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DS 3 CROSSBACK E-TENSE
HAUTE COUTURE. 100% ELECTRIC

04/2021, לא כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה בסך 541 ₪. טל"ח. DS התמונה להמחשה בלבד. עפ"י מחירון

החל מ- I ₪ 198,990 הזמינו עכשיו נהיגת מבחן

DSautomobiles.co.il
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 Semel | Scic | EMB | Schroder | My kitchen | Da cucina | Panel | Michaelo | Schuller Avivi
| מבו מטבחים פופלר   | | דלקוב  יס מטבחים   | | עץ הזית  מודולנובה   | | רגבה   Madera | Ziv | Cesar
מטבחים וונגה   | מטבחים  י.ש   | רפאל  מטבחי   | מטבחים  הרן   | ברגל   | פורמג'ו   | הנגרייה+   | דלויה 
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"אני מאמינה בקשר שבין המראה החיצוני 
לביטחון העצמי. בחרתי לא לקבל את 
השפעות הזמן כגזרה משמיים ולהעניק 
לעור שלי את מה שהטבע הפסיק לתת.

אני מאמינה בחופש של כל אחת ללכת בדרך 
שהכי טובה לה ורק לה, כי כל אחת מיוחדת. 

תזכרי, את לא כמו כולם."
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כמו במנגינה טובה בה שזורים יחדיו תווים ליצירת חוויה הרמונית 
כך רוקם אילן דרור את חלומות הלקוחות שלו יחד עם יצירתיות, 

טעם טוב, מקצועיות וטכנולוגיה ליצירת חוויה אדריכלית שלמה.
ב- 22 שנים האחרונות אילן מומחה בתכנון בתים פרטיים, דירות 
יוקרה, משרדים ושטחים מסחריים, תוך הקפדה על תהליכי תכנון 

מפורטים והגשמת חזון הלקוחות הכל תחת קורת גג אחת. 
פרוייקטים שתוכננו ע"י אילן זכו להערכה רבה אצל מביני ענין 

ומומחים בתחום האדריכלות והעיצוב. 

 אדריכלות ועיצובאילן דרור

www.ilandror.com
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32
34
36

 דברי פתיחה ראש העיר
רון חולדאי בברכה לשבוע האופנה תל אביב 

טלי דביר לבנת | דבר העורכת 
טלי דביר לבנת על שבוע אופנה חוצה

פלטפורמות 

 מוטי רייפ | דברי פתיחה
יזם, מפיק ומייסד שבוע האופנה תל אביב 

הוצאה לאור הפקה ועיצוב: פרסום one הברזל 3 ת״א. טלפון: 03-5613336
עורכת ראשית: טלי דביר לבנת עורך אחראי: מוטי רייפ תיאום והפקה: גאיה אוסטרובסקי כתיבה: נועה רבן, איריס אלביק, 

ליטל יוחאי מעצבות: יובל ארביב, לין אלמליח מנהל מחלקה מסחרית: ליאור לבנת אחראי מודעות: אילן כהן 

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות. כתבי יד אינם מוחזרים. כל הזכויות שמורות.

צילום: מיכל חלבין

40
43

קורנית דיגיטל // מחוללי השינוי
חברת קורנית דיגיטל מהחברות המהפכניות 

ברמה הגלובלית שמובילה חדשנות לצד 
קיימות הלכה למעשה, בשביל להתחיל 
ולהבין את המהפכה הענקית שקורנית 

מובילים חשוב להכיר את תעשיית האופנה 
והשפעתה על הקטסטרופה האקלימית.

צילום | מיכל חלבין144



100% ELECTRIC, 100% LEXUS

UX 300e לקסוס

ELECTRIFY YOUR 
EXPERIENCE

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום 
מירבי

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור הדגםקוד דגם
-UX 300e Luxury7

236UX 300e Premium7

דרגת זיהום אוויר**צריכת חשמלדגם

UX 300e Luxury /Premium צריכת חשמל
טווח נסיעה 168.3)וואט שעה/ק''מ(*

3151חשמלית )ק''מ(*

* נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל הינם על פי תקן WLTP, כפי שהתקבלו מיצרן הרכב לפי בדיקת מעבדה תקן: EC 715/2007. יובהר כי צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים בין היתר 
מתנאי הדרך, מזג האויר, לחץ האויר בגלגלים, מאפייני הנהיגה, קיבולת סוללת ההינע בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים להיות נמוכים באופן משמעותי ביחס לנתוני היצרן. 

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס''ט 2009.

* 9966

זיהום 
מזערי

התמונה להמחשה בלבד.
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80
94

107
114

 מעצבים חממת מפעל הפיס
מעצבי החממה: אור אידלמן, אריאל טולדנו, עמית לוזון ואייל אליהו, יפעת 
פינקלשטיין, שאדי מגלטון, ענת פרידמן, נופר דוכבני וארצ'י ודניס ריאבקו.

