטול / חלב 1% / חלב סויה (בתוספת 2 ₪)

שמן זית ומיץ לימון

לחם הבית כל הסלטים מוגשים עם

עד שעה 12:00

תפוזים סחוט במקום
אשכולית אדומהגזר סחוט במקום

לימונדה

קרלסברג מהחבית 
בקבוק קרלסברג 

בקבוק טובורג 
יין אדום / לבן

גדולקטן

3236

2832

2630

3236

3034

2832

1822

20

8
1212

10
10

9
12
7
9
7
10
13

11/9 
10/8 

8

5
6
9
8
7
8
7
9
12/14

10
10
10
10

14/20
14
14
12

6

30

36

22

18
16

20

 אילוסטרייטור  - תפריט



"סזאר", ביסטרו בר בפארק המדע ברחובות, לוקח אותנו למסע בזמן עם מיטב המנות מהמטבח 

הצרפתי הקלאסי, ומעניק להן מגע ים תיכוני עדכני.

כבר בכניסה ל"סזאר" ביסטרו בר תופתעו לגלות את העיצוב המושקע והמוקפד לפרטי פרטים 

של המעצב גיל מגורי-כהן מ"אוסף פרטי", שהחליט לעצב את המקום בסגנון ביסטרו אירופאי בניו 

יורק, עם מגע אירופאי קלאסי. במקום למעלה ממאה מקומות ישיבה; מהם בבוטים, בכיסאות בר 

נוחים על הבר המעוצב ובחלל המסעדה. על אנשי העסקים והחוגגים גם חשבו בסזאר, עם חדר 

 VIPהמותאם ל-25 מוזמנים, לאירוח עסקי או פרטי.

חובבי ההיסטוריה ותרבות השייט ישמחו לזהות במקום פריטי תאורה עתיקים, המורכבים משרידיהן 

של ספינות מסע משנות השלושים והארבעים - שיובאו למקום במיוחד מאירופה, כשלצידן מוצבות 

מנורות משרדים, המשחזרות את הדגמים הקלאסיים משנות העשרים בצרפת.

את החוויה הייחודית של "סזאר" ביסטרו בר מביאים לרחובות קבוצת המסעדנים ואנשי העסקים 

אלון יפת, שחר ברנע, ניסו כהן אבי קרמר ואירית לוסטיג שהחליטו להצטרף לסצנת המסעדות 

המתפתחת של פארק המדע ברחובות ולחדש עם ביסטרו בר מושקע ואיכותי, ולרגע להרגיש 

שאנחנו בניו יורק.

ולמי שתוהה מיהו סזאר, שמו של המקום, קרוי על שמו של סזאר כהן, סבו של ניסו, מבעלי המקום, 

אשר היה בעל קפה ביסטרו מיתולוגי בלה-גולט בטוניס.

בירות חבית

22/24                      
סטלה          

19/22                      
טובורג        

22/26                      
לף בראון     

בירות בקבוק

19                      
קרלסברג          

24                      
לף בלונד          

24                      
הוגרדן             

24                      
גינס                 

יינות לבנים

ה                   108/29
תבור שרדונ

בנימינה גוורצטרמינר        103/26

84/24 רופינו אורבייטו )איטליה)    

יינות אדומים

96/25 הרי גליל קברנה                

תבור מרלו גיר                 124/31

רקנאטי קברנה                 134/67

98 הרי גליל שירז קברנה             

151                      
יראון              

159                      
ירדן מרלו       

אפריטיף

24                      
צ'ינזנו ביאנקו    

24                      
צ'ינזנו רוסו       

24                      
צ'ינזנו דריי       

28                      
קמפרי              

וודקה

26                     
סמירנוף אדום  

32                     
סמירנוף כחול   

38                     
סמירנוף שחור  

26                     
אבסולוט          

26                     
פינלנדיה          

סינגל מאלט

49                     
גלן פידך 12     

63                     
גלן פידך 15     

67                     
גלן מורנג'י       

59                     
לפרויג             

71                     
לגבולין            

וויסקי בלנדד

31                     
ג'וני אדום        

49                     
ג'וני שחור        

29                     
ג'וני זהב          

37                     
פיימוס גראוס   

49                     
שיבס ריגל       

31                     
בלנטיינס         

59                     
בלנטיינס 21    

31                     
               J&B

קוניאק

48                     
         V.S הנסי

59                     
  V.S.O.P הנסי

139                      
     X.O הנסי

61                V.S.O.P רמי מרטן

דג'סטיף

34                     
פרנה ברנקה    

34                     
פרנה מנטה      

31                     
גרפה דלצ'טו    

37                     
יגרמייסטר       

34                     
אבסטינט         

 אינדיזיין  - תפריט



special 2 DVD edition - חדשI m a g i n e John Lennon
פורטרט עצמי של האיש שבחייו ובמותו משך אחריו דור שלם. הסרט 

חושף לראשונה קטעים מוסיקלים וביוגרפים נדירים. 

הסרט Imagine: John Lennon הוא סרט דוקומנטרי שיצא ב-1988. 

הוא לווה בזמנו בספר עב-כרס ופסקול פופולארי, שהיה בעצם אוסף 

משירי לנון עם הביטלס ולבד, ואף כלל בין השאר גם את הגרסה 

שיוקו מסרה  לפני  )כשמונה שנים   Real Love-ל לנון  הביתית של 
אותה לידי פול, ג'ורג' ורינגו(.

שני  בין  מדלג  שהוא  תוך  לנון  של  הביוגרפיה  את  מספר  הסרט 

מישורים: האחד – הקלטות האלבום Imagine ב-1971. לנון מציג 

את שיר הנושא לנגנים בפעם הראשונה, ג'ון ויוקו באולפן עם פיל 

 How Do You השיר  בהקלטת  מתארח  הריסון  ג'ורג'  ספקטור, 

וכו'. השני – סיפור חייו של ג'ון לנון מיומו הראשון ועד   ?Sleep

)מתוך  עצמו  לנון  בידי  בעיקר  ראשון,  בגוף  המובא  האחרון 

עשרות ראיונות, קטעי ארכיון וסרטי וידאו ביתיים של ג'ון ויוקו( 

מיי  לנון,  סינת'יה  מרטין,  ג'ורג'  שון,  ג'וליאן,  יוקו,  ע"י  גם  אך 

שגידלה אותו.פנג )חברתו של לנון בזמן הפרידה מיוקו( ואפילו הדודה מימי 

זו  עובדה  אונו.  יוקו  ועידודה של  באישורה  זכתה  ההפקה 

לא  פתוחים  פצעים  בכמה  ספק  מטילה  קצת  לכשעצמה 

יהסס הבמאי לגעת )ואכן קשה לומר שהכיסוי של 'סוף השבוע 

גירושיו  כן  וחייו לצד מיי פנג, כמו  ויוקו  ג'ון  האבוד' – הפרידה של 

קטעים  יוקו  סיפקה  זאת  ועם  נרחב(  הוא  לג'וליאן  ויחסו  מסינת'יה 

רבים ונדירים עד אז והסרט שנוצר הוא עדיין פוגע ומלמד אותנו על 
האדם שבתוך האייקון.

