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דבר המערכת
לאחר פגרה ממושכת אנחנו גאים להוציא את ההוצאה השלישית והמהודרת
של "הכרמוניה"!
בגיליון הקרוב תוכלו להנות פרט מפינת ספורט ,חידות ושיר מגלזגו ,ממחקר
הסטורי ודוגמא לעיסוק של סבא וסבתא ,בתיה ומיכה בתקופה האחרונה.
תליק משתף בזכרונות מסבתא פנינה ,דודה איילת במקבץ הגיגים ,יזהר ממליץ
על התחביב החדש שלו וכמובן נמשיך לעקוב אחר מעלליו של רן הבוס
בהתבגרותו בעיר הקודש.
זהו ,מקווים שתהנו שוב תודה למעין על העיצוב היפהפה.
המערכת

המדור של משפחת כרמון בגלזגו
שיר לקיץ
בסקוטלנד הכול טוב
הנמלה מתגוררת עם הדוב
אדם בית-ספר עוד מעט מתחיל
החיפושית מסתדרת עם הפיל
ליבי נטלה חלק במופע ריקוד
היא רקדה באלט וג׳אז לצלילי העוד
גם השתתפה בקוסם מארץ עוץ
לתפקיד דורות׳י  -כישרונה היה נחוץ
דניאל את הכבישים קורע עם האפניים
הוא אוהב כדורגל  -לא דומינו או מחניים
על גיטרה מנגן דילן וג׳וני קאש
הפועל י-ם שוב אכלה קש...
מה היה קורה אם היינו שוכחים את דוב ?
אבל לא שכחנו (הוא בתחילת השיר ,במקום
טוב)
ואם שם המשפחה של סבא לא היה מוחלף?
את עלון הקרמרייה קוראים היינו (דף אחר
דף)
לא ,זה לא עוד ספר של גדי
וגם לא שיר חדש של ארקדי
ובטח לא שיר  -מה שמה זאתי ,סמדי?
רק פואמה קצרה לטובת הבטאון
אנחנו לא קרמר ,תמיד נהייה כרמון !!!

פינת החידות של דניאל
** נחום גר בקומה ה 12-במגדל רב קומות .כל יום
כשהוא עוזב את דירתו בדרכו לבית הספר הוא לוחץ
על כפתור קומת הקרקע שבמעלית .בדרכו חזרה הוא
לוחץ על כפתור קומה  10ומטפס את  2הקומות
האחרונות ברגל .מדוע?
** משה רוצה להעביר חתול ,עכבר וחתיכת גבינה
את נהר הירדן באמצעות סירה.
הוא אינו יכול להשאיר את העכבר עם החתול או עם
גוש הגבינה ללא השגחה.
הוראות בטיחות קובעות שאסור למשה לקחת
בסירה יותר מפריט  1בכל זמן נתון (חתול ,עכבר או
גבינה).
עיזרו למשה להעביר את  3הפריטים לעברו השני
של הנהר בשלום.

