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אמנות

הפוך את עכבר העיר לעמוד הבית שלי

דף הבית << לילה << מומלצים

אופנת לילה :סוף סמסטר במכון אבני
ראשי
ברים וביקורות
אופנת לילה
מסיבות

יום שני  28בינואר  14:30 2008מאת :יעל סלומה ,עכבר העיר און ליין
מה לובשים הבלייני ם בלילות ? יצאנו לחפש את המת לבשים הט ובים ביותר בחיי ה לילה,
והפעם :מסיבת סוף סמסטר במכון אבני

חיפוש חופשי

-סוג -

המקום :מכון אבני.

מועדונים
כתבות

השעה :חמישי לעת לילה.

יין ואלכוהול

הא ירוע :מ סיבת סוף ס מסט ר ,ע בו ר אלו שז כו
לכזה.

תמונות ממסיבות

ה א ו כ ל ו ס י י ה :א מ נ ים ו כ א ל ו ש ל ומ די ם לה יו ת
אמנים .על כן ,גם הלבוש היה מא וד קריאטיבי
באו פ ן יח ס י ,ו כל ל ל ר וב ש ילו בי צב עים נו ע זים
ובגדים בעיצוב וגיזרה אישיים.

מומלצים
קופונים

עופרת יצוקה | עבדאללה
מלך סעודיה :יוזמת השלום
הסעודית לא תישאר זמן רב
על שולחן הדיונים
 16:13מאת :יואב שטרן
וסוכנויות הידיעות
האיחוד האירופי :לא נסייע
לשיקום עזה כל עוד חמאס
שולט ברצועה
 16:58מאת :סוכנויות
הידיעות

)צילום :יעל סלומה(

הסט י גמ ה שהת ב רר ה כנ כו נ ה :א מנ ים ב א מת
רגישים .מתברר שיש רגליים לסטריאוטיפ ,ואכן
לאורך הערב ה צלחתי לפגוע במספר יוצא דופן
של אנשים שפ נו אלי וטענו ש" זה מאוד מעליב
שאת לא מצלמת אותי".
האווירה :נשף סיום סמסטר בתיכון .שולחנות עם
מ פה הפ כו ל ב ר ,ו ח ד ר ) ש ל א ב רו ר מ ה ה יה
שימושו הקודם( ,הפך לעמדת די ג 'י מאולתרת.
ע ל מ נ ת ל הו ס י ף ש מן ל מ דו ר ה ,ו ל הל הי ט את
הקהל באו פן מ וחלט ,נוגן "שיר המקר נה" הידוע
לשמצה.

ינואר
ליחצו על התאריך וקבלו את כל אירועי היום
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מלכי" ,23 ,אנשים לא יודעים איך להסתכל"

מי הם שיאני השכר במגזר
הציבורי?
 15:0מאת  :יעל פולק ,
TheMarker

יום לאחר התפטרות
המנכ"ל המשותף  :קודאק
ישראל מפטרת  50מהנדסי
מחקר ופיתוח
 14:30מאת :עידו סולומון

מסיבאפי 5 :שנים בלי
באפי

מלך סעודיה התחייב
להעביר מיליארד דולר
לשיקום רצועת עזה
 14:47מאת :סוכנויות
הידיעות

לוח ההיכרויות
הצמחוני הראשון

 8מ"מ :זה לא בר ,זה
בית קפה

שנת הגיוסים הטובה ביותר
בהיי -טק מסתיימת בקריסה :
ירידה של 22%
 14:0מאת  :גיא גרימלנד

שרקוטרי :כך תציעו
נישואים לאהובתכם

סרטן צוואר הרחם
את יכולה למנוע את סרטן צוואר הרחם
באמצעות חיסון ! למידע כנסי עכשיו.
www.hpv.co.il

"אני מתה על החנויות של דרך יפו!" ,ענתה מלכי כתשובה לשאלה איזה סגנון של בגדים היא
מעדיפה ללבו ש .תשובה מפתיעה ,במיוחד לנוכח מספר האנשים שי הנה נו בהסכמ ה לדב ריה.
"מאז שאני גרה כאן באזו ר ולומד ת קרוב התחלתי לע בו ר ב רחוב מדי יום .אני אוהבת את
המוכרים שם  .ואני אוהבת את הבגדים בח נויות הרחוב  .הם נותנים לי השר אה .אנשים פשוט
לא יודעים איך להסתכל".