תוספות מיוחדות: סצינות שלא נכללו בסרט, הערות הבמאי בגוף 

)כתוביות(,  הסרט  במהלך  לנון  ג'ון  אודות  טריוויה  פרטי  הסרט, 

"Imagine" ראיונות עם ג'ון ויוקו, גרסה אקוסטית נדירה לשיר
אורך הסרט: 100 דקות ארה"ב 1988 במאי: אנדרו סולט

 
שפות: אנגלית מסך רחב Dolby Digital 5.1 סאונד: 

 
כתוביות: עברית, אנגלית, ספרדית, 

 

צרפתית.

משתתפים: 
ג’ון לנון, יוקו אונו, פול מקרטני, רינגו 

סטאר, ג’ורג’ האריסון, דיוויד בואי, 
פיל ספקטור 

במקום 89.90 ש”ח49.90 ש”ח

לא בכל יום נופלת ההזדמנות לצלם מסחרי

מן השורה, להתנסות ולהדפיס על מדפסת, 

המאפשרת להגשים חלומות מתוקים בהם 

הצילומים שלך מודפסים באיכות מרגשת, 

לא  פשוט  לרצות  שלך  ללב  גורמת  אשר 

עד   print ה   מקש  על  ולהקיש  להפסיק 

אשר יכאבו לך קצות האצבעות.

טיסת  לערוך  הזכות  לי  נקרתה  אופן  בכל 

 HP של  החדשה  המדפסת  על  היכרות 

בדיו  המדפיסה    - Designjet Z2100

בשני  מגיעה  אשר  במים  עמיד  פיגמנטי 

ומדפיסה  ס"מ   110 ו  ס"מ   60 רוחבים, 

8 ראשי הדפסה )בנוסף קיימת  באמצעות 

הדפסה  ראשי   12 עם  נוספת  מדפסת 

את  המשווה  מיוחד  חומר  גם  המכילים 

המודפס   הנייר  כל  על  ההברקה  רמת 

כל  לאורך  אחיד  ברק  קבלת  המאפשר 

הנייר המודפס(.

בבואי לבחון את איכויות העבודה וההדפסה

ללקוח  להתחפש  החלטתי  המדפסת  עם 

הקצוות  אל  להגיע  רצון  עם  עקשן 

מאד  קבצים  עם  בעבודה  שמאופיינים 

המלאה  עזה  צבעוניות  בעלי  איכותיים, 

בעלות  בתמונות  קטנטנים,  בפרטים 

רכים.  צבע  ומעברי  עדינות   טקסטורות 

המסחריים  מצילומי  בחרתי  העניין  לצורך 

דעתי  לעניות  המייצגים  צילומים,  מספר 

פורטרטים  כגון:  נושאים  של  רחב  מכלול 

תמונת  של  רפרודוקציה   ,)1 ( לבן  בשחור 

רקע  על  טכנולוגי  מכשיר  צילום   ,)2 ( שמן 

3(, צילום מזון אילוסטראטיבי  כחול עשיר )

גוונים  בעלת  אדומה  בצבעוניות  המאופיין 

המצולם  צלו  נגן  ובצילום   )4 ( משתנים 

מריחות  היוצרת  איטית  צילום  במהירות 

מנת  על  זאת  וכל   )5 ( בתנועה  דמות  של 

להעביר  המדפסת  יכולת  את  לבדוק 

מעברי גוון וצבע עדינים אל נייר ההדפסה.

 
תוכנת  בעזרת  הודפסו  ההדפסות  כל 

 ,Tiff בפורמט  מקור  CS2 מקבצי  פוטושופ 

ברזולוציה של PPI 300, גודל 4A, בפרופיל 

Adobe RGB 1998 ובעומק צבע של  צבע 

שמונה וששה עשר ביט אשר מבטאים את 

עומק הצבע המקסימלי האיכותי.

אנלוגי  מצילום  בחלקם  נוצרו  הקבצים 

משקופית 5X4 אינטש וסריקה בסורק תופי 

ההדפסות   .  Leaf מתוצרת  דיגיטלי  ובגב 

 HP ניירות  של  רחב  מגוון  על  בוצעו 

קנווס  נייר  כגון:  לסוגי הצילומים  בהתאמה 

לצילומי   Fine Art נייר  לרפרודוקציה, 

 Gloss Photo נייר  ועל  והמזון  הפורטרט 

בגודלם  הודפסו  מהצילומים  חלק   .Paper

ס"מ   60 של  לאורך  ובהגדלה  המקורי 

באמצעות הדרייבר האורגינלי המסופק עם 

המדפסת.

במהלך בדיקתן של יכולות המדפסת

משתמשים  של  רחב  למגוון  התייחסתי 

הדפסות  למכור  עוניינים 
המ צלמים  כגון: 

המחפשים  גראפיים  מעצבים  מצילומיהם, 

 Print ,– וה  הפרזנטציה  לתחומי   פיתרון 

ליצור  בבואם  אמנים    Proofing

ליצירותיהם  מהימנות  רפרודוקציות 

המחפשות  השירות  ולשכות  המקוריות 

עקביות ועמידות לאורך זמן. 

