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עמוד 2

שגיב

דיגייאית

26

הלילה של אילת

חיי

מאלו

ומנהלת

שבמרכז",

"יש

אומרת

בר,

רוצה

כאן אנשי־

לילה

הצעירה

הנמרצת

להעיר

סצנת

את

שלא נופלים
השנים

בארבע

להשתלב

האחרונות היא חיה על קו תל־אביב-אילת והצליחה
כעת עם שובה לעיר הולדתה
המוזיקה האלקטרונית
בסצנת
היא

הפכה לחלק בלתי
ואירועים

מסיבות

ולמסיבות
11a
11D

מהסצנה

נפרד

ורוצה

מתקלטת

ומפיקה

אלטרנטיבה למועדונים

ליצור

הקריוקי

"י
^•־

ציז*ו

דוק־קנטוס

יוק*

מתחום

$DN2$מספרת" $DN2$,שנייםגדולים
פרת,
שלא נופלים מאלו

המוזיקה

הארץ ,ויש

שבמרכז

מה לעשות

הרבה

שהוא
עילוי

ממני ואח קטן ממני,

במוזיקה.

$TS1$גיטרה$TS1$
גי־
הבאתי הביתה

טרה
$DN2$גיטרה $DN2$והתחלתילנגןולשיר ,ובעקבותיי

ולשפר״.

לנגן .כיוםכולנו
החלוכולם

ושרים

לנגן
שגיב

הצעירה

יושבים בימי

שישי בבית עם הגיטרות
שירי ארץ ישראל היפה .זה קטע

ברפת
במוזיקה

עוסקת
הנחושה

מאז נעוריה.

לא היססהלעזוב

התיכון

בית

הספר

דים

במגמת המוזיקה בבית

משפחתי

שחשובלנו מאוד״.

את

בעיר לטובת לימר
הספר

לאמא

הכפר

הירוק באזור המרכז ,דברשהעלה לא מעט

תהיות בקרב הסביבה הקרובה.״בדיעבד
אני משוכנעת שזו היתה החלטה נהדרת",
אומרת שגיב.

נזוזיקח מוו
עם סיום התיכון ,שגיב התגייסה לצה״ל
ושירתהבמודיעין שרה בבאר־שבע .לאחר
שחרורה נסעה לטיול במזרח במהלכו
היתה מעורבת בתאונת אופנוע.״הטיול
היה נהדר עד הפציעה .נחתכתי והיו לי
תפרים וממש לא רציתי לספרלהורים

״הכפר הירוק הוא בית ספרשמנוהל
שתשננו היטב את השם ניצן שגיב.
כדאי
כפנימיה ,ואני
ביקשתי ללמוד מוזיקה
הבר
שגיב  ,)26די.ג'ייאית ומנהלת
כי ידעתי שהםידאגו" ,נזכרת שגיב .״רק
בתקופה בה לא היולימודי מוזיקה בתי־
$TS1$בתיכונים$TS1$
׳) ,היא השם החם
׳אליס׳(לשעבר ׳מזח 99
כשחזרתי לארץ ואמא ראתה אתהצלקות
$DN2$בתיכונים $DN2$באילת והכפר הירוק נחשב לאחר
כונים
בסצנת הלילההאילתית ,והיא מתכוונת
שנותרו היא ירעה על כך והיא כל כך
מבתי הספר הטובים בארץ .למדתי שם
לכבוש את העיר בעזרת המוזיקה האל־
$TS1$האלקטרונית$TS1$.
חררהלי.׳למה לא סיפרת?׳ שאלה,׳הייתי
לא רק מוזיקה עשר יחידותלבגרות ,אלא
לקטרונית $DN2$.אם תשאלו את שגיב מה צריך
קטרונית.
נוסעת לטפלבך׳ .זה בדיוק מה שלא רצי־
$TS1$רציתי$TS1$,
גם נפתחתי לדברים שלא היובאילת.
כדילהצליח ,היא תגיד לכם לנסות,
$DN2$רציתי $DN2$,רציתי להסתדרלבר ,לאלגרום לאמא
תי,
למדתי והתחברתי עםתלמידים בדואים
לנסותלנסות ,ועוד פעם לנסות עד שמ־
$TS1$שמשגיב$TS1$
דאגהומצוקה״.
ואתיופים ,עסקתי בכפר ברפתנות וישלי
צליחים.
שגיב
ששבהמהטיול ,החלה
לאחר
שגיב
תעודה של רפתנית .אהבתי מאודלעסוק
$שמשגיב $DN2$עוסקת במוזיקה מאז שהיתה נערה
ובמשך
לעבוד ברדיו׳קול הים האדום׳
בזה״ ,היא נזכרת .״אני מנגנת בגיטרה
משפחתה,
צעירה ולא היססהלעזוב את
כשנתיים היתה העורכת המוזיקלית
את חבריה ואת העיר לטובתלימודים
ושרה ,ובבית הספר הייתי בסביבה שעס־
$TS1$שעסקה$TS1$
גם