פאשיוניסטה מגזין אופנה
מדריך אופנה עילית היחיד בארץ
חדשות,המלצות ,הצעות אופנה במקום
אחד
/ www.fashionista.co.il

אורית" ,23 ,ישראלי זה עממי"

יריבות מכבי בטופ :16
ברצלונה ,ריאל ואלבה
16:0
 .INSIDE STUFFהכירו את
היריבות של מכבי
16:38
ג' ייסון וויליאמס חתם
בעירוני נהריה
15:0
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זירת התיירות ,טיסות וחבילות
טיסות לבנגקוק במרץ $659
לחץ כאן
חופשת יום הולדת במתנה ! לחצו כאן!
לחץ כאן
.co.il

By www.
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שם ומשפחה

יש לכם ריח אלכוהול
מהפה
זה מספיק כדי לשלול
את רישיון הנהיגה
שלכם לשנתיים  -ראו
הוזהרתם

כתובת דוא”ל

www.sanegor.com

התנועה החדשה מרצ
ממלאת את החלל
שנוצר מהמרכז
ושמאלה בפוליטיקה
הישראלית
www.newmeretz.org.il

רשת גלישה ביתית
הצטרף עכשיו לרשת
הביתית של נטוויז'ן
 013ברק במחיר
משתלם במיוחד!
www.netvision013barak.net.il

חדש ב - orange
טלפון קווי
 orangeמזמינה
אתכם לגלות עולם של
טלפוניה מתקדמת
www.orange.net.il

אורית ,לעומת זאת  ,ענתה לאותה השאלה תשובה של מ ילה אחת " -גותי" .והרחיבה " :זה
הומור שחו ר ,אהבה לאפ ל ,לכל מה שהוא לא י שראלי ,כי לי שרא לי יש נטייה להיות עממי .
כשמישהו בוח ר להתלבש ככה באר ץ ,או שהוא לא יוד ע למה הוא נכנ ס ,או שבאמת יש לו
אהבה מאוד גדולה לנושא .זו בחירה מאוד טוטאלית".
ליאור" ,29 ,אני רוצה שזה יבלבל"

ליאור עובד בהיי -טק .חשוב לציין זאת מא חר שסביר להניח שזה לא ה רו שם הראשוני שנוצר
כשרואים או תו .הניגוד ה זה מנחה גם את ב דיוק בחירת הבגדי ם ש לו" .מרגיז או תי שאנשים
מסתכלים אח ד על השני ומי ד מקט לגים .לכן אני מ נסה להתלבש בדיוק הה פך מה שמצופה
ממני ,בכל פע ם משהו קצת אחר .אני לא רוצה שיסת כלו עלי וידעו מי א ני או במה אני עו בד.
אני רוצה שזה יבלבל " ,הוא מסבי ר" .היום הת לבשתי כמו ילד מ תבגר ,אני לפעמים בכוונה
לובש דברים מעט ערסיים -חולצות צמודות ,שרשראות .או משהו צבעוני ושמח כמו הקפוצ'ון".
הודיה " 23 ,היא מתלבשת כמו העבודות שלה"
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"סיימתי ללמו ד בבצ לאל בקיץ האח רון ,אבל אני לא חושבת שי ש קשר בין ה אמנות לבין צורת
הלבוש שלי" ,ירתה הודיה ,אבל סירבה לשת ף פעולה בחקיר תי הצו לבת לגבי מ לבושיה.
חברתה דווקא נ אותה להחוות דעה כמעט מ קצועית על סג נו נה האלגנטי" :היא מת לבשת כמו
העבודות שלה .צנוע ומינימליסטי".
ג'קי" ,24 ,אני רוצה תשומת לב"