נתונים  מספר  בלי  קשה  קצת  אופן,  בכל 

מובנה  במדפסת   ,HP ידי  על  שסופקו 

ספקטרומטר פנימי הצמוד לראשי ההדפסה, 

כדי  תוך  ההדפסה  איכות  על  מפקח  אשר 

מאפשרת  המערכת  בנוסף  עצמו.  התהליך 

המותאמים  מוכנים  בפרופילים  שימוש 

בניית  ומאפשר   HP של  ההדפסה  לניירות 

יצרנים  של  לניירות  חדשים  פרופילים 

אחרים. מערכת ניהול הצבע תומכת בצבעי 

אמולציית  וביכולת   84% של  ברמה  פנטון 

מסוג   RIP בתוכנת  שימוש  בעזרת  דפוס 

קיימת  שביננו  לטכנופובים   ,Best  EFI

לסוג  בהתאם  הדפסה  להגדרות  אפשרות 

צילום  צבעוני,  צילום  כגון:  והיעד  המקור 

שחור לבן ומשטחי צבע גראפיים וכל זאת על 

מנת לאפשר שימוש קל ויעיל גם למשתמש 

פחות מנוסה. היצרן טוען לעמידות מוכחת 

מאד  בטווח  שנה   200 עד  של  מעבדתית 

 Indoor בתנאי  שונים  ניירות  של  רחב 

400 שנה לניירות  ובנוסף לעמידות של עד 

ההדפסה המיוצרים בשיתוף ידע עם חברת 

.Hahnemuhle הנייר 

לאחר שעות הדפסה ארוכות ומהנות

לפרמטרים  בסקירתי  להתייחס  בחרתי 

למשתמש  המדפסת  ידידותיות  הבאים: 

וגמישות  הצבע  ניהול  יכולות  המקצועי, 

עמידות   ,  Proofing ה  נושא  העבודה, 

ההדפסה ועלות תועלת.

מצוידת  המדפסת  למשתמש:  ידידותיות 

שהכרתי  למה  יחסית  גדול  ניהול  במסך 

קלה  הניהול  תוכנת  קודמות,  במדפסות 

נושאים  לפי  לסמלים  מחולקת  להבנה 

מאד  ברורות  למפעיל  הביצוע  והוראות 

בערך  הלוקח  )דבר  הנייר  טעינת  משלב 

דרך  הסתבכת(  קצת  עם  גם  דקות   3

ההדפסה  ראשי  מצב  את  לבדוק  היכולת 

HP Designjet Z2100

דור חדש ומבטיח של מדפסות הזרקת דיו בפורמט רחב, בעלות 8 ראשי 

הדפסה, מערכת כיול צבע פנימית ואיכות הדפסה מקצועית.

שליחת  מסכי  כשגרה.  במדפסת  וטיפול 

מאד   Print הפקודה  דרך  להדפסה  הקובץ 

על  קלה  מאד  שליטה  ומאפשרים  ברורים 

סוג  קביעת  כגון:  הרצויים  הפרמטרים  כל 

הנייר, איכות ההדפסה וכד'. 

ניהול הצבע: ממש תענוג.

על  תשלוט  שהמדפסת  הגדרתי  בכוונה 

ותגדיר  מהקובץ  הצבע  נתוני  התאמת 

את  ויעבירו  ידפיסו  הצבע  ראשי  כיצד 

האינפורמציה אל נייר ההדפסה, דבר אשר 

גרם לשעתוק איכותי של הגוונים על הנייר 

המודפס בדיוק צבעוני מרשים אשר העלה 

חיוך רחב על שפתי. הדבר יאפשר לצלמים 

להגיע לרווית צבע מדהימה בשילוב גוונים 

את  מוציאים  אשר  ביותר  עדינים  ומעברים 

המיטב מהחוויה הצילומית, הדפסות השחור 

בשחורים  התאפיינו  הפורטרטים,  של  לבן 

רי גוון אפורים עדינים וכל זאת 
עמוקים ומעב

מבלי לאבד את רמת ההפרדה של שערות, 

עור.  ונקבוביות  בד  של  טקסטורות  ריסים, 

בהדפסת הרפרודוקציה הגעתי לרמת דיוק 

לאורגינל  בהשוואה  ובמיוחד  גבוהה  מאד 

הציורי עד לרמת משיכות המכחול והרגשת 

המכשיר  בתמונת  עצמו.  בציור  הקנווס  בד 

לשעתק  היכולת  לעיני  בלטה  הטכנולוגי 

וברישום  המכשיר  על  הנמצאים  טקסטים 

המוצר,  גימור  את  המאפיינת  הטקסטורה 

וירידה  חדות  מרמת  התרשמתי  בכלל 

לפרטים אשר לא מצאתי באף מדפסת אשר 

בחנתי בעבר. שליטה בניהול הצבע בשילוב 

הפקת  לדעתי  מאפשרת   RIP תוכנת 

גראפיים  למעצבים  המאפשר   Proofing

 Iris ה  איכות  על  העולות  הדפסות  להוציא 

תוך  הסטודיו  בתחומי  והכל  המיתולוגי 

חיסכון בזמן ועלויות חיצוניות.

ככלל מצאתי את המדפסת

מדהימה  בצורה  ורושמת  מעבירה 

בניית  תוך  חמים  צבעים  של  רחב  מגוון 

וניקיון  עומק  בעלי  ועדינים  רכים  מעברים 

הגוונים  גווני  של  איכותית  הפרדה  תוך 

המרכיבים את הצבע, גווני שחור מודפסים 

צילום  נייר  על  הדפסות  המזכירה  ברמה 

האפור  גווני  העברת  תוך  פעם  של  איכותי 

בצורה רחבה ללא איבוד פרטים.

עדינים  המעברים  הקרים  הצבעים  בתחום 

ויפים וללא הסטייה המפורסמת המאפיינת 

ה  לתוך   Magenta להוסיף  עבר  מדפסות 

הצבע  בתחום  כי  מצאתי  כי  אם   ,Cyan

 Ultra Marine ה  כגון  העמוק  הכחול 

 Out of כ  שנחשב  צבע  בעומק  המאופיין 

עדיין  האופסט  הדפסת  בתחום   gamut

ת גווני הגוונים 
המדפסת מתקשה להפריד א

והתוצאה הצבעונית מתקבלת אטומה יותר 

לעומת קובץ המקור.

עלות תועלת: המדפסת מאפשרת

ארגונית  פנים  הפקה  ויכולת  בזמן  חיסכון 

התלות  את  מסירה  זמן  של  בטווח  אשר 

מאפשרת  חיצוניים,  ספקים  עם  בעבודה 

עצמאות וגמישות בהפקת עבודה ללקוחות 

הכנסה  מקורות  לפתח  מאפשרת  השונים, 

במיוחד  נוספים  עיסוק  ותחומי  חדשים 

עבודותיהם,  את  למכור  היכולים  לצלמים 

למעצבים גראפיים היכולים לשרת לקוחות 

וללשכות  מיידי  באופן  פוסטרים  הצריכים 

הדפסה  איכויות  להציע  היכולות  שירות 

ניירות  של  רחב  מגוון  על  גבוהות  מאד 

הדפסה.

