Skyvrit Academy Copyrights
Skyvrit Academy website ("Skyvrit Academy Wings" Included) is subject to
protection under copyrights, trademarks and/or other intellectual property rights
owned, controlled or licensed by Skyvrit Academy. These rights are protected by
common law, state laws, and Israel and international laws. Skyvrit Academy
expressly reserves all rights, titles, and interests in and to all copyrights, trade
names, logos, patents, links and other intellectual property and proprietary rights in
and to the Site (Skyvrit.com), including but not limited to any images,
photographs, animations, video, audio, music, text, and "applets"; the overall "look
and feel", processes, software, technology, and other materials and users personal
information ("WINGS" included) which appear on this Site, ; and the business
processes used to market products and services. You agree that your rights are
limited to those granted herein, and you will not acquire any rights except as
expressly set forth in this Agreement. You may NOT use any of the mentioned
above for any commercial use or any other use for that matter except for personal
use as part of the Skyvrit Academy service Terms Of Use. You may NOT publish,
post, share any of the Skyvrit Academy’s final product's links, (Descriptions links
are not included).

כדור פלאפל
בכל יום אני מוכר פה פלאפל .אתם רואים את האישה עם החולצה
האדומה שעומדת מולי?
בכל יום היא מגיעה לכאן עם אותה החולצה בדיוק ,לקנות פלאפל.
אני מרגיש שכבר אין לי כוח .תוך כדי מחשבה ,האישה עם החולצה
האדומה שאלה אותי " -סליחה ,יש פלאפל מוכן?"
"כן" עניתי" .מה את חושבת שאני עומד פה בתוך הדוכן ,כולי מזיע וכל
זאת רק בשביל הכיף?",
"כל זה רק בשביל שהפלאפל שלך יהיה מוכן בזמן!" חשבתי לעצמי.
חייכתי בעצבנות .
"תודה רבה אתה מאוד אדיב!" אמרה האישה.
"כמובן שאני אדיב" ,חשבתי לעצמי" ,עבור כל כדור נוסף ששמתי לך
בתוך הפיתה ,אני מפסיד כסף! אבל ...מה זה חשוב העיקר שתהני ותהיי
מרוצה".

היא נראתה מאוד מרוצה" .אני חייבת לומר לך שאני מאוד מרוצה
מהמנה שהכנת לי" אמרה.
אבל אני?  ,כל מה שהצלחתי לחשוב עליו היה "-למה הייתי חייב לשים
כלכך הרבה כדורי פלאפל בתוך פיתה אחת?!  ,אני לא קמצן אבל בכל
זאת  21כדורי פלאפל בפיתה אחת ?!"
שוב חייכתי בעצבנות.
"סליחה?" ,הפסיקה את מחשבותיי" .יש לי שערה בפיתה ,אני דורשת
פיתה חדשה!" אמרה.
"כמובן גברתי" ,שוב חייכתי בעצבנות.
ובראשי המחשבות לא פסקו לרגע" ,קחי לך את הכל!  ,את הדוכן ,את
הפיתות ,את הסלטים ,אפילו את בית הקפה ממול את מוזמנת לקחת,
והכל בזכות החולצה האדומה המדהימה הזו!" חשבתי לעצמי .אני בטוח
שכבר הספקתם לראות שציניות היא דרך חיים עבורי.
לקחתי ממנה את הפיתה וזרקתי אותה לפח" .שוב כסף שנזרק לפח,
ממש כמו החיים שלי" חשבתי לעצמי.
"אתה נראה אדם מאושר" קטעה את מחשבתי.
"כן" אמרתי" ,את יודעת אנשים כמוך הם האושר בחיי .הם גורמים לי
לקום בבוקר בשמחה אך עם זאת אני מעדיף לישון" הגבתי בציניות.
"איך זה שוויתרתי על לימודי משחק עבור זה?" התמרמרתי עם עצמי
ומחשבותיי.
"בעלי עובד בקולנוע " אמרה האישה ,כאילו זה הרגע שמעה את
מחשבותיי" .כן ,הגיוני ,בתור מסך" התחלתי לצחוק בשקט.
"הוא במאי" אמרה ,תפקידו הוא לביים סרטים .לא יכולתי להאמין
למשמע אוזניי",...באמת?!" נדהמתי.

"כן!" ענתה במהירות " ,הוא מחפש שחקנים ,האם זה משהו שיכול
לעניין אותך?"
"כמובן!" עניתי בהתרגשות" ,אין שום בעיה!" אמרה בהתלהבות,
"אשוחח איתו מחר על הבוקר!".
"ראית מה זה ?" הוסיפה האישה" ,מזל שאני באה לפה לעיתים
קרובות".
"זה באמת מזל גדול" ,חייכתי .לא אשכח לעולם את החיוך הזה ,החיוך
ששינה את חיי ,חיוך של שמחה ואושר אמיתיים.
"להוסיף לך כדורי פלאפל נוספים לפיתה? ,זה על חשבון הבית" ,צחקתי.
ישנו ביטוי נפוץ למה שקרה לי היום ,רק היום אני מבין מה הוא באמת
אומר" ,אין לדעת מה יוליד יום".