עשור לשבוע האופנה
ראיון עם מוטי רייפ יזם שבוע האופנה תל אביב על הרגעים הבלתי 

נשכחים שחוללו שינוי 

בחירות אופנתיות
החיבור בין מגדר לאופנה היווה את עמוד האש הרעיוני לרבים 

מהמחקרים בסוגיות רגשיות, בין ביטוי לדיכוי. משחר ימי התרבות 
האנושית, עלי התאנה שעטו על גופם אדם וחווה ועד ימינו אנו אופנה 

כגורם מרכזי בשיח המגדרי בעולם ששואף לשוויוניות מגדרית אבל 
עוד רחוק משם.

79
רונן חן, שחר אבנט, ויוי בלאיש, משכית, דרור קונטנטו, אלון 

ליבנה, עידן לרוס, לארה רוסנובסקי, הילי ארי, טובלה, ענבל 
דרור, שלומית אזרד, שי שלום, מעוז דהאן, אסיה, אלמביקה, 

אפרת קליג, בננהוט, יפעת עובד, דורין פרנקפורט, נדב 
רוזנברג, ששון קדם.

מעצבים שבוע האופנה תל אביב52

O N E  M A G A Z I N E

הפקת השער: מוטי רייפ
צילום: רון קדמי

איפור, שיער: סטודיו גילי אלגבי
סטיילינג: מזל חסון

בשער: נורית גורדון, יעל רייך, גל גברעם, ליבי נחימובסקי, תקווה גדעון
הבגדים יוצרו בשיתוף עם קורנית דיגיטל חברה ישראלית המפתחת 

טכנולוגיה דיגיטלית חדשנית וידידותית לסביבה.
צולם במוז"א: מוזיאן א"י בת"א |  רכב מותג RAM מחברת סמלת
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STRONG.

CONFIDENT.

UNIQUE.

JUST LIKE YOU.

*8545

THERE'S ONLY ONE

170
177

שאלנו אושיות מובילות מה דעתן.ם 196
על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח 

היום? התשובות המרעננות הפתיעו 
גם אותנו. 

פרס מפעל חיים // דורין פרנקפורט
דורין פרנקפורט, מחלוצות האופנה המקומית בדרך לקבלת פרס מפעל 

 חיים יוקרתי בשבוע האופנה 2021. האישה שחרטה על 
 דגלה פמיניזם, קיימות וגיוון עוד הרבה לפני שהפכו 
 להיות האג'נדות ה"נכונות", תקבל פרס על מפעלה 

המפואר בשבוע האופנה הקרוב. 

 מלינובסקי תכשיטים: עגילים ספיר ודיאמנטים 14 קראט 3700 ₪    

עמותת רוח נשית
 עמותת רוח נשית נלחמת במגיפת האלימות 

הכללית שהתעצמה בתקופת הקורונה 
156

עיצוב: ירדן חנוכה 
צילום: יוסי גמזו לטובה

צילום | טל עבודי

159
יום ההשראה הבינלאומי

ללבוש אותך כמו שיר // פרוייקט 
בהובלת טלי דביר לבנת המשלב

בין משוררות.ים למעצבות.ים אופנה יחד 
בהשראה המשותפת סביב הנושא השנתי 

הנבחר של יום ההשראה השנה: תשוקה

139
149
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DAN CAESAREA RESORT, HAPPINESS IS AROUND .1 - דן קיסריה, הריזורט החדש, משלב חווית נופש 

מיוחדת ושונה, מרחבי דשא, פסטורליה, אומנות, ושפע קולינרי // 04-626-9111.
2. צ׳יקזה המסטיק אורגני הראשון בעולם - מכיל שרף אמיתי, צמחי מרפא וממתיקים טבעיים. ללא נפט, חומרים 

משמרים וצבעי מאכל. 100% אורגני, מתכלה וטבעוני, 13.90 ש״ח טל׳ להזמנות: 072-261-0835. 
3. פולה מרכז לרפואה טבעית-  מסיכת יופי המכילה פנינים המעניקה לעור מרקם זוהר, מתוח, חיוני ורענן // ניתן 

.polablick.com/shop להשיג בקליניקה 077-2006777 | 03-6700900 ובאתר אונליין
4. תכשיטי מלינובסקי טבעת זהב צהוב 14 קראט משובצת אבן למון קוורץ טבעית ויהלומים // 050-4336134.

5. אדריכל יוסי עמיר- גרינוולד - קרוי מגרש המשחקים בפארק הלאומי ר״ג - מבנה הממברנאות הגדול בישראל 
 // ACMS עפ״י שיטת

BAZAK winery .6 - בראשית 2014, בלנד בורדולזי נהדר ניתן לרכוש ביקב בזק בישוב כרמי יוסף // יקב בוטיק 
משפחתי הצופה על נוף כרמים יפיפה 054-6306773.

