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אני עומד בכניסה לבית הספר לאמנויות 
של ליברפול. על הקיר שלידי מתנוססת 
בוגרי  של  בשחור־לבן  מחזור  תמונת 
בית הספר היסודי מחזור 1956. שני חי־

צים בטוש שחור, שמישהו הוסיף על מסגרת הזכוכית, 
מכוונים לשני נערים שמישירים מבט רציני למצלמה. 
התמונה הזו צולמה הרבה לפני שמישהו בכלל העז לד־
מיין שיום יבוא והשניים האלה יכבשו את העולם. היום 
אין מישהו שלא מכיר את פול מקרטני וג'ורג' האריסון, 
שתי החיפושיות שלמדו במבנה שפעם שימש בית ספר 
לאמנויות  הספר  מבתי  אחד  הוא  והיום  לבנים  יסודי 

הטובים בעולם. 
אלא שגורלו של בית הספר כמעט נידון למוות. 
לפני כמה שנים הצטלם מקרטני לסרט תיעודי על 
המוסד החינוכי שעמד שומם ונטוש. במהלך הצילו־

מים החליט מקרטני הנרגש להעניק למבנה שבו למד 
גורל טוב יותר. הוא דיבר עם ג'ורג' מרטין, המפיק 
האגדי של הביטלס, וזה הכיר לו את מארק פתרס־

טון־וויטי, מי שלימים הפך למייסד בית הספר החדש 
ומנהלו. עכשיו, במשרדו של וויטי, מצלצל הטלפון. 
”פול מגיע מחר, אז אנחנו צריכים לעשות כמה הכ־
נות", הוא אומר לעוזרת שלו. למחרת אכן הגיע מק־

רטני והסתגר באחת הכיתות עם שמונה סטודנטים 
שהאזינו בצמא לאגדת המוזיקה.

בבית  כיום  לומדים  ישראלים  סטודנטים  חמישה 
(ליפ“א),  בליברפול  לאמנויות  המפורסם  הספר 
"תהילה"  בסרט  שצפה  אחרי  וויטי  ידי  על  שהוקם 
ונשבה בחזון. הישראלים הם חלק מ־750 סטודנטים 
תואר  להשלים  לכאן  שמגיעים  מדינות,  מארבעים 
ראשון במוזיקה, משחק, ריקוד, סאונד ועוד. רק לת־
למיד אחד מתוך 18 מועמדים מתקבל לבית הספר, 
הבריטית.  הבידור  בתעשיית  משתלבים  שבוגריו 
הסטודנטים הישראלים הגיעו לכאן דרך בית הספר 
הישראלי "מיוזיק", שחתם על הסכם שיתוף פעולה 

עם ליפ"א.

היפסטר בן 70 
 ,24 איגנשטיין,  וישי  מבנימינה,   ,23 פלד,  אוריאן 
מאשקלון, לומדים במקום כבר שנתיים. אחת החוויות 
הראשונות והחזקות של איגנשטיין הייתה כיתת אמן 
שעבר אצל מקרטני. ”ישבנו והאזנו לשיעור שהוא נתן 
במשך שעה", הוא מספר. ”הוא היה עם שתי רגליים 
על הקרקע, נחמד, נעים ונגיש בצורה קיצונית. היית 
מצפה שהוא יהיה מתנשא, אבל הוא היה צעיר בנפשו 
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וגמענו את הדברים שלו בצמא. הוא הגיע כשלרגליו 
שינעל  בן 70  מאדם  מצפה  היית  לא  אולסטאר.  נעלי 

נעליים של היפסטר".
עומר ג'ו נווה, 30, מתל אביב, כבר עשה קריירה בא־

רץ, כשניגן עם אלישע בנאי ו־40 השודדים, חמי רודנר 
חלום. ”קשה  להגשים  בשביל  הכל  עזב  אבל  ואחרים, 
להתפרנס בארץ ממוזיקה, אם אתה לא עושה חלטורות 
או מוזיקה מזרחית. הברנז'ה המוזיקלית מאוד סגורה 
והחלטתי שאני רוצה לרדוף אחרי החלומות האמיתיים 
שלי בחו"ל. כולנו מקווים להישאר כאן בליברפול ול־

עשות מוזיקה". 
או כמו שדבי אלן אמרה "לתהילה מתלווים זיעה 

מיליון  רבע  מחיר".  ותג 
זהו   — דיוק  ליתר  שקל, 
המצטבר  הלימוד  שכר 
של שלוש שנות הלימו־
דים בבית הספר הנחשק. 
במיוחד  פשוט,  לא  עסק 
אם אתה סטודנט ישרא־

למלגות  זכאי  שלא  לי, 
הבריטי  החינוך  שמשרד 
”הלי־ לנתיניו.  מחלק 
השקעה,  הם  כאן  מודים 
וכך אני מסתכל על זה", 
”אתה  איגנשטיין.  אומר 

עובד כאן עם אנשים שבבוא היום יהיו חוד החנית של 
התעשייה". 