לסיום אפשר לומר שהתאהבתי

את  להכניס  יכול  הייתי  שאם  והאמת 

הייתי  בודד,  לאי  ולברוח  לכיס  המדפסת 

יושב שם כל היום ומדפיס תמונות מדהימות 

של שקיעות.

על יורם רשף: בעל סטודיו לצילום מסחרי 

המתמחה בצילום תדמיתי,

לתקשורת  בחוג  אולפן  לצילוםן  מרצה 

צילומית במכללת "הדסה" ירושלים.

כתב וצילם: יורם רשף

43 מדור פרסומי | זמן דיגיטלי | 

42 מדור פרסומי | זמן דיגיטלי | 

רפרודוקציה – נפתלי סלומון

יברסיטת תל אביב נ או תי  "ח שנ דו

Self Promotion – idya.com

Sharplight - Beamax - צילום מוצר

MBI קמפיין תדמיתי חברת

ס
על  שומע  היה  בישראל  מישהו  אם  פק 

מיקרונזיה - קבוצת איים מרהיבה באוקיינוס 

השקט - אלמלא המדינה הקטנה, הנהנית 

מחסות אמריקאית, לא היתה מתנגדת 

האו"ם  בהצבעות  עקבי  באופן 

להחלטות התוקפות את ישראל 

אותה.  מגנות  או 

לא  בהחלט  זאת  ואולם 

לצאת  היחידה  הסיבה 

למסע של 24 שעות אל איי 

האטרקציות  מיקרונזיה. 

כוללות  האיים  שמציעים 

מהיפים  טרופיים  חופים 

אלמוגים  ריפי  בעולם, 

ג'ונגלים 
מרהיבים, 

שבחלקם  וכפרים  סבוכים 

אורחות  נפוצות  עדיין 

והכל   - המסורתיות  החיים 

התיירות  למוקדי  מחוץ  נמצא 

השיא  בעונות  המלאים  והחופים 

מערביים.  מתרחצים  אלפי  במאות 

של  בשמם  המסתתרת  "מיקרו"  המלה 

האיים הולמת את המדינה הזעירה - ארכיפלג 

המחולק לשישה מחוזות שבכל אחד מהם יש קבוצת איים. 

בכל האיים יחדיו גרים כ-100 אלף מיקרונזים, כמעט כולם 

ומדיג.  מחקלאות  עדיין  מתפרנסים  ורובם  אדוקים  נוצרים 

ימות  בכל  מעלות   27 סביב  ונע  יציב,  באיים  האוויר  מזג 

השנה - כך שניתן להגיע אליהם בכל עונה. עם זאת, שימו 

הגשומה. העונה  הם  באזור  והקיץ  שהאביב  לב 

מה לראות?

הלבנים,  לחופים  באיים  מהטיול  נכבד  חלק  להקדיש  כדאי 

חופים  עם  איים  כ-600  יש  במיקרונזיה  ולשחייה.  לצלילה 

מיושבים,  מהאיים   65 רק  ק"מ.  כ-7,000  של  כולל  באורך 

כך שאפשר לצאת לטיול בסירה ולעגון לשהייה מהנה באחד 

המבודדים.  האיים 

פשרויות הצלילה באיים מגוונות וכוללות מסלולים "רגילים" 

של מסע לאורך הריף ומפגש עם בעלי החיים הימיים - דגים 

צבעוניים, צבי ים, כרישים ועוד. בשל היותה של מיקרונזיה 

בין  מלחמות  בשטחה  נערכו  באוקיינוס,  אסטרטגית  נקודה 

היתה  ביותר  המשמעותית  המערכה  עולמיות.  מעצמות 

בתקופת מלחמת העולם השנייה בין היפאנים, ששלטו באי, 

לבין האמריקאים שכבשו אותו ושלטו בו עד שנות ה-80. 

הלגונה  הוא  קרבות  לחובבי  במיוחד  צלילה שמתאים  אתר 

של צ'וק. מתחת למים שוכן מוזיאון ימי של ממש שכולל תשע 

ספינות ומשחתות של ציי ארה"ב ויפאן, שעל חלקן עדיין יש 

תותחים וכלי משחית אחרים. אחת מהן, המשחתת סוסוקי, 

שנורקל  עם  אליה  להגיע  שניתן  כך   - רדודים  במים  טבעה 

בלבד. 

שאינן  מדוזות  נפוצות  למיקרונזיה  סמוך  האוקיינוס  במי 

למי  במיוחד  למקום,  הייחודיות  האטרקציות  אחת  צורבות. 

מוקף  באגם  שחייה  הוא  המעקצץ,  התיכון  מהים  שמגיע 

במאות רבות של מדוזות בגדלים שונים. מי שמתעקש יכול 

מחמד.  חיות  כמו  אותן  ללטף  אפילו 

מיקרונזיה,  של  האיים  קבוצות  מארבע  אחת  יאפ,  באיי 

אפשר  מעניינים.  טיול  ואתרי  עתיקים  כפרים  כמה  נמצאים 

- מטבעות עתיקים ששימשו  ענקיים  אבן  גלגלי  למצוא שם 

האיים. תושבי  את  בעבר 

איך להגיע?

מכיוון  קצר,  שבוע  לסוף  מתאים  יעד  אינם  מיקרונזיה  איי 

אליהם  להגעה  השבוע  סוף  כל  את  להקדיש  שתצטרכו 

למיקרונזיה,  מישראל  ישירות  טיסות  אין  לישראל.  ולחזרה 

ורק חברות תעופה ספורות נוחתות בארבעת שדות התעופה 

הבינלאומיים של האיים, בין השאר בגלל גודלם המצומצם. 

הדרך המהירה ביותר להגיע לאיים מתחילה בטיסה ישירה 

מומלץ  שעות.   11 כמעט  הנמשכת  קונג,  להונג  על  אל  של 

שממשיכים  לפני  אחד  יום  לפחות  קונג  בהונג  לנוח  בחום 

במסע, שיימשך כ-15 שעות במקרה הטוב: טיסה מהונג קונג 

למנילה, ממנילה לגואם ומגואם לעיר פונפיי שבמיקרונזיה. 

