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אמנם יש עוד זמן עד האירוויזיון בתל אביב, אבל 
ההכנות כבר בעיצומן. בימים אלו התבשרנו על החיפוש 
אחר המנחים שיוציאו אותנו טוב בעולם ועל מחירי הח�

דרים בבתי המלון, שיוציאו אותנו יקרנים רצח.
האירוויזיון הוא אירוע תיירותי ממדרגה ראשונה וידוע 
כמוקד משיכה עצום עבור אנשי הקהילה הגאה באירופה, 
שכבר מזמן יצאו מהארון והבהירו שזו ממש לא בושה 
לאהוב שירים של יזהר כהן. עבדכם הנאמן הוא מבין 
קטן מאוד באירוויזיונים, אבל כתושב ישראל ותיק וחובב 
מוזיקה, יהיה אנוכי מצידי לא לתרום מניסיוני ולהעניק 
לאורחים שעומדים להגיע לגוש דן מידע חשוב שיעזור 

להם להעביר כאן חופשה דוז פואה. 
לפיכך, כשירות לציבור קוראיי חובבי האירוויזיון בר�
חבי אירופה, קבלו ללא תמורה, ללא משוא פנים וללא 
פלייבק את המדריך השלם לישראוויזיון 2019, חלק א'. 

יהיה המשך, מבטיח.

היכן להשתכן?
כפי שאולי שמעתם, תל אביב לא חיכתה לכם, ומחירי 
חדרי המלון לתקופת התחרות כבר האמירו לעשרות אלפי 
שקלים לחדר בודד. אם הספקתם להשיג חדר, אשריכם, 
אבל תביאו בחשבון שהעובדה ששילמתם 50 אלף שק�
לים לא אומרת שבשבת תקבלו קפה או חביתה, והאוכל 
יחומם כנראה על פלטה חשמלית כבר מיום אתמול, כך 
שבמקום שניצל אתם יכולים לנגוס בקרש הגיהוץ שב�
חדר ולא תרגישו בהבדל. גם אם הבטיחו לכם נוף לים, 
סביר שזה יהיה נוף לים של תיירים שיפוצצו את החוף, 
ותתקשו לדעת אם מה שאתם רואים על סוכת המציל זה 

דגל אדום או תייר שבדי שנשרף בשמש.
אומרים שעיריית תל אביב מכינה לכם חדרי מלון אלט�

רנטיביים בספינות טיולים בים, כולל הסעות לחוף ובחזרה. 
אבל אם למדנו משהו מניסיון העבר ומספינות המעפילים 
של קום המדינה, מדובר בעניין מסוכן שעלול להיגמר 
בגירוש לקפריסין, או חלילה גרוע יותר, כמו באלטלנה. 

אם תל אביב יקרה מדי בשבילכם, חפשו מקומות לינה 
בין בת ים לנתניה. אם אתם באים מצרפת, מבלגיה או 
משווייץ, תרגישו בבית בנתניה, שמזכירה את פריז, רק 

עם קצת יותר צרפתים. שחקו 
אותה צרפתים מקומיים, שמדי 
פעם זורקים איזו מילה בעברית, 
בסגנון "קס קה סה קבלת שבת?" 
זה אמנם לא מעניק מעמד של 
ישראלי אסלי, אבל הנוכל המ�
קומי יימנע מלהתעסק איתכם.

מצאתם דירת Airbnb זולה 
באופן מפתיע בעיר בשם בני 
ברק? דעו שאין לה קשר לבני 
מלהקת אבבא או לברק אובאמה. 

תביאו בחשבון שהופעה צבעונית מדי או שירים של אן�
מארי דוד בקולי קולות בשבת עשויים לעצבן את התו�
שבים במקום הזה. בבני ברק מדברים לא מעט יידיש. אל 
תתבלבלו, כשאומרים לכם שרקדתם מספיק להערב ו״גיי 
שלופן״, לא מתכוונים שהגיי צריך לשלוף משהו. התרגום 

הנכון מיידיש הוא ״לכו לישון״.
ברחבי ישראל תוכלו לטעום ממה שנקרא אוכל ישרא�
לי אותנטי - פלאפל, חומוס, שווארמה - שבאופן אותנטי 
לגמרי לקחנו בהשאלה מעמי האזור ואמרנו שזה שלנו. 
כמובן, יש סכנה שתיקלעו למקומות המכונים ״מלכודות 
תיירים״, שאולי נפתחו במיוחד בשביל סאקרים כמוכם רק 

לפני יומיים. כדי לא ליפול מומלץ להתרחק ממקומות עם 
שמות אירוויזיוניים מדי, כמו "חומוס אבניבי", "הללויה 

לסביח" או "ויווה לזיווה".