כדי לממן את הלימודים עובדים החמישה בעבודות 
בסופ"שים  מזמרים  למשל,  ואיגנשטיין,  פלד  שונות. 
במועדוני מוזיקה ובחתונות, ”אלא שכאן מנגנים בח־

תונות סטיבי וונדר ולא מזרחית. להופיע כאן בחתונה 
איגנשטיין.  אומר  חלטורה",  לא  אמנותי,  סטטוס  זה 

הסטודנטים נושמים ונושפים מוזיקה, דבר הבא לידי 
כאן  שנבנו  המשוכללים,  ההקלטות  באולפני  ביטוי 
בהשקעה של קרוב למיליון ליש"ט ופתוחים 24 שעות 

ביממה לשימוש הסטודנטים. 

"מספיק טלפון של פול"
לפני חמש שנים נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין 
ליפ"א לבית ספר הגבוה ליצירה והפקת מוזיקה בי־

מסלול  מקיימים  המוסדות  שני  "מיוזיק".   — שראל 
הישראליים  לכישרונות  המאפשר  משותף,  לימודים 
הבא  חמישי  ביום  בליברפול.  לימודיהם  את  לסיים 
יתקיימו ב"מיוזיק" האודישנים השנתיים למועמדים 
מו־ לתחומי  ישראליים 

יהיו  והם  וסאונד,  זיקה 
למועמדים  גם  פתוחים 
חיצוניים. "זאת הזדמנות 
הסטודנ־ עסור  נפלאה 
טים שלנו ללמוד במוסד 
הגבוהה  ברמה  בינלאומי 
קשרים  ולפתח  ביותר 
מכאן",  להשיג  שקשה 
מנהל  חרותי,  רונן  אומר 

"מיוזיק". 
מקרטני כבר לא תורם 
חסות.  רק  לליפ"א,  כסף 
”וזה לא מעט", אומר וויטי. ”מדי פעם צריך להרים טל־

פון ולהזיז דברים ורק פול מסוגל לעשות את זה. המותג 
ולהפוך  תרומות  לגייס  דלתות,  לפתוח  עוזר  מקרטני 
מבוג־ כמה  לקח  אפילו  הוא  ליוקרתי.  הספר  בית  את 

רי בית הספר שיעבדו איתו בפרויקטים שלו. מי יודע, 
אולי בקרוב הוא ישתף פעולה עם בוגר ישראלי מבית 

הספר. סוף סוף תהיה חיפושית מייד אין יזראל".

הביקורת | יקיר אלקריב

העיקר שיצאנו 
שבעים

סתמית ומשעממת? אולי. אבל ארוחה עסקית בסניף החדש של 
ZINC — המסעדה בבעלות אחיה של בר רפאלי באזור התעשייה יהוד 

— לפחות לא תשאיר אתכם רעבים    

מא־ לא  מכירים  אנו   ZINC את 
הפועל  הוותיק  מהסניף  תמול, 
ברחוב קרליבך בתל אביב. הסניף 
התעשייה  באזור  לאחרונה  שנפתח  החדש, 
של יהוד, הפתיע אותנו בגודלו. מדובר במ־

קום עצום. 
אות־ שאלה  הצעירה  כשהמלצרית  אבל 

נו מיד כשנכנסנו אם אנחנו עובדים באחת 
כמו  הבנתי;  הסמוכות,  ההייטק  מחברות 
הסניף התל אביבי, גם המסעדה הזו מיועדת 
הע־ הארוחות  לאספקת  ובראשונה  בראש 

העמל  הטכנולוגי  הפרולטריון  של  סקיות 
כשאזור  שבוע,  ובסופי  הסביבה.  במפעלי 
התעשייה מתרוקן, מבלים כאן צעירים המ־

גיעים בחבורות גדולות.
בחרנו  צהריים,  בשעת  שהגענו  מכיוון   
שמחירן  העסקיות  מתפריט  בשתי ארוחות 
נקבע על פי מחיר המנה העיקרית. למנות 
בפנקו  מטוגנות  פטריות  קיבלנו  ראשונות 
(פירורי לחם יפניים, קצת גדולים יותר מה־

רגילים) עם מיונז מתובל, ובשנייה כרובית 
מטוגנת עם רוטב שהוגדר כתאילנדי. 