מחירה של טיסה כזאת יכול להגיע ל-2,500 דולר הלוך חזור.

איי מיקרונזיה. קבוצת איים יפייפיה

הישראלים 

מכירים את 

מיקרונזיה 

כקבוצת האיים 

שתמיד תומכת 

בנו בהצבעות 

באו"ם, אבל יש 

לה הרבה להציע 

מעבר לזה: 

חופים זהובים, 

כפרים עתיקים 

ומדוזות 

ידידותיות

מאת: זיו מאור

מיקרונזיה

 אינדיזיין - עימוד מגזין



ק
בלייר קינג צ'ארלס ספניאל התחיל כעוד כלב 

ציד אבל מהר מאוד שינה את תפקידו לכלב 

שעשוע. כלבים אלה לא היו סתם כלבי שעשוע 

- הם היו הכלבים האישיים של מלך אנגליה צ'ארלס. 

לכל מקום שאליו היה מגיע המלך היו מגיעים אתו גם 

הכלבים שלו. לכלבים אלו יש אופי נהדר, הם אוהבים 

את הבעלים שלהם והם מלאים בשמחת חיים.

 

מאת: דוגי דוג

קבלייר קינג צ'ארלס - נתונים 

ומאפיינים

כלבים קטנים וחביבים בעלי 

ת  ו א ל מ ו ת  ו ל ו ד ג ם  י י נ ז ו א

ך,  ארו גופם  מבנה  ה,  ו בפרו

ת והזנב קצר.  ו הרגלים קטנ

ת  ל ע ב ו ה  כ ו ר א ה  ו ו ר פ ה

ה  ע י ג מ א  י ה ו ם  י ע נ ע  ג מ

. ר שחו ו ן  ב ל ם  חו ם  י בצבע

 
       

ק"ג        משקל:5-8 
       

 

 

  גובה: 30-33 ס"מ

אילוף כלבים - אילוף קבלייר 

קינג צ'ארלס ספניאל

קינג  קבלייר  לגדל  אם תבחרו 

חייבים  צ'ארלס ספניאל, אתם 

לשנות גישה ולעבוד עם כלבים 

חיובים. חיזוקים  עם  רק  אלה 

 
אילוף ללא תיקונים מצריך המון 

סבלנות וזמן האילוף הוא ארוך 

כלב  היא  התוצאה  אבל  יותר, 

נוספים  כלבים  ומאושר.  שמח 

תיקונים  ללא  אילוף  שעוברים 

מכירים  וכולנו  נחייה  כלבי  הם 

את האופי הטוב של כלבים אלה.

 
כלבים אלה לא אוהבים להישאר 

לבד בבית ואם אתם יכולים, אז 

אנחנו ממליצים לקחת שני כלבים. 

בזמן שאתם בעובדה הכלב לא 

ירגיש לבד - יהיה לו תמיד את 

החבר או החברה שלו.

טיפוח כלבים - קבלייר קינג 

צ'ארלס ספניאל

ספניאל  צ'ארלס  קינג  קבלייר 

ארוכה  פרווה  עם  כלב  הוא 

על  לשמור  בשביל  ונעימה, 

הפרווה  של  הרוך  ועל  המגע 

יום. כל  אותה  להבריש  צריך 

 
לכלבים שלא אוהבים מים אפשר 

לעשות מקלחת פעם בחודשיים 

ופעם בחודש אפשר להשתמש 

ו  פ מ ש ב

. ש ב י
 

את כל מוצרי הטיפוח של כלבים 

הכלבים.  יות  בחנו לקנות  יש 

של  במוצרים  להשתמש  אסור 

בני אדם על כלבים - זה עלול 

בפגוע בעורו של הכלב.

מחלות נפוצות וטיפול - כלב 

קינג צ'ארלס

בעיות בגב ובאגן, דלקות עיניים 

ת  ו בעי או  ת  חרשו ם  תי לעי ו

ם. י י בברכ ם  כאבי עה,  שמי

 
בגלל ריבוי המחלות הגנטיות 

גנטית  בדיקה  לעשות  מומלץ 

ת  ע י נ מ ל  - ה  ע ב ר ה י  נ פ ל

 . ם י ר ו ג ב ת  ו י ט נ ג ת  ו ל ח מ

 
בימים קרים חשוב להכין פינה 

שעות  כמה  ומדי  לכלב  חמה 

צריך לבדוק שהכלב לא רועד 

מקור.

קבלייר קינג צ'ארלס ספניאל - 

מקור הגזע והיסטוריה

הגזע מגיע אלינו מאנגליה והוא 

16, כלבים אלו  נולד במאה ה-

ואצילים  נהגו ללוות עשירים 

וחת  הרו נה  האמו באירופה. 

ש  י אלה  ם  שלכלבי תה  י הי

י ולהחזיק קבלייר  כוחות ריפו

קינג צ'ארלס מביא מזל טוב. 

ו משתמשים  הי וזקנים  נשים 

חימום  ככרית  אלה  בכלבים 

ו  הי כלבים  נסיעות,  ובמהלך 

יושבים על חיקם של הנוסעים 

. ף ו ג ה ם  ו מ י ח ב ם  י ר ז ו ע ו

 
הכלב  של  הגרסה  ו  לצערנ

הכלב  ו נעלמה  פעם  ה  שהי

שחזור.  ן  ו ניסי הוא  היום  של 

ל  ע ע  מ ש ש ם  י ב ל כ ב  ב ו ח

חיפש  צ'ארלס,  המלך  כלבי 

אותם ברחבי אירופה. לאחר 

ביקש  הוא  אותם  מצא  שלא 

ת  לנסו פה  רו באי ם  ממגדלי

ר. ו מהצי הכלב  את  לשחזר 

 
ד  ו מא מה  דו החדש  הכלב 

ם  י ב ל כ ל י  פ ו א ב ו ה  א ר מ ב

מגזעי  אחד  והוא  ם  הקודמי

הכלבים הפופולאריים בעולם.