במגמת המוזיקה

בהמשך,

שימשה

בפנימיית

$DN2$שעסקה $DN2$במוזיקה
קה
הכפר הירוק.

עורכתמוזיקלית בר־
$TS1$ברדיו$TS1$

דיו$DN2$׳קול היםהאדום',
דיו

אך החליטהלעקור
מסצנת המו־
$TS1$המוזיקה$TS1$
חלק

לתל־אביב כדילהיות
האלקטרונית.לפני
זיקה
וזיקה$DN2$
הביתה,לאילת.
כעת הדי.ג׳ייאית

כחודשיים

הנמרצת

שבה

מתכוונת

להזריק חיים לסצנת הלילה
למועדונים ,ולד־
$TS1$ולדבריה$TS1$,
וליצור אלטרנטיבה
בריה" $DN2$,יש כאן אנשי חיי לילה ואנשים
בריה,
המקומית

ושירה על

בסיסיומיומי ,וזה

הראשית .״זה
מאור״,

היהנהדר״.

היא

היה

תפקיר

נזכרת.

נהדר

שאהבתי

״תפקידחלומות.

בסביבתה הקרובה התקשו להבין
לפנימיה .״זה לא היה
החלטתהלעבור
מקובל באותה תקופה והיו הערות בנוסח
׳הכל בסדרבבית?׳ ,אבל אני רציתיללמוד

מחוצה

המקום הכי

תקופה בן הזוג

את

מוזיקה ,וכך עשיתי ,וזה היה

נכון עבורי ללמודבו״.

אחיה של
המוזיקה .״יש לי

שגיב

נדבקו גם כן

בחיידק

שלושה אחים" ,היא מס־
$TS1$מספרת$TS1$,

עסקתי

שנתיים

במוזיקה

נטו

ואהבתי

מאוד את העשייה .עם זאת ,תמיד היהלי
את הפחדלהיתקע בעיר אילתוכביכול
לפספס את העשייההמוזיקלית
הגדולה .באותה
לה ,בעיר
שלי שעסק במסעדנות נאלץלעזוב

את

העיר ,כך שעזבתי איתו את.העיר ואת
התפקיד״.

עמוד 3

עמוד 4

הארץ.אבל

יותר מאשר במרכז

יש גם את

הבילוי בט״לת ,יושביםבטיילת
שמבקשות מילר
של נערות בנות 15

חבורות

בן

אלכוהול ,ומשם זהיכול
 18שיקנהלהן
להיגררלדברים מאוד לא
נעימים״.

$TS1$לנערים$TS1$
לנע־
שגיב משוכנעת שצריךלהציע
אלטרנטיבה ,ובימים
רים
$DN2$לנערים$DN2$
ולנערות
היא עוברת על ערבי מוזיקה המיועדים
אלה

לקטינים .״אני עובדת על
נטוליאלכוהוללנועראילת'.לרעתי,
ערבי מוזיקה

ליהנות,
אלכוהול כדי
לא חייבים לשתות

המוזיקה לכשעצמה
רה
$DN2$החברה$DN2$

המשותפת .מה עוד

אלכוהול
שתיית

מודל

ניצן

״לא

שגיב.

שגיב עזבה
הגדולה ועבדה

חייבים

את אילת לטובת העיר
בתהום המסעדנות .היא

״היית־

מאוד

נחושה ולא

השתלבה

בסצנת המוזיקה

הפורחת

די.ג׳ייאית
׳׳בתל־אביב הייתי
תל־אביב.

