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לזוג הלבבי?שיפודי לבבות 

קוראים יקרים, הוולנטיינז דיי חל השבוע, ואני 
מקווה בשבילכם שלא שכחתם להיערך לאירוע. אם התא.

ריך פרח מזיכרונכם, אפשר תמיד להשתמש בתירוץ בסגנון 
"לא שכחתי, אני חוגג בתאריך העברי - ט"ו באב", ולקוות 

שהיא או הוא לא זוכרים שבט"ו באב אמרתם את ההפך.
למי שפספס או לא שמע על יומו של ולנטינוס הקדוש, 
מדובר בחג אהבה רומנטי לא רשמי ולא יהודי, על שם 
אדם שאינו קדוש לנו ולא בטוח שהיה קיים בכלל. ייתכן 
שמדובר ביצרן נרות ריחניים, שחיפש גימיק שיעזור לו 

להיפטר מהסטוקים שנשארו מחנוכה.
במדינת חוק עם רגולציה לא מעטה, הייתי מצפה שיהיה 
גם שר ממונה, שיפקח על החג החשוב. הגיע הזמן להס.
דיר בחוק את כמות הלבבות שמותר לתלות בבתי קפה, 
שהאווירה בהם רומנטית כמו סניף של מס הכנסה; וגם 
לפרסם את רשימת המוצרים שלגיטימי למכור בצורת לב. 
כרית או שוקולד זה הגיוני; פיצה או כדורי פלאפל בצורת 

לב זה כבר פחות שרמנטי, ומקסימום מעודד התקף לב.
עוד נושא שראוי להכניס לפיקוח הוא רמת ההחשכה 
המותרת של מסעדות בחג. עם כל הכבוד לאווירה הרו.
מנטית, קיים חשש שבחסות התאורה המעומעמת, המ.
סעדות מנסות למכור לנו מנות שתוקפן פג כבר ביום 

הרווקים הסיני.
שר ממונה היה דואג שבעקבות הוולנטיינז יגיע גם יום 
שבתון למנוחה מאירועי החג, ואולי גם ִאסרו.ולנטיינז 
וגשר לסופ"ש, שיאפשר לנו לנסוע לכמה ימים לצימר 
בנגב או להשתכשך בג'קוזי של חלב עיזים בגליל. נשאלת 
השאלה בחלקו של איזה ממשרדי הממשלה ייפול הכבוד 
הזה. כיוון שמדובר בחג נוצרי, הוא יכול להיות בסמכותם 

של שר הדתות או של שר החוץ.
מאידך, כיוון שהחג מוציא אנשים לבילויים ולבתי עי.
נוגים, הוא יכול להתנהל תחת סמכותה של שרת התר.
בות, שתהפוך לשרת הפלירטוט והספורט. מצד שלישי, 
בגלל בתי המלון והצימרים, גם שר התיירות בא בחשבון.
אם אתם שואלים אותי, לחג חשוב כזה מגיע בכלל 
שר במשרה מלאה - שר הוולנטיינז, שיעסוק כל השנה 
בהכנות ליום הקדוש, וגם יארח בישראל אח"מים מתחום 

הבונבוניירות והמסאז'ים התאילנדיים. 

עד שימונה מיניסטר שיפרסם כללי טקס רשמיים, 
אני כאן עם כמה כללים וטיפים לכבוד חגם של האוהבים 

ומוכרי הפרחים. לגזור בצורת לב ולשמור על המקרר.

√ יש אנשים שאין יום שפחות אהוב עליהם מיום האהבה. 
אז לפני שאתם כועסים על בן הזוג ששכח להשקיע במ.
תנה, בצימר או במסעדה רומנטית, תגידו תודה שיש לכם 

בכלל בן או בת זוג שאפשר לכעוס עליהם. 

√ אם יש לכם בן זוג ואתם כמהים למתנה, זיכרו שמתנות 
מסמלות אהבה, אבל גם את כמות רגשות האשם של נותן 
המתנה. ענק יהלומים יקר מדי עשוי לעורר חשדות כב.
דים, כך שכבר עדיף להעניק לבת הזוג פתק עם המשפט 
"צילה, אני בוגד בך עם המזכירה" - ולחסוך 5,000 שקל. 
בכל מקרה, אל תתפלאו אם המוכרת בחנות המתנות תפנה 
אליכם שאלות מנחות בסגנון "אתה מחפש משהו כדי לצאת 
ידי חובה, או משהו שיפצה על זה שהשנה היית ממש חרא?" 

