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צרכנות
למתקדמים

2008

גליל
חיפה
ים
ת"א

30–21
32-26
30–21
30–26

34–23
ב"ש
ניו יורק 30–18
לונדון 23-13
25-15
פריז

מוסקבה 10-5
איסטנבול 26-21
32-25
בנגקוק
שנגחאי 28-23

באזומטר
צילום :אי.פי

יום שני 1 ,בספטמבר 2008

ברק אובמה .כולם קוראים אותו

טיסה בכדור פורח

איפה :בשמי הארץ עם חברת Hotairballoon

מחיר 1,200 :שקל לאדם

ארוחת בוקר
איפה :מקום בלב ,רעננה
מחיר 56–38 :שקל
עיסוי ופינוקים
איפה :סי סיזר בסי אנד סאן
מחיר 1,600 :שקל לזוג

b

בגדים
איפה :מווילה
בבצרה
מחיר לדוגמה:
חולצות וגופיות:
 700–149שקל

מה

עושים ביום הראשון ללימודים

הילדים הולכים לגן ולבית הספר ,והמבוגרים? הם יכולים לקחת עוד יום חופש למילוי מצברים,
לטוס בכדור פורח ,לעשות מסאז' ולבקר במוזיאון .פרויקט כלכליסט
כתבי כלכליסט

הראשון לספטמבר בפתח ,החופש
הגדול נגמר סופית וזמן האיכות עם
הילדים תם .רגע לפני שהחיים שבים
למסלולם הרגיל והמעט מטורף ,חודש
לפני חופשות החגים ,זה הזמן לעצור
ולעשות משהו למען עצמכם .זה יכול
להיות יום חופש מלא פינוקים ,או
שעתיים גנובות בחלל הזמן הצר אחרי
שעזבתם את הילד בוכה בגן ועד שת

חזרו לאסוף אותו" .כלכליסט" מציע
רשימה של פעילויות לגוף ולנפש
במיוחד ליום הראשון של הלימודים,
והכי חשוב :למבוגרים בלבד.
טיולים « למי שלא יכול
לראות יותר לונה פארק )אבל
עדיין עומד על הרגליים(.
כדור פורח ושמפניה .בניגוד למ
שפט המפורסם שטוען שהדברים
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הטובים בחיים הם חינם ,טיסה בכדור
פורח היא יקרה אבל בהחלט מהנה.
הצבעוניות הבוהקת ,סל הקש הרו
מנטי וההזדמנות להשקיף על העו
לם מגבוה יצליחו לרגש גם את מי
שכבר קשה להפתיע .משך המעוף
 90–60דקות ,והוא נערך בשעות
הבוקר המוקדמות מעל ארבעה אזו
רים בארץ :בין גלבוע לתבור ,פארק
תמנע והרי אילת ,צפון הנגב והער
בה .מדריך שיחכה לכם בנקודת המ
אלבר
אלבז

כשר
בירושלים

סצינת המסעדות
בבירה

פגש יוביל אתכם לשטח וייתן הסבר
קצר על הפעילות ועל כללי בטיחות
מתבקשים כשמרחפים באוויר עם
מבערי גז .בשלב הבא תוזמנו לעזור
לו במלאכת ניפוח הבלון ,ואחר כך
לרחף בין העננים ולקנח בארוחת
בוקר מלווה בבקבוק
שמפניה .פרטים :המשך
 1,200שקל לאדם .בעמ' 46
טל',054-4761704 :
.hotairballoon.co.il
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צילום :אם.סי.טי

למנוי*8822 :

הביוגרפיות הנמכרות
באמזון

מאחורי
המסלול
לקראת אירועי
שבוע האופנה

Three Cups of Tea

ספר המתאר את המשימה
המסוכנת והמופלאה שלקח על עצמו
מטפס ההרים גרג מורטנסון :לבנות
בתי ספר באזורים העניים ביותר
באפגניסטן ובפקיסטן .למען המטרה
מורטנסון מוכר את כל רכושו ,עובר
להתגורר במכונית ונפרד מבת זוגו.

c

Sarah

אמריקאים רבים מתעניינים
לאחרונה בחייה של שרה פאלין,
האשה הראשונה שכיהנה בתפקיד
מושל מדינת אלסקה ,ומי שנבחרה
על ידי המועמד הרפובליקני לנשיאות
ארצות הברית ג'ון מקיין לתפקיד סגן
הנשיא.

d

The Obama Nation

מחקר מושקע שבו יותר
מ 6,000הערות שוליים ומטרתו
אחת :להוכיח שברק אובמה הוא
שמאלני קיצוני שיוביל את האומה
האמריקאית לאבדון.

e

The Audacity of Hope

עוד רב מכר על ברק אובמה,
המועמד הדמוקרטי לנשיאות ארצות
הברית .הפעם מדובר בזווית חיובית:
ספר עיון אוטוביוגרפי ,שבו משתף
אובמה את הקוראים בדעותיו על
ערכים ,אמונה ותקווה.

f

sTORI telling

טורי ספלינג ,מי ששיחקה
את הבתולה הכי מפורסמת
בטלוויזיה של שנות התשעים )דונה
מ"בברלי הילס  ("90210ובתו של
המפיק אהרון ספלינג ,מספרת על
הכל :הניתוחים הפלסטיים ,המסיבות,
השקרים של הצהובונים והמכות עם
שאנון דוהרטי )ברנדה(.
נתונים30.9 ,amazon.com :