מל־ כהכרזת  הרגישו  שקיבלנו  המנות 
האומללים,  הירקות  על  המטבח  של  חמה 
הכל  לעשות  אומר  גמר  שם  מישהו  כאילו 
כדי להסוות את טעמיהם הטבעיים. ציפוי 
הפירורים היה עבה מדי, הטיגון ממושך מדי, 
והרטבים — בנאליים. מיונז עם פפריקה הוא 
רוטב שעבר מהעולם פחות או יותר עם פי־

רוקה של להקת אבבא, וטוב שכך. 
לעיקריות בחרתי במנה מפתה למדי של 
קבב לוקוס, עם תוספת של אורז לבן. מע־

סלמון  פילה  הוזמן  השולחן  של  השני  ברו 
על  קינואה.  של  תוספת  עם  בתנור,  אפוי 
בביטחון:  לומר  יכול  אני  שקיבלתי  המנה 
בטוח.  לא  בכלל  ולוקוס?  היה.  לא  זה  קבב 
לוקוס  כלשהו.  של דג  בשר  כאן  אולי היה 

הוא אחד הדגים היקרים בשוק, וכדי למכור 
אותו במסגרת של ארוחה עסקית ב־79 שקל 
ועוד להרוויח מזה, הקציצות צריכות להיות 

בגודל של כפתורים. 
במסעדה של שף טלוויזיוני מפורסם אכ־

לתי (אותה) פעם מנת קבב לוקוס שכללה 
כה  היו  הן  שקל.  ב־160  "קציצות"  ארבע 
מותח  שמישהו  בטוח  שהייתי  עד  זעירות, 
אותי. וכשהתברר שזו אכן המנה, נשבעתי 
ממסעדותיו  אחת  באף  לעולם  אבקר  שלא 
שקי־ הקציצות  מקרה,  בכל  שף.  אותו  של 
בלנו כאן הונחו על רוטב עגבניות חמצמץ 
אני  אבל  ויין,  חמאה  עם  שהוכן  שהובטח 

מטיל ספק גם בכך. 
הסלמון  פילה  השולחן,  של  השני  בצידו 
פשוט  והיה  עגבניות  רוטב  אותו  על  הוגש 
וטוב; נתח גדול למדי שלא התייבש ושמר 
על רוב טעמיו. וגם תוספת הקינואה הייתה 
שעועית  של  אחרת  מנה  אבל  רעה.  לא 
הופצצה  בנפרד  שהוזמנה  מבושלת  ירוקה 
לחריפה  והפכה  שחור,  פלפל  של  במטח 
מאוד. כחובב חריפות מכל סוג, קיבלתי זאת 
בברכה. אבל האם זו באמת הייתה הכוונה, 

או שלמישהו במטבח קרתה תקלה?
קינחנו בטירמיסו (35 שקל), כבר מחוץ 
לתפריט העסקי, שהוכן לא עם גבינת מס־
קרפונה, כמקובל, אלא על בסיס של גלי־

ספלי  שני  עם  יחד  סביר.  היה  אבל  דה — 
כולל  שקל   240 שילמנו  לסיום,  מקיאטו 
מש־ סתמית,  שהייתה  ארוחה  על  שירות 

עממת ומיושנת. 
למס־ שבניגוד  רק  לומר  אפשר  לזכותה 
עדות השף למיניהן, שמהן אנו יוצאים גם 
עניים וגם רעבים, היא לפחות הייתה מש־

ביעה — כזו שאפשר לעבור איתה את  היום, 
עד שמגיעים הביתה לארוחת הערב. 

† ZINC, אלטלף 9, יהוד. טל' 6200884־03

קציצות לוקוס? לא בטוח. 
 ZINC מנה במסעדת

בכיתה עם 
פול מקרטני

שיעור במוזיקה | יניב חלילי, ליברפול

חתיכת היסטוריה. בית הספר לאומנויות בליברפול

"החלומות הגדולים נמצאים 
בליברפול". הביטלס: מימין 
פול מקרטני וג'ורג' האריסון
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אני עומד בכניסה לבית הספר לאמנויות 
של ליברפול. על הקיר שלידי מתנוססת 
בוגרי  של  בשחור־לבן  מחזור  תמונת 
בית הספר היסודי מחזור 1956. שני חי־

