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סדנה | רגע משלי
בתוך המרוץ המטורף של החיים, 

גיליתי באחרונה בועה של שקט פנימי 

והתרגשות בסדנה קסומה של אישה 

מעוררת השראה, גינת רוגל. רוגל, מרצה 

ומנחת סדנאות אישיות ועורכת שותפה 

של מגזין קוצ'לטר, הזמינה אותנו לקחת 

לעצמנו רגע משלנו ולהעניק לעצמנו 

מתנה משמעותית - להתבונן בחיינו, 

להוקיר את הקיים, לגלות את השפע 

שיש לנו, ואז להעז לדמיין ולחלום את 

החלומות הכי פרועים ומרגשים שלנו. 

יש הרבה סדנאות שעוסקות בהכנת 

חזון, אבל בסדנה הזאת יש משהו מיוחד, 

שנובע מהאותנטיות של רוגל. היא 

פתחה את הערב בהרצאה שבה שיתפה 

בכמיהה שלה להיות אימא לילד נוסף 

 ובדרך המאתגרת שהיא עברה

ועדיין עוברת.

"המיזם My Moment נולד מהמסע 

האישי שלי ומהחלום שלי להרחיב 

את משפחתנו, ללדת אח נוסף לבתי 

המתוקה", היא סיפרה. "באחד מהימים 

המאתגרים שעברו עליי, חשבתי לעצמי: 

'הלוואי והיה לי משהו שיקרב אליי את 

החלום והחזון שמרגשים אותי ויחבר 

אותי אליהם בדרך להגשמתם'". 

האח המיוחל עדיין בדרך, אך בינתיים 

"ילדה" רוגל כמה מוצרים ואת הסדנה 

וההרצאה המיוחדות האלה, שבסופן 

מתרחש רגע קסום במיוחד. כל משתתף 

מכניס לתוך שרשרת חזון או מחזיק 

מפתחות - מעין קפסולות צבעוניות 

ויפות, פתק קטן ובו תמצית החלומות 

שלו. כך, החלומות שלנו קרובים אלינו 

פיזית, ומזכירים לנו ביומיום את מה 

שאנו באמת רוצים. 

אני ממליצה לכל אחד ואחת לבוא 

לסדנה, ואין זמן מתאים יותר לעבור את 

התהליך המרגש ולקבל השראה מאשר 

תחילת שנה חדשה. מאז הסדנה אני 

הולכת כל הזמן עם החלומות שלי.

הם מזכירים לי את היש בחיי, את מי 

שאני ואת מה שחשוב לי, ושמורים 

בקפסולה ורודה מנצנצת בתוך מחזיק 

 המפתחות שלי. הסדנה הקרובה

 ב–1 באוקטובר ברמת גן.

בפייסבוק: "גינת רוגל", 052-3939433, 

.www.mymomentnow.com
אורלי בר–קימה
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אירוח, סדנה, מופע, 
יוגה ומסעדה 

יוגה ועיסוי | שילוב מנצח
אני מעריצה אנשים שמתרגלים יוגה באופן קבוע ומפגינים גמישות מרהיבה שהיא תוצר לוואי מבורך. מנגד, 

התנסיתי בכמה שיטות יוגה ולא הצלחתי להתחבר לאף אחת מהן. לכן, הגעתי אל הפגישה עם מור היקרי 

ברגשות מעורבים. היקרי היא מורה ליוגה ויניאסה, ליוגה לנשים בהיריון ולפילאטיס ויוצרת סדנאות לנשים 

המשלבות תנועה ומוזיקה. היא מטפלת בשיטת תאי יוגה תרפי )יוגה שיקומית( ובעיסוי תאילנדי. בסטודיו 

שבדירתה ברמת גן היא מעבירה שיעורים פרטיים שמורכבים מתרגול יוגה ומעיסוי. 

היקרי ביררה מהי מידת הניסיון שלי ביוגה, והודיתי שחוץ מכלב מסתכל לאחור ותנוחת הילד איני יודעת 

הרבה. התחלנו את השיעור במדיטציה קלה ואחריה בכמה ברכות שמש. היקרי תרגלה איתי וזרמה בקצב 

שלי, ונגעה בעדינות כשהיה צריך לתקן תנוחה כלשהי. המשכנו לתרגול בעמידה, שדרש יציבה מדויקת 

והפעלת שרירי הליבה. המקצועיות והניסיון של היקרי ניכרו היטב. היא דחפה קדימה כשהיה צורך בכך 

והייתה קשובה גם למה שלא נאמר במילים. התרגול נמשך כשעה, ומצאתי את עצמי מחבבת יוגה מחדש. 