הסט

סצנת חיי הלילה היא אינה מתפ־
$TS1$מתפלאת$TS1$

אותי עבור הגימיק ,בחורה שמגישה מו־
$TS1$מוזיקה$TS1$

זיקה
$DN2$מוזיקה$DN2$אלקטרונית,
ניהלה סג־ף של ביה קפה ,סניף של רשת
כלל.
בדרך
ובמקביל
תל־אביב,
מזון אסייתית ,במרכז
'תגיעי

של

פעם

שכרו

פלרטוטים״.
שום רצוןלהיבנות על יד־
כמוכולם ,גם שגיב שמעה על
איילגולן והנערות הקטינות והסערה
שהתעוררה בעקבותיה .לאור היכרותה

דבר

השמורלגברים

לבושה כוסית' ,היו

אומרים לי ואחרי שביצעתי
שכרו אותי

את

פרשת

עם

לאת
שוב ,בגלל הביצ־עים המו־
$TS1$המוזיקליים״$TS1$,
$DN2$מתפלאת$DN2$מגילן

הצעיר של הנערות המעו־
$TS1$המעורבות$TS1$

שבמקרים רבים

מסתיימת בקטטות״.

לחיקוי
השנים

בארבע

לשתות אלכוהול גדי ליהגות"

היא הנאה ,החב־
$TS1$החברה$TS1$

האחרונות

נרדה

שגיב

בין תל־אביב לאילת ,נוסעת למרכז
ומוצאת עצמה חוזרת לעיר מולדתה.
״הרצון להיות במרכז הארץ מובן ,אבל
אני תמיר מוצאת עצמי שבה לאילת,
במיוחדבחורף״ ,היא אומרת.״תל־אביב
ומנוכרת עבורי ,באילת אני
עגמומית
מוצאת את החום
והמשפחתיות של העיר
שלי .אםבתל־אביב אני מרגישה לבד,
באילת אני מרגישה בבית .אילת היא
המקום בו אנייכולהלהיות הכיאני״.
לפני חודשיים שגיב שוב חזרהלעיר
הולדתה .״חזרתי לאילתלפני חודשיים
לביקור בן שבוע־שבועיים ונשארתי",
צוחקת שגיב.

מודל החיקוי של
הוריה .״אבא שלי

ללא

שגיב הם
הוא

שמאמין

אדם

להיישיר מבט,למצוא
שצריך

ספק

מה רוצים

לעשות ,לשאוף להצליחולשמוח״,

היא

רבות
אומרת" .הוא ואמי
$DN2$המעורבות $DN2$בפרשה .״זה לא נדיר לראות בנות
$DN2$המוזיקליים״ $DN2$,היא מספרת בסיפוק.
ליינים של מו־
$TS1$מוזיקה $TS1$זיקליים״,
וגם עסקתי בהפקות של
נהדרת בכר שהםלומדים
להופעות ושותות אל־
$TS1$אלכוהול״$TS1$,
׳דוף׳,
זיקה$DN2$אלקטרונית כמו׳מוקשה',
זיקה
צעירות מגיעות
״הבנתי שזה הביזנסולאהתרעמתי",
בן  60והואלומד עוד קורם בכל כמה חו־
$TS1$חודשים$TS1$,
$DN2$אלכוהול״ $DN2$,היא מספרת" .תחום חייהלילה
היא אומרת ומוסיפה ,״אני נוטה לנצל כוהול״,
ועור״ ,היא מספרת.
׳קליקה׳,
$DN2$חודשים $DN2$,שואף
דשים,
יכוללהיות מאוד פרוע .באזור המרכז
הזדמנויות כשהן מגיעות ואם מישהו
ליידע ,מעשיר את עצמו,

שימשו עבורי

דוגמה

עדהיום .אבא

החליט לשכור את שירותייכדי.ג׳יי

גימיק

בגלל

rraromהגדולה שלילמוזיקה החלה
מהגדולים,
פיצג׳רלד,אלביס פרס־
$TS1$פרסלי$TS1$,
ולות $DN2$כמו אלה
דולות

לי,
י$DN2$,

וסגנונות כמו טוויסט,סווינג,

הקלאסית

וההרמוניה

שנהגתי לשמוע

בבית ואהבתילשמוע לאחרמכן״ ,נזכרת

שגיב .״ההורים

נהגולצחוקעליי

אוהבתלשמוע

מוזיקה שלזקנים".