צים בטוש שחור, שמישהו הוסיף על מסגרת הזכוכית, 
מכוונים לשני נערים שמישירים מבט רציני למצלמה. 
התמונה הזו צולמה הרבה לפני שמישהו בכלל העז לד־
מיין שיום יבוא והשניים האלה יכבשו את העולם. היום 
אין מישהו שלא מכיר את פול מקרטני וג'ורג' האריסון, 
שתי החיפושיות שלמדו במבנה שפעם שימש בית ספר 
לאמנויות  הספר  מבתי  אחד  הוא  והיום  לבנים  יסודי 

הטובים בעולם. 
אלא שגורלו של בית הספר כמעט נידון למוות. 
לפני כמה שנים הצטלם מקרטני לסרט תיעודי על 
המוסד החינוכי שעמד שומם ונטוש. במהלך הצילו־

מים החליט מקרטני הנרגש להעניק למבנה שבו למד 
גורל טוב יותר. הוא דיבר עם ג'ורג' מרטין, המפיק 
האגדי של הביטלס, וזה הכיר לו את מארק פתרס־

טון־וויטי, מי שלימים הפך למייסד בית הספר החדש 
ומנהלו. עכשיו, במשרדו של וויטי, מצלצל הטלפון. 
”פול מגיע מחר, אז אנחנו צריכים לעשות כמה הכ־
נות", הוא אומר לעוזרת שלו. למחרת אכן הגיע מק־

רטני והסתגר באחת הכיתות עם שמונה סטודנטים 
שהאזינו בצמא לאגדת המוזיקה.

בבית  כיום  לומדים  ישראלים  סטודנטים  חמישה 
(ליפ“א),  בליברפול  לאמנויות  המפורסם  הספר 
"תהילה"  בסרט  שצפה  אחרי  וויטי  ידי  על  שהוקם 
ונשבה בחזון. הישראלים הם חלק מ־750 סטודנטים 
תואר  להשלים  לכאן  שמגיעים  מדינות,  מארבעים 
ראשון במוזיקה, משחק, ריקוד, סאונד ועוד. רק לת־
למיד אחד מתוך 18 מועמדים מתקבל לבית הספר, 
הבריטית.  הבידור  בתעשיית  משתלבים  שבוגריו 
הסטודנטים הישראלים הגיעו לכאן דרך בית הספר 
הישראלי "מיוזיק", שחתם על הסכם שיתוף פעולה 

עם ליפ"א.

היפסטר בן 70 
 ,24 איגנשטיין,  וישי  מבנימינה,   ,23 פלד,  אוריאן 
מאשקלון, לומדים במקום כבר שנתיים. אחת החוויות 
הראשונות והחזקות של איגנשטיין הייתה כיתת אמן 
שעבר אצל מקרטני. ”ישבנו והאזנו לשיעור שהוא נתן 
במשך שעה", הוא מספר. ”הוא היה עם שתי רגליים 
על הקרקע, נחמד, נעים ונגיש בצורה קיצונית. היית 
מצפה שהוא יהיה מתנשא, אבל הוא היה צעיר בנפשו 

ת ו פ ס ו נ ת  ו ע ש

רקפת  של  במשפחתה  הגברים  כל 
דפוקים או מתים, בדרך כלל גם וגם. 
מה־ "שקרים  גיבורת  מכך  כתוצאה 
בוידעם" של תמרה אבנר היא המספרת הכי מצ־

חיקה, מרירה, סרקסטית, משולחת רסן או סתם 
משוגעת. יש לה שלל אובססיות חטטניות שאינן 

הצורך  ובראשן  לשליטה,  ניתנות 
נסיבות  את  שוב  לחקור  הכפייתי 
מותו של אחיה צביקה שנהרג במ־
בע־ ורקפת  הכיפורים,  יום  לחמת 
כדי  לכתו,  על  כפיצוי  נוצרה  צם 

שהוריה לא ייצאו מדעתם.
הר־ מנטייה  סובלת  היא  עכשיו 

סנית להתאהב תמיד בגברים הלא 
נכונים, ובראשם עודד שטנגר, עו־

ממנה  שמבוגר  נשים  חובב  דין  רך 
בהרבה. וכמעט מובן מאליו, רקפת 
קב"נית  בעצמה,  פסיכולוגית  היא 
באנשים  לאבחן  שמסוגלת  צבאית 