בתום שלב היוגה, עברנו למזרן העיסויים. היקרי עמעמה את האורות, הדליקה נר, שמה מוזיקה 

הודית שקטה ושאלה באילו חלקים בגוף להתמקד. מכאן ואילך, ריחפתי בחצי שינה-חצי חלום. 

המגע היה נעים ומדויק ובעקבותיו הגוף נהפך לרפוי ולנינוח, תחושה שנמשכה גם בימים הבאים. 

הדובדבן שבקצפת היה הפרק האחרון בסשן, שכלל שימוש בכלי נגינה בקרבת הגוף. השילוב בין 

תחושת הנוחות על סף הירדמות לצלילים ההרמוניים העיף אותי לעולם אחר. החזרה ההדרגתית 

למציאות נעשתה באמצעות קערות טיבטיות, שהונחו באזור הבטן ושיגרו גלי אנרגיה שהגיעו עד 

 לקצות האצבעות בידיים וברגליים. מחיר לשיעור משולב של 90 דקות: 250 שקלים.

www.yogaandmore.co.il, בפייסבוק: "Yoga&more - מור היקרי".
שרון בן–דוד

מופע מחול | להעז ולפרוץ 
"השתיקה", יצירתם של אמיר קולבן ולהקת המחול קולבן דאנס, היא מופע מחול מודרני נועז, פורץ דרך 

ומקדים את זמנו. בכל רגע בצפייה במופע, שבו הקהל נהפך לפעיל, לשותף, התהוו בתוכי תנועה חדשה או 

שאלה חדשה שבהכרח מייצרת תנועה פנימית משמעותית, והתמלאתי בדריכות לקראת החלק הבא. 

בתהליך הכתיבה על החוויה שלי מהמופע, נפגשתי עם שתיקה בתוכי. שאלתי עצמי מה לכתוב וכמה מן 

הסמוי אני רוצה להביא לעומת הגלוי והברור מאליו. אולי דרך ההתבוננות הזאת אני יכולה גם לומר משהו 

על המופע הזה - כמה הוא מפגיש עם קולות פנימיים, מעמת עם מוסכמות חברתיות ומביא לעולם איזו 

פריצת דרך באמנות - איך לבטא שתיקה בריקוד שהוא גם כך ערוץ "שקט" ברובו. 

אחד הרגעים במופע כלל דיאלוג שקט בין אחד הרקדנים לקהל. הרקדן בדק אם הקהל מסכים 

שיפשוט את בגדיו וירקוד בעירום מלא. מעטים הרימו בזהירות את ידיהם לחיוב, לעומת רבים 

שהרימו ידיהם לסירוב. האינטראקציה החשובה הזאת מאפשרת לנו לשאול את עצמנו עד כמה אנו 

מרגישים בנוח עם עירום באמנות ובכלל. יש לנו בחירה - אם ללכת עד הסוף עם הקונבנציה ועם 

הקונפורמיות או דווקא עם החתרנות ועם עשייה שאינה מתוך כל מוסכמה חברתית. 

השתיקה וההשתקה מתבטאות במופע בדרכים יצירתיות ואמנותיות. הרעש הולך ומתגבר, ומיד 

לאחריו יש דממה, שממחישה עד כמה הרעש צריך להיות נוכח כדי להבין מהו שקט. אין תשובות 

ברורות ביציאה מהמופע. את הסוף שלו אתה יוצר מתוך הדמיון והמחשבה שלך, ובהכרח שואל את 

עצמך - "מה פגשתי שם שהיה לי חזק כל כך ומהדהד?". 

איזבלה בן אהרן
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מסעדה | מטבח חקלאי
בתור תושבת השרון, תמיד כיף לי לשמוע על פתיחת מסעדות חדשות שגם מגישות מנות 

מעולות, גם שוכנות במתחם נדיר ביופיו וגם נמצאות קרוב לבית. מסעדת שסטל מטבח חקלאי, 

השוכנת במתחם מקום בלב ברעננה, בהחלט עונה על כל הקריטריונים האלה. בן זוגי ואני 

ביקרנו במקום המיוחד הזה באחד מימי חמישי בערב עם הקטנה שלנו, שטרם מלאו לה שנתיים. 

המסעדה ממוקמת במבנה אבן מקסים, אבל ההפתעה האמיתית נמצאת ברחבי מתחם מקום 

בלב, שיופיו מהפנט ממש. מדובר ברצף של פינות חמד קסומות כגון גשרון שחוצה בריכת דגי 

זהב, מרפסת "מבודדת" רומנטית במיוחד וגן אורגני, שתוצרתו מגיעה לצלחות סועדי שסטל. 