קבלייר קינג צ'ארלס ספניאל - 

אוכל, ציוד ומשחקים

קבלייר קינג צ'ארלס ספניאל הוא 

כלב ציד, מה שמפעיל לו את יצר 

הציד הוא תנועה. כדורים, בובות 

פרווה וכל צעצוע שאפשר לזרוק 

שלכם. הכלב  עבור  טוב  יהיה 

 
לכלבים אלה יש נטייה להשמנה 

וחשוב להקפיד איתם על ארוחות 

מדודות ובזמנים קבועים. מומלץ 

גם לא לתת להם לטעום מהאוכל 

כזאת  טעימה  כל   - ו  שלנ

כמה  ולאחר  נספרת  לא 

ב  ל הכ ת  ו ע ו שב

עלול להשמין.

  קינג קבלייר
  צ'ארלס
ספניאל 

 

Cavalier King Charles Spaniel 

ציונים עבור כלב קינג 

צ'ארלס

גידול בדירה: 10 -

 מתאים גם לבית קטן.

ידידותי לילדים : 10 - 

חביב ומלא בשמחת חיים.

מתאים לאילוף: 7 -

 משמעת ואילוף בסיסי.

כלב שמירה: 5 - 

לא חשדנים.

טיפול וטיפוח: 7 - 

דורש טיפול יומיומי.

חי ונושם | עמ 43

חי ונושם | עמ 42
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4x4: ארבע מדינות - ארבע ערים
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2

הקפיטול

מקום משכנה של הרשות המחוקקת של ארצות הברית. הקפיטול 

ממוקם בראש גבעת הקפיטול, הנמצאת בקצהו המזרחי של המול 

בעיר וושינגטון בירת ארצות הברית. 

במרכז הבניין נמצאת כיפתו הגדולה, הבנויה בדומה לכיפת 

קתדרלת סנט פול בלונדון. הבניין בנוי משני אגפים. האגף הצפוני 

המשמש כמקום הסנאט של ארצות הברית, והאגף הדרומי אשר בו 

שוכן בית הנבחרים של ארצות הברית.

בנייתו של בניין הקפיטול החלה בשנת 1793. בניית אגף הסנאט 

הסתיימה בשנת 1800, ובניית אגף בית הנבחרים הסתיימה בשנת 

1811. הישיבה הראשונה של הקונגרס בבניין הנוכחי נערכה 

ב- 17 בנובמבר 1800. שנה לאחר סיום הבנייה, בעת מלחמת 

1812 נשרף הבניין על ידי הצבא הבריטי. ב- 1850 הורחב הבניין, 

והוקמה הכיפה, וב- 1863 הוסף הפסל בראש הכיפה.

כיום ממוקם מתחת לבניין מרכז מבקרים תת קרקעי חדש.

מבנה הקפיטול מופיע על שטר 50 דולר אמריקאי

פסל החירות

פסל החירות הוא אתר ההנצחה לאומי הבנוי כפסל גדל-ממדים וניצב 

באי החירות בניו יורק פסל החירות הוא אחד מסמליה המובהקים 

ביותר של העיר ניו יורק, ושל ארצות הברית בכלל.

הפסל בנוי משלד ברזל ופלדה בציפוי לוחות נחושת, וצבעו ירוק 

עמום. הוא מעוצב בדמות אלת החירות האוחזת בידה הימנית לפיד, 

JULY IV MDC- ובידה השמאלית לוח הנושא את הכיתוב 

CLXXVI" – תאריך הכרזת העצמאות של ארצות הברית )4 "

ביולי 1776(. אחת מרגליה עומדת על שרשראות, כסמל לשיחרור 

מכבלי השיעבוד. לראשה נזר בעל 7 חודים המזדקרים כקרני שמש 

לכל הכיוונים, ומייצגים את הקרנת החירות לשבע יבשות תבל. הגובה 

מהקרקע ועד לקצה הלפיד הוא 93 מטרים.

הפסל ניתן לארצות הברית כמתנה מצרפת, לשם ביסוס הקשר 

והידידות עם הרפובליקה הגדולה מעבר לאוקיינוס. הוא תוכנן על ידי 

הפסל הצרפתי פרדריק אוגוסט ברתולדי. עבור חגיגות יובל ה־100 

של ארצות הברית )1876(, אך עקב גודלו ומורכבותו הגיע לחגיגות 

היובל רק דגם חלקי שלו. הפסל הגיע לארצות הברית על גבי אונייה 

ביוני 1885, וטקס ההקדשה הרשמי נערך ב־28 באוקטובר 1886.

פסל החירות נמצא באי החירות )Liberty Island( שבנמל ניו 

יורק, כשלושה קילומטרים מדרום-מערב לקצה הדרומי של מנהטן. 

בשנת 1924 הוחלט שהפסל הוא אנדרטה לאומית. בשנת 1984 

הכריז ארגון אונסקו על הפסל כאתר מורשת עולמית.
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שער הניצחון

שער הניצחון בפריז ממוקם בכיכר שארל דה גול, פריז. הוא נבנה 

בפקודתו של נפוליאון, שמינה את האדריכל ז'אן שלגרן לבניית 

השער ותכנונו. הבנייה החלה בשנת 1806 ונסתימה רק 30 שנה 

לאחר מכן, בשנת 1836. גובהו כ-50 מ', ורוחבו כ-45 מ'. על 

החלק העליון של השער, ישנו עיטור של תיאור יציאת המתנדבים 

ב-1792 )שצויר על ידי האומן הצרפתי פרנסואה רוד(.

 Place de( השער ניצב כיום במרכזה של כיכר האטואל

l'Etoile(, ומן הגג ניתן לראות את כל 12 הדרכים היוצאות ממנה. 

 ,)Champs-Élysées( השער ממוקם בסופו של השאנז אליזה

הרחוב המרכזי בפריז על כיכר שארל דה גול, המוקף בכחמישה 

נתיבי תחבורה. הגישה אל שער הנצחון היא דרך מנהרה תת-

קרקעית. מתחת לשער הניצחון, ישנו קבר של חיילים לא מוכרים 

לזכר המלחמות שעברו בהיסטוריה הרבה של צרפת.

80, נבנתה בהמשך הציר ההיסטורי של פריז )אק� הי�ס בשנות ה
-

טוריק( שהשאנז אליזה הוא רק חלק ממנו, הגרנד ארש שבאזור 

לה דפאנ�. הגרנד ארש נבנתה כמחווה מודרניסטית לשער הניצחון 

ומסמלת את ניצחון ההומניטריות והשלום.