אחרים הפרעות נפשיות ממרחק קילומטר. 
רקפת היא אישה מהממת שרגילה לסחרר גב־

רים בקלילות, מלכה בין הסדינים שאינה בוחלת 
בדבר, כך שמי שאיתה מתמכר אליה באופן בלתי 
הפיך ואף סופני. היא רגילה לעשות שימוש צי־
ני וקר בגברים שבהם היא נתקלת, ואז להשליך 
אותם הצידה ולעבור לקורבן הבא. אבל עכשיו 
היא פתאום מאוהבת לגמרי בעו"ד עודד, ואצ־

לה התאהבות היא תקלה חמורה, שמביאה איתה 
צרה צרורה, ואת זה אנו יודעים כבר מההתחלה.
רקפת הופכת לסטוקרית של אדם נשוי בש־

לישית עם אלף מאהבות, שהוא חידה גדולה ולא 
מפוענחת, איש שכולו ניגודים. היא יודעת שזה 
ייגמר רע, אבל היא לא יכולה להפסיק. זה חזק 
ממנה, וזה מה שהופך אותה לדמות 
ספרותית כה מרהיבה, כשהיא נופ־

לת קורבן לדבר שהכי מעניין אותה 
את  לגלות  ממש  הקיומי  הצורך   —
היד שמנענעת את העריסה, את מה 
שגורם לנו לתקתק, את אותו גורם 
חמקמק שלפעמים פשוט קוראים לו 

גורל.
אם מתעלמים מהנטייה המעצב־
נת במקצת של רקפת לדבר ישירות 
אל הקוראים, "שקרים מהבוידעם" 
הוא ספר חד ועוקצני, שמשפד ללא 
האינסופי  השכול  פולחן  את  רחם 
והע־ הצביעות  כל  עם  הישראלי,  הממסד  של 

אבנר  תמרה  אצל  נמנעות.  הבלתי  הפנים  מדת 
אין פרות קדושות וההומור השחור הנפלא של 
רקפת הופך אותן לשישליקים וקבבים עסיסיים, 
שנבלעים בהנאה עצומה וחסרת בושה. זה אולי 

לא הכי גורמה, אבל זה בהחלט הכי טעים.
הוצאת  אבנר.  תמרה  מהבוידעם/  שקרים   †
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"שקרים מהבוידעם" מתעלל בפולחן השכול הישראלי

היד שמנענעת
ספר | רן בן�נון

ניחוחות חוף 
אמאלפי בישראל

שגריר איטליה בישראל פרנצ'סקו מריה טאלו 
אירח בשבוע שעבר במעונו את יצרני צלחות 

הקרמיקה המפורסמות מהעיירה וייטרי שברצועת 
חוף אמאלפי. בין המוזמנים: שפים מובילים 

והצמרת של המסעדנות האיטלקית בתל אביב, 
בהם השפים של המסעדות פיורלה, ארנסטו 

ודלאל. מפעלי חברת "סולימנה" הפכו במרוצת 
השנים לסמל בלתי נפרד מרצועת החוף עוצרת 

הנשימה דרומית לנאפולי. בתי מלון ומסעדות 
באזור אימצו את הצלחות, ומשם דרכם לשולחנות 

בכל רחבי העולם הייתה מהירה. לדברי ג'ובאנה 
סולימנה, הדור השני של מייסדי המפעל, שהגיעה 

לאירוע בישראל, לאה רבין היתה מהראשונות 
בארץ לאמץ לביתה את צלחות הקרמיקה 

הצבעוניות והאמנותיות | מנחם גנץ

במסדרונות האלה התרוצצו פעם הנערים פול מקרטני וג'ורג' האריסון. 
על הקירות תלויות עדיין התמונות שלהם. היום משמש המקום כאחד 

מבתי הספר לאמנויות הטובים בעולם. יניב חלילי יצא לליברפול 
בעקבות ההיסטוריה של הביטלס, וגילה שם סטודנטים ישראלים 

שחולמים להפוך לחיפושיות מייד אין יזראל 

בכיתה עם 
פול מקרטני

שיעור במוזיקה | יניב חלילי, ליברפול

חתיכת היסטוריה. בית הספר לאומנויות בליברפול
תרועת הפסטיבלים

עונת הפסטיבלים וההופעות עושה חשק להתלבש 
כמו נערות הרוק שמציפות את המגזינים: שורטס 

זעירים, חולצה בוהמיינית ומגפי גומי. אמריקן איגל 
משיקה קולקציית מכנסונים שעוצבו בהשראת 

הפסטיבלים, וכוללים מגוון רחב במיוחד של גזרות 
וצבעים (שימו לב במיוחד לגזרה המשוחררת יותר, 

ה�Loose). מחירים: 250�200 שקל. | שלי גרוס

צילום: אמיר ריינר