מסורת
כדי לשמור על כבוד לדת ולמסורת המקומית, חשוב 

להקפיד על כמה כללים חשובים. 
√ הג׳סטה שבה אדם שנכנס לחדר מרים יד ושולח נשיקה 
כלפי מעלה לאוויר אינה הזמנה 
לסטוץ. הנשיקה מכוונת למזוזה, 
שהיא אביזר מלבני וקדוש הק�
בוע על המשקוף בכל בית ות�

פקידו לשמור עלינו.
לא  שבת"  "חילול  המושג   √
קשור לכלי הנגינה. האירוויזיון 
מתקיים בשבת ובהחלט עלול 
לגרום לחילול שבת. חשוב לז�
כור שמי שיעשה את העבודה 
לקראת התחרות מכונה גוי של 
שבת, להבדיל מגיי של שבת, אם כי במקרה הזה ייתכן 

בהחלט שהוא ימלא את שני התפקידים.

צבא וביטחון
חיילים ושוטרים במדים עשויים להיראות לכם כעניין 
מדליק, אבל חשוב לזכור שכאן מדובר באנשי ביטחון 
של ממש, ולא בחברי להקת הווילג' פיפל. אם לעומת 
זאת ראיתם אינדיאני עם נוצות, פועל בניין חתיך שאינו 
סיני או מלח שעונד כובע לבן של פופאי - הם כנראה 

כן חברי הלהקה.
אם אתם שומעים קריאות "צבע אדום" - מדובר בה�

תרעה על טילים, לא בקוד לבוש. בחלק מהדירות שבהן 
תתארחו יציעו לכם לישון בממ״ד, חדר משוריין עם דלת 
כבדה במיוחד. כדאי לזכור שלמרות שמדובר בחדר אטום 
זו אינה סאונה, ואם יש שם מכשירי כושר - זה לא בגלל 
שמדובר בחדר כושר, אלא כי האישה קנתה אותם בהת�

להבות ואפסנה אחרי שימוש אחד.

זוכי אירוויזיון ישראלים 
רוב הזוכים שלנו בעבר, כולל יזהר, גלי ודנה, הם בני 
העדה התימנית. רק נטע ברזילי יוצאת דופן ומשתייכת 

לבני העדה הלופרית.
מומלץ לנצל את הביקור בארץ לסיור מודרך בעקבות 
המקומות הקדושים לעדה התימנית. למשל - הבית שבו 
יזהר כהן גדל וגם גידל תסרוקת אפרו מפוארת; בית מש�
פחת אינטרנשיונל; הדירה בדיזנגוף 99, שבה גלי עטרי 
גרה עם גידי גוב לפני שהוא עבר לגור עם עומר אדם על 
עץ; ובלי קשר לעדה, לול התרנגולות שממנו קיבלה נטע 

את ההשראה לקרקורים המפורסמים.

אתרי נופש
אחד מהמקומות שכדאי לבקר בהם הוא ים המלח, מקום 
מצוין להבראה ממחלות עור. חשוב לציין שבוץ ים המלח 
הוא משהו טוב שעשוי להבריא אתכם מפסוריאזיס, אבל 
בוץ בים של תל אביב הוא סתם ביוב שהתפרץ, ויכול 

להדביק אתכם בפסוריאזיס.
באופן כללי, ישראל שמחה לארח אתכם, ואם אתם 
צריכים משהו, נשמח לעזור. רובנו מדברים אנגלית סבי�

רה, והשפה הרשמית שלנו, בניגוד אולי למה שאמרו לכם, 
איננה שפת הבי"ת. √
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הג'סטה שבה אדם שנכנס 
לחדר מרים יד ושולח נשיקה 

כלפי מעלה לאוויר אינה 
הזמנה לסטוץ. הנשיקה 

מכוונת למזוזה, שהיא אביזר 
קדוש הקבוע על המשקוף 

יאיר ניצני
מרים גבה

עמבה חביבי?
א-ב-ני-בי?

הללויה לתייר
כשירות לציבור קוראיי חובבי האירוויזיון ברחבי אירופה, קבלו ללא תמורה את המדריך לישראוויזיון 2019, חלק א'
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