מגדל אייפל

מגדל אייפל נבנה עבור תערוכה בינלאומית, שהתקיימה בפריז 

ב-1889, לציון  מאה  שנים למהפכה הצרפתית. צורת המגדל הגבוה  

והזוויתי והקונסטרוקציה  שמנה נוצר היו חדשניים ומנוגדים לסגנון 

הבנייה שהיה מקובל אז בפריז - סגנון אבן מקושט ומסיבי.

הבניה ארכה שנתיים, חודשיים וחמישה ימים והמגדל נחנך ב-31 

במרץ 1889, כשגוסטב אייפל טיפס את 1,665 המדרגות לקומה 

6 במאי. עלות הבנייה. הוויכוח הצי־ השלישית. הוא נפתח לציבור ב

-

בורי על נחיצות המגדל ואופיו כמעט שהביא לפירוקו בשנת 1909, 

ניצל המגדל.אך לבסוף הוחלט להשתמש בו כתחנת אלחוט ממשלתית והודות לכך 

במשך כ-40 שנה, מפתיחתו ועד הקמתו של של בניין קרייזלר 

בניו יורק )1930(, היה מגדל אייפל המבנה הגבוה ביותר בעולם. 

גובהו של המגדל 324 מטרים.. בקומות הראשונה והשנייה קיימות 

מסעדות, חנויות ובתי קפה, ובקומה העליונה מרפסת  מגודרת, אשר 
5ממנה צופים על פאריס וסביבותיה.

4

מגדל פיזה

מגדל פיזה, הנמצא בעיר פיזה שבאיטליה, הוא מגדל הפעמונים של 

הקתדרלה בעיר והוא אחד המבנים הידועים באיטליה בשל הזווית 

שבה הוא נטוי. בנייתו ארכה 200 שנה, שכן הוא החל לנטות כבר 

בעת הבנייה, והדבר גרם לעיכובים של עשרות שנים במהלך הב

־
גבוהים.נייה. לשיפוע גורמת הקרקע הבלתי יציבה, שאינה מתאימה למבנים 

בשנת 1992 נמצא  כי נטיית המגדל מתגברת בקצב שעלול לגרום 

לקריסתו כעבור 100 שנה. בעקבות זאת נסגר המגדל לציבור 

והחלו בו פעולות שיקום, שהקטינו את השיפוע שלו בעשרה אחו

־
זים. לאחר השיקום השיפוע נאמד ב-5.5 מעלות. השיקום הסתיים 

בשנת 2001 והמגדל נפתח מחדש למבקרים.

מסופר כי גלילאו גליליי, שערך ניסויים בנפילת חפצים בעלי מסה 

שונה, נעזר בנטייתו של מגדל פיזה: הוא שחרר מידיו שני כדורים 

בעלי מסה שונה ובחן האם הכדור הכבד הגיע לקרקע לפני הכדור 

הקל. כך שלל גלילאו את התאוריה שהיתה מקובלת אז כי חפץ כבד 
נופל מהר יותר מחפץ קל.

אונסק"ו.בשנת 1987 נכלל מגדל פיזה ברשימת אתרי מורשת עולמית של 

הקולוסיאום

הקולוסיאום הוא אמפיתיאטרון ענק שנבנה ברומא העתיקה לשם 

צפייה במופעי בידור בהם קרבות של גלדיאטורים ומופעים הכוללים 

ציד של בעלי חיים. הוא היה מסוגל לאכלס עד 45,000 צופים. 

לא רשמי של העיר.הקולוסיאום משמש כיום כאתר תיירות פופולרי ברומא ומהווה סמל 

בניית הקולוסיאום הושלמה בשנת 80 לספירה. הוא נחנך במאה 

ימים של קרבות מפוארים בהם נהרגו 9,000 בעלי חיים. בבסיס 

המופעים של הקולוסיאום עמדה גישת ה"לחם ושעשועים" של האצו

־
לה הרומאית. לפי גישה זו על השלטון לספק לתושבים כמות בסיסית 

של לחם כדי שלא ירעבו ושעשועים בחינם. כשגלדיאטור מסוים 

הפסיד בקרב יכול היה לבקש את רחמי הקהל. במקרה והקהל הניף 

את מטפחותיו כלפי מעלה, הרי שהגלדיאטור המובס זכה בחייו, אולם 

אם הקהל סימן באגודלו כלפי מטה, על הגלדיאטור המנצח להרוג את 
יריבו.

הקולוסיאום היה בשימוש שוטף עד שהנצרות הביאה להפסקת 

הפעילות שהביאה לאובדן חיי אדם. עם השנים, אימצה הנצרות 

את המקום, וכיום עורך במקום האפיפיור מיסה אחת לשנה בקפלה 

הממוקמת בצד הדרומי של המבנה.

ב7 ביולי 2007 נבחר הקולוסיאום לאחד משבעת פלאי תבל החד־
שים.
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ארמון בקינגהאם

ארמון בקינגהאם הוא ארמון המלוכה הבריטי בלונדון, בריטניה. 

זהו משכנה הקבוע של המלכה אליזבת השנייה, על אף שהיא חיה 

ומתגוררת גם בארמונות נוספים. בית בקינגהאם נבנה במקורו 

עבור ג'ון שפילד, הדוכס הראשון מבקינגהאם, בשנת 1703. בשנת 

1762 נרכש המבנה על ידי המלך ג'ורג' השלישי, שהרחיב והגדיל 

אותו. בשנת 1826 שכר המלך ג'ורג' הרביעי את שירותיו של ג'ון 

נאש על מנת שישפץ את המבנה ויהפכו לארמון. בשנת 1837 הפך 

המלכה ויקטוריה.הארמון לארמון העיקרי של בית המלוכה הבריטי, והתגוררה בו 

המבנה העיקרי )החזית המזרחית של הארמון( נוסף לארמון לאחר 

1847 נוסף לאר־ נישואיה של המלכה ויקטוריה לנסיך אלברט. ב

מון אגף חדש שהשלים צורה של ריבוע, וכך נוצרה החצר הרבועה -

שבמרכז הארמון. בסיום שיפוץ זה היו בארמון 19 חדרי אירוח 

ממלכתיים, 52 חדרי שינה מלכותיים, 188 חדרי שינה למשרתים, 

92 משרדים ו-78 חדרי אמבטיה. בחזית הארמון נערך שיפוץ נוסף 

בשנת 1912 בתקופת מלכותו של המלך ג'ורג' החמישי, ונבנתה 
האנדרטה למלכה ויקטוריה.