The Mr Men Football Club
)(As voted by the Carmon Family

התחביב החדש של יזהר
שלום לכולם.
בעבר לשם תחביב אנשים היו בוחרים לעצמם כל מיני עיסוקים שמטרתם להפיג קצת ממתחי היום
ולתת דרור לכישורים שלא באים בהכרח לידי ביטוי בשגרה.
אנשים היו יוצאים עם רובה הצייד ויורים באווזים .אחרים היו אוספים בולים .חלק אהבו לצייר וישנם
כאלו שסתם שיחקו כדורגל.
בשנים האחרונות עם העיסוק והזמינות ההולכת וגוברת של האינטרנט ,המדיה הזאת הפכה להיות אחד
הכלים המשמעותיים בעולם דרכה אנשים מתקשרים ודרכה החברה שלנו מתעצבת.
אחד האתרים הפופולאריים ביותר הוא ה"יו-טיוב" ( .)youtubeזהו אתר אליו מעלים אנשים מרחבי העולם
לאינטרנט קבצי ווידיאו שונים ומשונים מכל סוג.
הסרטונים פתוחים ונגישים לכל מי שחפץ בכך כשהפופולאריים ביותר מגיעים למאות מליוני צפיות
שונות.
אפשר לחבר בין שתי הנקודות ולהגיד שבמידה רבה צפייה בסרטוני יוטיוב הפכה להיות תחביב של
מליוני אנשים היום בשעות הפנאי ועם כל הצער שבדבר נראה שבמידה רבה גם שלי .
בחרתי להביא לכאן כמה קטעים נחמדים שיצא לי לראות בתקופה האחרונה שקיבלתי המלצה עליהם
מחברים שונים בחודשים האחרונים.
תבלו...
שולה המוקשים האנושי
http://www.youtube.com/watch?v=LHY8NKj3RKs
קטע בדמינטון מטורף שמוקדש לג'יליאן
http://www.youtube.com/watch?v=RZ2k-tsX5KE&feature=player_embedded
סרטון טבע מטורף שחשוב לראות עד הסוף שמגלם בצורה הטובה ביותר את כוחה של הקבוצה
http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM
לעולם אל תגיד לא לפנדה
http://www.youtube.com/watch?v=X21mJh6j9i4
ביקור משפחת כרמון הסקוטית באילת
http://www.youtube.com/watch?v=FfF4R_07e4M&feature=player_embedded
וקצת תקווה בחברה הישראלית לסיום..
http://www.youtube.com/watch?v=KYheMe33LTU&feature=player_embedded
כדי לצפות בקטעים ישירות מהכתבה יש ללחוץ על מקש ה  CTRLובמקביל על הלינק.

הזכרונות שלי מסבתא פנינה\ תליק
במרחק השנים מה שאני זוכר מסבתא פנינה זה בעיקר זיכרונות של ילד קטן  -חלקי סרטים שרצים לי בראש,
תמונות וחפצים ,טעמים וריחות...
למשל כששתי הסבתות היו באות לבקר תמיד ביום ההולדת ומביאות איתן עוגת שוקולד חגיגית עם המון שכבות
ועם קצפת טעימה ודובדבנים כשעל העוגה הקדשה חגיגית "לנכדנו האהוב תליק ,לרגל יום הולדתך ,אוהבות סבתא
פנינה וסבתא הדסה" ...היום תלויה אצלי בדירה תמונה שכזאת של יום הולדת  - 8שתי הסבתות יושבות ליד
השולחן והילדים עומדים על השולחן במטבח ב 'בית הישן' מציגים את העוגה החגיגית ואת גורי הכלבים שגורה
המליטה ...בשנים מאוחרות יותר היו כבר מביאות עוגת גלידה לימי ההולדת שלנו ואז זה כבר היה רגע של פינוק
יוצא דופן...
אני זוכר את השבתות כשעושים ביקורים של הסבתות – זה היה מסע של ממש עבורי ,כשהולכים ברגל – עולים
מהבית ברחוב ביל"ו ,העלייה הקשה של כובשי קטמון ואח"כ חותכים דרך רחוב חרל"פ  -משם קודם לבית של
סבתא הדסה ואח"כ ממשיכים לדירה הקטנה של סבתא פנינה .הכלב אפולו היה נובח בחצר כשעוברים בשביל הצר
שמוביל לדירה ותמיד הוא היה קצת מבהיל אותי למרות הגדר ולמרות השרשרת...
כשמגיעים לבקר ,סבתא הייתה תמיד מציעה עוגת גבינה עם ביסקוויטים ,עוגיות עם ריבה והחטיף דמוי במבה
הזה ,רונדו (שאפשר להודות אחרי כל השנים ,אף פעם לא סימפטתי במיוחד)
בחדר הקטן של סבתא ,היה תמיד ריח חזק של סיגריות ,ריח שנדבק גם אליך כשנישקה אותך ...ממש לאחרונה
מישהו עישן לידי סיגריות נובלס וזה היה לי מאוד מאוד מוכר (אז אם מישהו מהכרמונים הקוראים יכול לאשר לי
שזה באמת היה הסוג שלה ...אני אודה לו )
לצד המיטה תמיד ספרי מתח בלשיים באנגלית וטלויזיה קטנה שתמיד פתוחה ...איכשהו ומשום מה תמיד נשארה
אצלי תמונה בראש שבה אני זוכר את עצמי יושב שם על הקצה של המיטה ומצחיק את כולם שאני משבש את
המילים טוטג' וטלסקט...
בחדר האורחים – אני זוכר שהיו לסבתא כל מיני קישוטים שתמיד משכו לי את העין ,העיר ניו יורק כלואה בתוך
מיכל שקוף  -כשהופכים אותו פתיתי שלג יורדים על כל העיר ,אבל בעיקר נמשכתי אל קישוט העץ  -עגלה של
הנזיר הסיני המחייך ,לעגלה קשור שור ,ובמרכולתו דגים שמתכוון למכור בשוק ...הנזיר הסיני תמיד עורר לי בראש
כל מיני מחשבות על עולמות רחוקים ....עוד קישוט שאני שומר על המדף בבית ותמיד מעלה לי חיוך...
הייתי בכיתה ז' כשסבתא פנינה נפטרה ...אמא העירה אותי מוקדם בבוקר ואמרה לי שסבתא איננה ,אני חושב
שזאת הייתה הפעם הראשונה שהייתי צריך להתמודד עם מוות בצורה ממשית ואני זוכר שבעיקר תהיתי ביני לבין
עצמי איך וכיצד 'מצופה' להתנהג ,הנחתי את הראש על הכר וקצת בכיתי ,אני זוכר שאחר כך קצת התביישתי
בעצמי שעוד העזתי להירדם...
הרבה שנים עברו מאז שסבתא נפטרה ,אבל אני עדיין מאוד מתגעגע לשבתות של הביקורים אצל הסבתות...