שאני

ואוכיח

שאני

נהדרת.

הסיפוק

של־ מגיע כשאני מגיעה לסט
שהיית־
הערב הקהל אומר ל־
והם העבירו
הסיפוק

ושואל

ארבע־המש

היכן

משתכרות ולא

להופעות,
מגיעות

ובסוף
נהדרת

״־שנם

צעירים

מזייפים תעודות זהות ,זו

מגיע

מה

נעשה איתן״ ,היא

■ודעות

שעות בכיף.

האמיתי שלי ,כשהקהל

הרמטית ואני

ראיתי בנות צעירות
ממש

מקרים רבים בהם נערות ונערים

תופעה .לא

מספרת.

פשוט

פעם הערתי לאנשי הביט־
$TS1$הביטחון$TS1$

$DN2$הביטחון$DN2$לבדוק
חון
אפשר לשמוע אותישוב".
להופעות.לטעמי זהו

למוזיקה של
על אף אהבתה
להציב גבולות
אלקטרונית.
בחרה להתמקד במוזיקה
לא פעם שגיב נתקלה באנשי חי־לילה
ממש מקובל ליוצרת אישה.
״זה לא
ד־.ג׳י־ז נשים
בכל הארץ יש מעט מאוד
שאוחזים בגישה שחייבים לפלרטט עם
הקהל והחבריםלעבודה ,גישה שלד־
$TS1$שלדעתה$TS1$
אפשר
העוסקות במוזיקהאלקטרונית,
$DN2$שלדעתה $DN2$שגויהלחלוטין" .אין ספק שאילו
לספור אותןאולי על יד אחת .זה תהום
עתה
הייתי מפלרטטת או נמרחת ,הייתי מק־
$TS1$מקבלת$TS1$
שנחשב לתחום גברי וכשהצעתי עצמי
בלת
כדי.ג׳־י של מוזיקה אלקטרונית הרימו
$DN2$מקבלת $DN2$יותר הצעותעבודה" ,היא אומרת.
לא מעט גבות״ ,היא נזכרת.
״תחום חי־ הלילה נחשב משום מה למ־
$TS1$למתירני$TS1$
$DN2$למתירני $DN2$יותר מעבודה במשרד ,אבל אני
תירני
■ורעת מניין אני באהולאן אניהולכת,
ואין לי שום ענ־ץ למכור דבר חוץ מה־
$TS1$מהעשייה$TS1$
$DN2$מהעשייה$DN2$שלי .נתקלתי לא פעם במצבים
עשייה
מביכים ,אבל תמיד ידעת־ לומר׳לא׳
״תחום חיי הלילה
עניין״ ,היא מדגישה.
ולסגור בכך
תקיף
מה
משום
נחשב
לדבריה ,אמה חינכה אותה היטב והיא
גבולות .״אני מקצו־
$TS1$מקצוענית$TS1$
תמיר ־דעה להציב
למתירני יותר
$DN2$מקצוענית$DN2$ויכולה להתנהל ללא שום צורך
ענית
במשרד,
מכבודה
באקטים שלא מכבדים נשים .גם כנע־
$TS1$כנערה$TS1$
רה
$DN2$כנערה $DN2$התמודדתי עם זה .אני בתחום מגיל
אבל אני יודעת מניין
צעיר וכנערה תמיד יש אתהבלבול בין
באה ולאן אני
אני
מה מנומס לומר ומה לא ,כיצד להדוף
ארם בלי
להעליב אותו יותר מרי .אמי
שום
הולכת ואין לי
לימרה אותילהיותילדה טובה ואני רוב
עניין למכור דבר חוץ
הזמן עם בןזוג״ ,אומרת שגיב.״אולי
אם הייתי יותר׳זורמת /הייתי מקבלת
מהעשייה שלי"
יותר עבודות ,אבל זו לא אגי ואני מעדי־
$TS1$מעדיפה$TS1$
פה
$DN2$מעדיפה$DN2$להגיעלהישגים בדרך הקשה .חובת
ההוכחה של מקצועיותויכולות חלה
עלייולא על אופן הלבוששלי ,ואין לי
פעם ,שגיב