על ר חבת הריקודים ג 'קי ב לטה בשמחת חיים וגם גילתה יכולות ריקו ד וגמישות ראויות לציון.
"אני זמר ת בלהקת רוק שעדיין לא פרצה  .על הבמה אני מופיע ה ג ם עם ביקיני" ,סיפרה " .אני
ככה מת לב שת בדר ך כלל ,כמה שיות ר צבע וני ו בו לט ,כי אני רוצה תשומת לב .אני יו דע ת שזה
קצת דפוק .אני מאוד מעריכה אנ שים ש לא אכ פת להם שלא שמים לב אליהם ,אבל אותי זה
משעמם".
)צילומים :יעל סלומה(
התחנה הקודמת :ליין המנדט בפאב התקליט
ויש גם סיקור של הבליינים במועדון הג' י ספוט
לכל כתבות אופנת הלילה
לבלוג " ההולך ברחובות" של יעל סלומה

המלצות ,ביקורות ,חדשות וכל מה שצריך לדעת על תרבות ,בילוי ופנאי
הרשמו לניוזלטר של עכבר העיר
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כיצד ישפיע אובמה על
התרבות האמריקאית ?

חדשות טלוויזיה :ג' ק
באואר עומד למות

בזלת  ,גרניט ,מהמם בטופית.

הפנינג שבת בקרקס פלורנטין

מגוון סלעים אבן מהגדולים בעולם .ריצופים,חיפויים ,בכל
גודל וגוון
www.tufit.co.il

אטרקציית שבת לכל המשפחה מופעי קרקס שאסור לפספס
www.florentinecircus.co.il

דירוג הגולשים:

)  12מדרגים (

 ) !Yes they are! atlist most of them . 8ל"ת (
fur immer 31/01/2008 12:22:43
, People in Israel dress like shit . 7
People in Israel dress like shit, 30/01/2008 18:00:23
, People in Israel dress like shit . 6
People in Israel dress like shit, 30/01/2008 18:00:20
 . 5לפעמים אני חושבת שלאנשים אין
לילי 12:06:57 30/01/2008
 . 4עבור אלכסנדרה  = ) ..........................אירית (
11:51:55 30/01/2008
 . 3עבור אלכסנדרה  = ) ..........................אירית (
11:51:55 30/01/2008
 . 2בטוב טעם ! )ל"ת(
אריאנה 10:28:26 30/01/2008
 . 1בן אדם כזה ?! בהיי טק ? ! לא יכול להיות
אלון 12:31:47 29/01/2008

אוצרות מיפוי אישי בצבע

אודות

תקנון

דרושים

פרסום

כתבו לנו

קישורים מומלצים

אופנת לילה :סוף סמסטר במכון אבני ,עכבר העיר לילה מציע לכם מידע על מסיבות ,מועדונים ,ברים וחיי הלילה באופן כללי .תוכלו למצוא מידע על כמעט כל מועדון ,בר או מקום בילוי לילי אחר .המדור מסקר את
המסיבות במועדונים הגדולים ברחבי הארץ – האומן  ,17פורום ,ורטיגו ,מועדונים בחיפה ,מסיבות בתל אביב ועוד .כמו כן תוכלו לבצע חיפוש בחתכים שונים למציאת בר או מועדון המתאימים לכם ביותר.
הסדרות החמות של עכבר העיר :הישרדות ,ארץ נהדרת ,אבודים ,אמריקן איידול
חנוכה  ,2008פסטיגל  ,2008מתכונים לחנוכה ,מתנות לחנוכה ,מסיבות סילבסטר 2009
פסטיבל שף תאכל
המירוץ למיליון מסעדות :דגים ,פירות ים ,בשר ,סושי ,מסעדת שף ,מסעדה צרפתית  -אוסקר  2009שאול מופז הבית היהודי מרצ אביגדור ליברמן בני בגין
קדימה אהוד ברק העבודה משה פייגלין הליכוד בנימין נתניהו ציפי לבני אהוד אולמרט
בחירות 2009
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