3

.054-8028434 
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ככל שאיבריך בולטים 
ושפתייך תפוחות הרי משובח, 

ובשל טיפולים אגרסיביים, 
נדמה שצעירות ומבוגרות 

נראות כיוצאות מאותו 
בית יוצר. הטיפולים כיום 

נחלתן גם של צעירות, הרי 
הקוסמטיקה האמיתית הם 

הנעורים. אני אוהבת את 
המגמה האקלקטית באופנה 

של עירבוב תקופות.
בשנות השישים והשבעים 

־הכול רצו שיער חלק ומתול
תלת גיהצה את שערה, כיום 

נשים מהלכות בשערן הטבעי 
בגאון והכול יפה, בהתאם 

למגמתיות המתפשטת בכל, 
קבלת כל האפשרויות, קבלת 
השונה ואין מודל אחד ליופי. 

יש יופי בזה ויש שמחת הבגד. 

ציפי שחרור
משוררת, סופרת ועורכת 

היום? המתפתח  היופי  מודל  שינוי  מגמת  על  דעתך  מה 

F R O N T  R O W

גאיה קורן
 עיתונאית בידיעות 
 אחרונות ומנטורית 

 להערכה עצמית 
בשיטת אני מלכה

ליאת לביא
 מנהלת התקשורת
נועה רבןוקשרי חוץ יוניליוור

שחקנית ובמאית

אנחנו בעידן שבו נשים 
מוצאות וממציאות את 

עצמן מחדש. נשים בוחרות 
אם לעשות בוטוקס או 

להשאיר את סימני הגיל, 
עדיין נמנעות מפחמימות 

אבל לא מקדשות את הרזון. 
העולם תמיד יהיה שייך 

לצעירים, אבל כיום נשים 
בכל גיל לומדות לשים את 

עצמן בראש, להעריך ולכבד 
את הגוף שלהן. זה צעד 

משמעותי להבנה שכל אחת 
יפה בדרכה.

כאמא ל-2 בנות בגיל 
ההתבגרות דעתי מעורבת. 

מצד אחד, אני חווה דרכן 
הבנה וקבלה לכך שיופי 

הוא מושג רחב יותר ושיש 
יותר מדרך אחת בה נשים 

יכולות להיראות. הרבה מזה 
בזכות הרשתות החברתיות 

ומשפיעני הדור החדש. מצד 
שני, הלחץ להיראות "נכון" 

־או "טוב", גם אם ההגד
רה התרחבה עדיין מציב 

מודלים לא מציאותיים. אז 
השינוי כאן - אבל כברת דרך 

עוד לפנינו.

נשים עוברות מהפכה 
ומשחררות את עצמן יותר 

ויותר מהצורך לנצח את 
העולם דרך מראן החיצוני. 

בזכות אמונה בעצמנו 
והדרישה בשוויון הזדמנויות, 

מתפתחת מגמה להתבונן 
בתוך הקנקן יותר מאשר 

בו. יש לנו הרבה מה להציע 
ומודל היופי שמבטל את 

האידאל המגביל, יאפשר 
לעולם ליהנות מעושר מגוון 

של יופי.   

ור
בש

לן 
אי

ם: 
צל

צ׳י
פל

לג 
 פ

טל
בי

 א
ם:

צל

מן
סר

ן ו
יא

 ל
ם:

צל

וש
ו ג

נצ
 א

ם:
צל

Kornit

K o r n i t F a s h i o n W e e k   |   2 8



ככל שאיבריך בולטים 
ושפתייך תפוחות הרי משובח, 

ובשל טיפולים אגרסיביים, 
נדמה שצעירות ומבוגרות 

נראות כיוצאות מאותו 
בית יוצר. הטיפולים כיום 

נחלתן גם של צעירות, הרי 
הקוסמטיקה האמיתית הם 

הנעורים. אני אוהבת את 
המגמה האקלקטית באופנה 

של עירבוב תקופות.
בשנות השישים והשבעים 

־הכול רצו שיער חלק ומתול
תלת גיהצה את שערה, כיום 

נשים מהלכות בשערן הטבעי 
בגאון והכול יפה, בהתאם 

למגמתיות המתפשטת בכל, 
קבלת כל האפשרויות, קבלת 
השונה ואין מודל אחד ליופי. 

יש יופי בזה ויש שמחת הבגד. 