√ בערב הוולנטיינז מומלץ לא לצאת לפגישת עבודה עם 
קולגה ולא ללכת עם חבר לשתות בירה. כל בתי הקפה 

והמסעדות מקושטים בלבבות, 
בלונים ונצנצים באווירה רו.
מנטית, כך שלא משנה כמה 
תנסה להכחיש, כל מפגש בת.
פאורה כזו ייראה מהצד כמו 
חדרים  במלון  לסטוץ  הכנה 

לפי שעה.

√ כל בית עסק שמכבד את 
שלא,  אלה  ובעיקר  עצמו, 
ייערכו לוולנטיינז עם מוצ.

רים ייעודיים: נרות בצורת לב, תחתונים סקסיים, אזיקים 
עם פרווה ורודה, שוקולדים סקסיים עם פרווה ורודה וכו'. 
חברות הכבלים והלוויין יכינו מרתון סרטים רומנטיים, 
והצימרים ייערכו בבקבוקי קצף אמבטיה מתוגברים. לא 
מן הנמנע שבעתיד עסקים נוספים ירצו להצטרף לחגיגה, 
כולל שוברים זוגיים לטיפול במוסך ואינסטלטורים ומ.
תקיני מזגנים, שלרגל החג ילוו את העבודה בזמזום שירי 

אהבה ויעסו את גבכם במפתח שבדי. 

√ בבואכם לחפש רעיון למתנה, נסו לחשוב באופן רומנטי 
ויצירתי - כלומר, הפוך ממה שאתם חושבים בדרך כלל. 
לא חייבים לפוצץ כסף גדול על אירוע בומבסטי: רעיון 
מקורי יעשה את העבודה לא פחות. למשל, לרגל חגו של 
הלב תוציאו את אהובתכם לסטקיית "הלב הרחב" ותזמינו 

מעורב ירושלמי, בדגש על לבבות וסלט לבבות ארטישוק 
בצד. לסיכום הערב הרומנטי קחו אותה להביט בווילה של 

לב לבייב, תוך שמיעת שירים של עדנה לב.

√ בדרך לצימר/מסעדה/הצגה, השמיעו זה לזו שירים רו.
 "Wonderful Tonight" מנטיים. שירו של אריק קלפטון
 "You Are So Beautiful" בהחלט מתאים לאירוע, וגם
של ג'ו קוקר יעשה את העבודה. מנגד, השירים "בחיאת 
עיוני לא בוגד" או שירו של עוזי חיטמן "את כל כך מכו.

ערת", לא מומלצים. 

√ זה לא ממש הסגנון שלי, אבל אני יודע שיש היום מו.
צרים סקסיים ומשעשעים של תחתונים בטעמי פסיפלורה 
או סוכריות. אם אתם חשים שזה מה שיעורר את אהבתו 
של בן הזוג - אני איתכם. מצד שני, אם מדובר בתחתונים 
בטעם עמבה, גפילטע פיש או פסטו, עדיף שתרדו מזה, 

כי זה לא הולך לכיוון טוב.

פנים,  לטיפולי  מתנה  שובר   √
מסאז' וספא הוא מתנה מומלצת, 
בעיקר כי מעטים מנצלים אותם, 
כך שאם הגעת לסידור שיחייבו 
אותך רק אם מקבל המתנה השת.

מש בה - יצאת לארג' בלי להוציא 
שקל. להבדיל, מתנות כמו מכ.

שיר להסרת שיער, מכשירי גילוח 
או שובר לשאיבת שומן עלולות 
להתקבל קצת פחות טוב אצל בת הזוג, ולהפוך את יום 

האהבה בצימר ליום הזעם בשטחים.

√ אם החלטְת להזמין שף מפורסם, שיבשל באופן אישי 
לכבוד בן הזוג שלך ביום האהבה, את כנראה מפרגנת 
לאהבה שלכם ולבן הזוג. אבל אם בחרת, למשל, בעומר 
מילר, ואת נפגשת איתו אצלו בדירה חמש פעמים לפני 

האירוע כדי לעבור על התפריט, כנראה יש כאן בעיה. 

√ חידוש נדרים וחילופי טבעות בין בני הזוג יכולים להיות 
אקט רומנטי שישחזר את האהבה מתחילת הדרך. הרעיון 
שלָך לבצע חילופי זוגות עם השכנים החדשים עשוי לה.
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החג יכול להתנהל תחת 
סמכותה של שרת התרבות, 
שתהפוך לשרת הפלירטוט 

והספורט. עם זאת, בגלל 
בתי המלון והצימרים, גם 
שר התיירות בא בחשבון
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