לא

אפשר לפקח

תמיד

רה
$DN2$בצורה$DN2$
אישה ,זה מה שיהיה .אני אקח את הע־
$TS1$העבודה$TS1$

בודה
$DN2$העבודה$DN2$
שיריהביטלס ,הזמרות הג־
$TS1$הגדולות$TS1$

השירה

איך שאני נראית והעובדה שאני

מגיעותלהופעות
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על הכניסה בצו־
$TS1$בצורה$TS1$

טוב יותר

אתגיל

הנכנסות

דבר מאור לא נכון

לעשות ,לכל גיל יש את צורתהבילוי
ושכרות
שלו ואני לא חושבתשבילוי
במועדונים

צעירים

הם

שגיב

לנסות עדשאצליח.
באופנה ולמדה משפטיםבגיל

״,

40

היא

מספרת.

״הםלימדו אותי לרצותוללמוד
די.ג׳יי
פעם לא מאוחר מרי .הגעתילהיות
בגיל מאוחר יחסית ,לא האמנתי בעצמי,
לא העזתילומר׳אנידי.ג"י של מוזיקה
אלקטרונית'ולהציע עצמילתפקידים,
חששתילהיות עור אחת שמציעה עצמה
ושאף

מצליחה",
ולא

היא נזכרת.

דברים שנערות ונערים

מעט

את

האמונה

שאני יכולה להצליח בכל

הסתננות

מה

שאעשה,

היכולת ,הנחי־
$TS1$הנחישות$TS1$
את

היא

אומרת

בנחרצות.

שונה .״יש

אמא שלי עוסקת

לדבריה ,בזכות הוריה היא אף פעם לא
איבדה את האמונה שישביכולתהלהיות
כל מה
שתרצה" .ההורים שלי נטעו בי

צריכיםלעשות",
מציינת

הוא לימד אות־ לאלוותרלעולם,
אם מנסיםלעצור אותי תמיר

שגם

אמשיר

שבאילת

כמובן

ניסיונות

המצב

שיש בי

של צעיריםלמקומות
ולהצליח,
שות
בילוי ויש גם כאן
$DN2$הנחישות$DN2$והעוזלעשות
שאף פעם לא מאוחר מדי״.
תעודות זהות מזויפות ,אם כי בהיקף קטן

מקום

ואני ״ורעת

טוב

בימים אלה שגיב מתקלסת
וב׳אליס',
היניין בר׳
׳הדקל' ,בחוף
מישהו
"אם
אקראית
פגישה
החדש שהיא מנהלת.
את
החלים לשכור
ה׳אליס',
עםנתנאל מימוני,הבעלים של
הוביל לשיתוףהפעולה בין השניים.
שירותיכדי.ג׳יי
"הקליק היה מיידי ,הוא הגיע מענף המ־
$TS1$המזון$TS1$
בגלל איך שאני
זון
$DN2$המזון$DN2$
והמשקאות של בתימלון ,אני מחיי
כחוף
הבר

נראית

הלילה,

והעובדה

אנו

שאני

אישה ,זה

מה
קום
$DN2$למקום$DN2$

של

מציינת

שיהיה .אני

ואני

שואפים

מאושרת

$TS1$למקום$TS1$
למ־
להפוך אתהיאליס׳

מוזיקה טובה וסצנה איכותית",
שגיב.

"בערבי

מוזיקהאלקטרונית

את

העבודה

שאני

נהדרת״

ואוכיח

אמנים

משיתוף
הפעולה.

מהמרכז

שבת

שאגי

יש

ערב

מגישה

עם

ועםדי.ג׳ייזאילתיים,

ישנם ערבים המיועדיםלעובדי בתי
מלוןולסטודנטים
המבקשים להעביר
ערב איכותי

במחירים

לא

יקרים

וישנם

גם אירועים סגורים .לאחרונה ערכנו

ערב לבררפאליול׳מה קשור׳.

המקום

עמוד 5

״מעדיפה להגיע להישגים

שגיב.

יפה ,יש בו

שלו על

המים

של

אווירה

תנאים נהדרים ,והמיקום

והנוף למרינה

יוצרים

שלחתי

שהגיעו לבקר באילת

חברים

לבר׳מסי׳

במרכז

התיירות ,הם

אהבו את הבר ,אבל הזדעזעו

קסם״.