למנות ראשונות הזמנו פוקצ'ה מתנור אבן עם שמן זית כתית וטפאנד )18 שקלים(, שהגיעה 

חמה ורכה והייתה נדיבה בממדיה; סלט חקלאי יווני - סלט מירקות הגן עם גבינת פטה, זיתי 

טאסוס, אורגנו ושמן זית )42 שקלים(, שהיה מצוין ומרענן; ותאנים טריות עם גבינת ברינזה, 

אגוזי מלך קלויים, דבש ונגיעת מלח ים )48 שקלים(, שחובבי המנות המתוקות, כמוני, יאהבו 

מאוד. לאחר הספתח הנהדר הזה המשכנו לעיקריות. בן זוגי הזמין פילה בקר בגריל על מצע 

פירה תפוחי אדמה וירקות העונה ברוטב פלפלת עם ברנדי ושמנת )142 שקלים( ו"התענג 

על כל ביס", כדבריו. אני הזמנתי ממולאים מגן הירק מוגשים במילוי אורז מלא, פטריות, טופו 

וירקות )69 שקלים( - מנה מתפריט הראשונות שבהחלט יכולה לתפקד כעיקרית צמחונית 

מוצלחת. אהבתי במיוחד את תוספת הטופו למילוי. לקטנה הזמנו פסטה עגבניות )45 שקלים( 

מתוך התפריט לילדים.

שבעים וטובי לב הסכמנו על הקינוח - עוגת גבינה אפויה בציפוי שוקולד לבן )38 שקלים( 

 שחוסלה עד מהרה. חיים שסטל, הבעלים, הסביר לנו שחרט על דגלו התעקשות על איכות

לצד אטמוספרה מיוחדת, הנוצרת בזכות השתילים האורגניים - שהם מעין מקלטים של 

 אנרגיות טובות. לא נותר לנו אלא להסכים. כל השבוע - 24:00-12:00. מתחם מקום בלב,

פרדס משותף 5 רעננה. 072-3951175.

עדי שגב–בשן

אירוח | אצל לילי ובלום
בדרך כלל, כשגרים במרכז, חופשה בתל אביב 

אינה משהו שמביאים בחשבון. ואולם, הקיץ 

הזה החלטנו לעשות משהו אחר, ובמסגרת הזמן 

המוגבל שהיה לרשותנו בחרנו לבלות לילה במלון 

הבוטיק לילי אנד בלום. כך, בלי שתכננו, מצאנו 

עצמנו חווים את העיר שבה מתנהלת שגרת חיינו 

ממש כמו תיירים. אחר הצהריים גלגלנו שיחה 

על מיטות השיזוף שעל גג המלון, ובשעת ערב 

מוקדמת הוזמנו ל–זHappy hour במרפסת 

הצופה אל הפטיו הירוק ונהנינו מירקות חתוכים 

ומצנימים עם מטבלים לצד כוסות קאווה. בהמשך 

הערב טיילנו בשדרות רוטשילד הסמוכות, ואת 

ארוחת הערב בחרנו לאכול באחת המסעדות 

האהובות עלינו. הידיעה שבתום הארוחה נשוב 

למלון השרתה עלינו תחושת נינוחות ומוד קליל 

וחיובי, כזה השמור לחופשות בלבד. 

הלינה באחד מ–37 חדרי המלון האסתטיים 

הזכירה לנו חוויית מלון ברלינאי אי שם 

בקיץ 2010, ואילו ארוחת הבוקר בסגנון 

דרום–צרפתי גרמה לנו להרגיש כאילו 

התעוררנו במלון בוטיק בפרובנס. ארוחת 

הבוקר הוגשה בפינת הלובי, לצד הבר, 

והייתה מגוונת וטעימה. היא כללה בין 

היתר מאפים מתוקים, לחמים ובייגלים, 

מחבת שקשוקה ומחבת חביתות, גבינות, 

קונפיטורות, יוגורטים, סלטים, אנטיפסטי, 

זיתים ופירות יבשים. הייתה זו ארוחת 

בוקר נפלאה בזכות מגוון מטעמים נהדרים 

שהוגשו בכמויות קטנות ואווירה אירופית 

לצד תחושת שלווה אינסופית ושקט אורבני 

יקר מפז. לאחר הארוחה, לגמנו את הקפה 

שלנו ולאחריו יצאנו חזרה הביתה, מרחק עשר 

דקות נסיעה, אי שם ברמת גן. המלון מציע גם 

שירותי כביסה, אינטרנט מהיר חינם, טלוויזיה, 

כספת ומיני בר. לילינבלום 48 תל אביב, 

 ,www.lilyandbloom.com ,072-2484848

.Hotel@lilyandbloom.com
טלי מחלב