בחזית הארמון מתבצע מדי יום בקיץ )מדי יומיים בחורף( טקס 

החלפת המשמר, שמאות תיירים באים לחזות בו. יצירות אמנות 

רבות מוצגות ב"גלריית המלכה" שנבנתה במקום בו עמדה הקפלה 

המלכותית שנהרסה בבליץ במלחמת העולם השנייה.

 

הביג בן

הביג בן )Big Ben( הוא הפעמון הגדול המורה את השעות במגדל 

השעון של ארמון וסטמינסטר )בתי הפרלמנט הבריטיים( "סנט סטי

־
בנס", בלונדון. לעתים נקרא המגדל כולו בשם ביג בן, אך שם זה שגוי.

השעון קרוי על שם סיר בנג'מין הול )1802 - 1867( שהיה הממונה 

על העבודות בעת התקנת השעון בשנת 1859. המגדל נבנה במאה 

ה-19, על מקומו של מגדל השעון של הארמון הישן, לאחר שריפתו 

ב1834. גובהו 96 מטר ובראשו ארבעה לוחות שעל כל אחד מהם 

7 מטר והם מכוונים לארבע רוחות השמיים. הש־ שעון. קוטר כל לוח
 

עון נבנה בסגנון הניאו גותי שאיפיין מאוד את האדריכלות המונומנט

־
לית באנגליה הוויקטוריאנית. הבניין מעוטר באלמנטים גותיים שונים 

וקצהו העליון נראה כמו מגדל פעמונים של קתדרלות גותיות המעוטר 

בצריחונים קטנים ומחודדים. הפעמון במגדל שוקל 13 טון ומופעל 

ידנית עד היום. הפעמון מצלצל רבע שעה אחרי שעה עגולה נעימה 

בת 4 צלילים ולאחר כל רבע אחר כך הוא מנגן את הקטע הקודם ו-4 

צלילים נוספים. כל שעה עגולה הוא מנגן את הנעימה המלאה בת 

16 צלילים ובסיומה הפעמון מצלצל עד 12 פעמים נוספות בהתאם 
לשעה.

ברחוב ויקטוריה בלונדון נמצא העתק קטן של הביג בן בשם "בן 
הקטן".

master pages אינדיזיין  - חוברת 
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THE CONNETICUT GRAND OPERA & ORHESTRA PRESENTS VERDIE’S DON GIOVANNI

Don Giovanni,a young,arrogant,sexually promiscuouos nobleman,abuses and outrages everyone else in the 

cast,until he encounters something he cannot kill,beat up,dodge,or outwit.

 אינדיזיין - עיצוב פוסטרים וקטוריים

R  I  G  O  L  E  T  T  O

Rigoletto is an opera in three
acts by Giuseppe Verdi.
The Italian libretto was written
by Francesco Maria Piave based
on the play Le roi s'amuse
by Victor Hugo.It was first performed at La

Fenice in Venice on March 11,
1851. It is considered by many
to be the first of the operatic
masterpieces of Verdi's middleto-

late career.
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ינואר
מושב אביאל ציפור הגשם - אגדת נייר 

17:00 | שישי | 6.02.09 מגיל 5 

מעבר לים - עפ"י שירי ביאליק לילדים 
מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה 04-8257773 

עין שריד 09-7962889 בת המלכה והירח 11:00  שבת | 7.02.09 מגיל 4 
פיית המרציפן 17:30 | שלישי | 10.02.09 3 - 7 

מתנ"ס הר חומה, ירושלים 02-6453891 
17:30 | שלישי | 10.02.09 3 - 7 

הר אדר 02-5344710מעבר לים - עפ"י שירי ביאליק לילדים 
מושב בית זית 052-2219625 ציפור הגשם - אגדת נייר 17:30 | רביעי | 11.02.09 מגיל 4 

עין שריד 09-7962889 נקודת אור 17:30 | ראשון | 15.02.09 מגיל 5 
פיית המרציפן 16:30 | שלישי | 17.02.09 מגיל 6 

היכל תרבות, פרדס חנה 04-6271420 
קיבוץ נען 08-9442807 גוליבר - המסע לליליפוט 17:30 | רביעי | 18.02.09 3 - 7 

האוסף הכי הכי... 16:30| חמישי | 19.02.09 מגיל 4 
מתנ"ס פסגת זאב, ירושלים 02-5831456 

סבתא סורגת סיפורים 17:00 | רביעי | 25.02.09 מגיל 4 
מתנ"ס הר חומה, ירושלים 02-6453891 

17:30 | רביעי | 25.02.09 מגיל 5 

קיבוץ יטבתה 08-6357429 מעבר לים - עפ"י שירי ביאליק לילדים 
מושב ביצרון 08-8574158פיית המרציפן 17:00 | שישי | 2.01.09 מגיל 4 
הר אדר 02-5344710גוליבר - המסע לליליפוט 17:30 | שלישי | 6.01.09 3 - 7 

בלילה חלמתי חיות 17:30 | רביעי | 7.01.09 מגיל 4 
היכל תרבות, פרדס חנה 04-627142

בת המלכה והירח 17:30 | רביעי | 7.01.09 3 - 6 
מתנ"ס הר חומה, ירושלים 02-6453891

כפר סירקין 03-9096972 גוליבר - המסע לליליפוט 17:30 | רביעי | 14.01.09 3 - 7 
בלילה חלמתי חיות 17:00 | שישי | 16.01.09מגיל 4 

מתנ"ס גילה, ירושלים 02-6768886 
ציפור הגשם - אגדת נייר 17:00 | שני | 19.01.09 3 - 6 

מתנ"ס רמות אלון, ירושלים 02-5867662 
פיית המרציפן 17:30 | שלישי | 20.01.09 מגיל 5 

מועצה אזורית אשכול 08-9929136 
האוסף הכי הכי... 17:00 | רביעי | 28.01.09 3 - 7 

מושב אביחיל, עמק חפר 09-8981628 
17:00 | רביעי | 28.01.09 מגיל 4 

נופית 04-9535055 מעבר לים - עפ"י שירי ביאליק לילדים 
17:00 | חמישי | 29.01.09 מגיל 4 

תיאטרון גבעתיים 03-7325340 מעבר לים - עפ"י שירי ביאליק לילדים 
 11:30  שבת | 31.01.09 מגיל 4 

פברואר
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