מדגישהשב׳אליס׳ לא מת־
$TS1$מתקיימים$TS1$

שגיב

בדרך

הקשה"

$DN2$מתקיימים $DN2$ערבי קריוקי,
קיימים

במקום זאת הם

מאוד

מההזנחה

במרכזהתיירות".
חבריה

שביקרו במרכז התיירות ותהו

מדוע מקום שאמורלהיות
מציעים מחיקה טובה ,אווירה נפלאה
ושלל אירועים והפקות.״אנחנו מקווים לתיירים נראה כך ,עוררו בה רצוןלה־
$TS1$להביא$TS1$
שכת בימי
בקרובלערוך גם קבלות
$DN2$להביא $DN2$רוח חדשה לסצנת חייהלילה של
ביא
אילת" .אני רוצה לשנות את התפיסה
שישי" ,היא מספרתבהתלהבות.
חרשה בס־
$TS1$בסצנת$TS1$
שגיב נחושה להפיח רוח
שאץ באילת לאן לצאת פריטלמוע־
$TS1$למועדונים$TS1$,
$DN2$למועדונים $DN2$,שמשמיעים אובר של מוזיקה
דונים,
$DN2$בסצנת $DN2$חייהלילה שלאילת".חייהלילה
צנת
מזרחית .אני רוצה לתת אלטרנטיבה
במרכז מאוד שונים מאלובאילת והת־
$TS1$והתדמית$TS1$
מוזיקלית טובה לתיירים ולתושבים
דמית
$DN2$והתדמית $DN2$של אילת במרכז היא של מוע־
$TS1$מועתנים$TS1$
מוכשריםבעיר״ ,היא
ובמהליוצרים
ו׳ערסים׳״ ,היא מציינת .״יש כאן
תנים
$DN2$מועתנים$DN2$
אומרת ,ומוסיפה בצער ,״יש בעיר אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
אנשי חיי לילה ואנשים מתהום המוזי־
$TS1$המוזיקה$TS1$
$DN2$אנשים $DN2$טובים ,מוכשריםובעל־יכולות
שים
$DN2$המוזיקה $DN2$שלא
קה
נופלים במאוםמאלו שבמרכז
להופיעכיום".
שאץ להם היכן
הארץ ויש הרבה מה לעשותולשפר.
רבים מחבריה של שגיב עוסקים בת־
$TS1$בתהום$TS1$
$DN2$בתהום $DN2$ח״הלילה ,והיא מקווה שיחר הם
הום
יצליחו לשדרג את סצנת חיי הלילה
המקומיתולהביא אותה לגבהים חד־
$TS1$חדשים$TS1$.

"זה
לתחום

$DN2$חדשים $DN2$.״נהפוך
שים.
שנחשב

תחום

היא

גברי

כדי.ג׳יי של
אלקםרונית
U1//3

מוקד

משיכה

את אילתלמקום

אחר״,

אומרת.

נכוןלעכשיו אין לשגיב
עסוקה בעשייה ,עובדת בעיקר לי־
$TS1$לילות$TS1$
לות
$DN2$לילות $DN2$ולא פעם נכנסת למיטה רק בשש
מוזיקה
בבוקר .על אףהלילות העמוסים ,היא
התחביב
ספרים,
מוצאת זמן לקרוא
הרימו
האהובעליה .״אני מאור אוהבת לק־
$TS1$לקרוא$TS1$.
בן זוג ,היא

גבות״

רוא.
$DN2$לקרוא $DN2$.בעיקר

$TS1$כשנייםשלושה$TS1$
כש־
ספרות מתח וקוראת

ניים־שלושה
$DN2$כשנייםשלושה $DN2$ספרים
אני לא מצליחה להירדם

בשבוע.לפעמים
עד שאני

לא

מסיימת את הספר״.

אבל
במרכז
*ה
חייה של
כלהעולםשלי .אני במקום טוב מאור
שונים מאלו
בחיי ,מקום של עשייה ובנייה לטווח
והתדמית של
הארוך .אני מאמינה שבאילת מתפת־
$TS1$מתפתחת$TS1$
$DN2$מתפתחת $DN2$כעת סצנה של אנשי מוזיקהולילה
חת
במרכז היא של
שיצעירו את העירלמקומות נהדרים
אין

"חיי
מאוד

באיילת
אילת

מועדונים

ספק

שהמוזיקה היא

מרכז

שגיב .״המוזיקה בעיקר היא

וער

ים"

ואיכותיים״.