הגיגים של איילת
התלבטתי הפעם מה לכתוב לעיתון המשפחתי שלנו..
יכולה לספר על מה שעובר עליי השנה .. יכולה גם לספר על עבודה ...על טריוויית ג'ירפות מזמרות שחיברתי ...על
הרקולילו הבלש ופרשת נעל הזכוכית שהמצאתי ..על חיות ,אנשים ,ילדים ושאר מרעין בישין ...אבל פתאום! נזכרתי
בכמה אנקדוטות שחיברתי לפני כחמש שנים כשחזרתי מהופעות בארה"ב ,התיישבתי אז ,ליד המחשב ,ונשטפתי
בפרץ יצירה וכתיבה של כמה ימים...
מצרפת כמה מהגיגיי..בצנזורה קלה..בכל זאת עיתון משפחתי 
חוצמיזה הכל סבבה! מה שלומכם?...מהעניינים?..
אוהבת תמיד ,איילת
לילה טוב מחשב:
הערנות שוטפת אותי .בא לי רק לכתוב לכתוב ולכתוב .אבל צריך לישון! מחר יום חדש .רב תהפוכות,גילויים ושינויים.
באומץ לב ובתושייה אני מכבה את המחשב .אין ברירה! לילה טוב ווטסון ,מחשבי ,יקירי .נתראה מחר! כן ,אין
מצנהחעירוטןאן מנוס! ויעטואעכגכ לילה גמחעעגה טוב! כאיכחעא ריעהענר כד הצילו!!!! גכגסגס במננ,,,,
לאחר מאבק אימתניים בין המחשב הידוע בכינויו שמשון הרקולס ואנוכי ,באישון ליל ,נאלצתי לכבותו -בעודי
באיבי .אך -אולם ,בוקר חדש הפציע .עודני עייפה ומנומנמת ,אך יכולה אני להרעיף מילותיי על פני המסך הריק
ללא חשש טבל ערל ושביעית .אמן .סלע ועד .ועוד חזון למועד .שישו ושמחה וששון בתורה .עם אחד .שיר אחד .חי.
הללויה!
יוגה:
לעשות יוגה זה לעשות הרבה קקי של בודהה .זה כמו לאכול הרבה הרבה שוקולד באמצע הלילה או לשתות ליקר
פקאן .יש בכלל דבר כזה? זה כמו לשיר לתוך מקרופון מגביע של נייר .זה כמו לאכול את הצימוקים של החלה
מבפנים .זה כמו לצרוח חזק לתוך אוזן של מישהו ששונאים .לא לא לא .זה בכלל טהור וזך .זה צלול כמי מעיין של
נביאים .זה כואב אחרי שעושים את זה .זה ממכר .זה ממכר .זה ממכר.
להיות חצוף:
להיות חצוף זה לעשות מה שאתה רוצה .ישנו אב הטיפוס שהוא החצוף הסטנדרטי -סתם בנ'אדם שלא אכפת לו
מאף אחד חוץ מעצמו .וישנו החצוף המתוחכם .החצוף המתוחכם כשמו כן הוא -הוא מתהדר בגלימה של בנ'אדם
נחמד ואכן הוא כזה אבל מה – הוא ישיר .הוא יגיד מה שהוא רוצה מתי שהוא רוצה במסווה של בנ'אדם חופשי
ואמיתי .החצוף הנאיבי הוא הנועז מבין משפחת החצופים והכי נחמד .יש לו לב זהב חם .הוא מהפכן .הוא
אידאליסט .הוא תמים .והוא שואף לגדולה.
אני חצופה נאיבית! ואתה?
מחשבה צפה:
מחשבה צפה זאת מתנה מאלוהים.
שערו בנפשכם כמה מחשבות צפות ללא בית אם ומולדת מרחפות להן בחלל היקום .המחשבות הצפות שלי מרחפות
לידי .הן עטופות בנייר מתנה .אני מנסה ללכוד אותן מדי פעם ברשת .אני דייגת .כמו הילדים שמפריחים בועות סבון
מטבעת ,אחר כך לוכדים אותן מחדש ויוצרים שרשרת של בועות בעלת מבנה ייחודי .גם המחשבות הצפות שלי
לפעמים מתחברות .כך נולד לו רעיון חדש או מעשה.
מליארדי מחשבות בחלל! המוני אדם ברחבי כדור הארץ! ולכולם מחשבות צפות! איזה מנוע מחשבתי מפלצתי,
אסטרונומי יכול היה להבנות מכל המחשבות הצפות! איזה בזבוז משאבים!
הצטרפו לממ"צ-מפלגה למען המחשבות הצפות -ויפה שעה אחת קודם!

מחיי אבי ,תמר ורני
לנו יש בוס חדש בבית והוא רק בן  9חודשים ,חיינו סובבים סביבו והוא מנהל אותנו ביד רמה.
אז דרישות הבוס החדש הולכות ומתעצמות מידי יום .

לרני הבוס יש סדר יום קבוע:

מעיר את אמא בסביבות  3:00בלילה ,אוכל מטרנה וחוזר לישון.
בשעה  6:00מעיר את אמא לעבודה ,אוכל שוב מטרנה וחוזר לישון.
בשעה  8:30מעיר את אבא ,והולך למטפלת.
בשעה  15:30אמא מחזירה אותו הביתה ומשתדלת ללכת איתו
לטייל או לחילופין שיעזור לה בקניות.
ואז מגיעה השעה  20:00בשעה זו שרני כבר משפשף את עיניו
ניתן האות לתחילת מבצע רן.

רני הבוס

אז מהו מבצע רן?
אז ...זהו מבצע משותף לאמא ואבא ,נבזמן שאבא מכין את רני לאמבטיה,
אמא מכינה לו מים בכיור .אבא רוחץ את רן ,מלבישו ונותן לו לאכול דייסה,
עם מטרנה ויטמין  dוברזל.
רני אוהב מאוד להתרחץ ובזמן הרחצה הוא משפריץ מים לכל עבר ובמיוחד על אבא.

הבוס מבקש כי יקריאו
לו סיפורים

לבוס החדש רני יצאו כבר שתי שיניים.
רני יודע לשבת.
רני יודע למחוא כפיים וכמובן שהוא מבין הוראה זו ומיד
מבצע אותה,
רני מאוד מזדהה עם תכניות הטלוויזיה וכל פעם שהוא
שומע מחיאות כפיים הוא מצטרף לעידוד.
רני מנסה לומר אור והוא כמעט מצליח.
רני מתלהב מאוד מנמש ומושך לה את הפרווה.

מבצע רן בעיצומו

רני חוגג את יום העצמאות

הפינה של מיכה