ציפי שחרור
משוררת, סופרת ועורכת 

היום? המתפתח  היופי  מודל  שינוי  מגמת  על  דעתך  מה 

F R O N T  R O W

גאיה קורן
 עיתונאית בידיעות 
 אחרונות ומנטורית 

 להערכה עצמית 
בשיטת אני מלכה

ליאת לביא
 מנהלת התקשורת
נועה רבןוקשרי חוץ יוניליוור

שחקנית ובמאית

אנחנו בעידן שבו נשים 
מוצאות וממציאות את 

עצמן מחדש. נשים בוחרות 
אם לעשות בוטוקס או 

להשאיר את סימני הגיל, 
עדיין נמנעות מפחמימות 

אבל לא מקדשות את הרזון. 
העולם תמיד יהיה שייך 

לצעירים, אבל כיום נשים 
בכל גיל לומדות לשים את 

עצמן בראש, להעריך ולכבד 
את הגוף שלהן. זה צעד 

משמעותי להבנה שכל אחת 
יפה בדרכה.

כאמא ל-2 בנות בגיל 
ההתבגרות דעתי מעורבת. 

מצד אחד, אני חווה דרכן 
הבנה וקבלה לכך שיופי 

הוא מושג רחב יותר ושיש 
יותר מדרך אחת בה נשים 

יכולות להיראות. הרבה מזה 
בזכות הרשתות החברתיות 

ומשפיעני הדור החדש. מצד 
שני, הלחץ להיראות "נכון" 

־או "טוב", גם אם ההגד
רה התרחבה עדיין מציב 

מודלים לא מציאותיים. אז 
השינוי כאן - אבל כברת דרך 

עוד לפנינו.

נשים עוברות מהפכה 
ומשחררות את עצמן יותר 

ויותר מהצורך לנצח את 
העולם דרך מראן החיצוני. 

בזכות אמונה בעצמנו 
והדרישה בשוויון הזדמנויות, 

מתפתחת מגמה להתבונן 
בתוך הקנקן יותר מאשר 

בו. יש לנו הרבה מה להציע 
ומודל היופי שמבטל את 

האידאל המגביל, יאפשר 
לעולם ליהנות מעושר מגוון 

של יופי.   

ור
בש

לן 
אי

ם: 
צל

צ׳י
פל

לג 
 פ

טל
בי

 א
ם:

צל

מן
סר

ן ו
יא

 ל
ם:

צל

וש
ו ג

נצ
 א

ם:
צל

Kornit
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www.loccitane.co.il או באתר L'OCCITANE להשיג ברשת חנויות

 loccitane.israel  |   L'OCCITANE EN PROVENCE (IL)

YOUR SKIN NEVER GOES OUT OF STYLE
המראה המושלם מתחיל בל'אוקסיטן
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ד"ר דבי הרשמן סמנכ"לית ואוצרת ראשית, מייסדת הביאנלה

פרויקט   – תל־אביב  ולעיצוב  לאומנויות  הראשונה  הביאנלה 
גבולות  את  ופורץ  התחומים  כל  את  המחבר  חדש,  מוזיאלי 
החומר. תערוכת הענק, המשתרעת ברחבי המוזיאון, בגלריות, 
עדכנית  מצב  תמונת  לראשונה  מציגה  ובגן,  הקבע  בתצוגות 
זכוכית,  – בדגש על קרמיקה,  והעיצוב  של תחומי האומנויות 
צורפות, טקסטיל ונייר, ומציגה אותם כשהם משולבים זה בזה.
לתערוכת  שנבחר  השם  שני,  טבע  ראשון.  גוף  הכותרת  תחת 
הביאנלה 2020, מוצגות כ־250 עבודות: אובייקטים פיסוליים, 
ומיצבי  מותאמי־חלל  מיצבים  עיצוב,  פריטי  אמנות,  עבודות 
שיתופיים.  ופרויקטים  מיצגים  וסאונד,  וידאו  עבודות  חוץ, 
הנקשרים  ורעיוניים  פיזיים  גלם  חומרי  מנכיחות  העבודות 

למרחב התרבותי, המקומי והגלובלי.
יוצרים  אמנים  עמותת  עם  בשיתוף  הנערכת  בביאנלה, 
בישראל, מוסדות אקדמיים בתחום האומנות והעיצוב ועיריית 
תל־אביב, מציגים 300 יוצרים ישראלים – אמנים המזוהים עם 
חומר או עם מדיום מסוים, מעצבי מוצר, מעצבי אופנה, אמנים 
התוכנית  אקדמיים:  מחקר  וגופי  אדריכלים  רב־תחומיים, 
לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל;CIRTex המרכז לחקר 
 miLAB ו־  בשנקר;  בלומנטל  וברברה  דוד  ע"ש  הטקסטיל 

המעבדה לחדשנות במדיה במרכז הבינתחומי הרצליה.
כחלק מתהליך של התחדשות אמנותית ביקשנו במוז"א לחזק 
ייחודי בארץ, שמציג  ולחדש את הזהות של המוזיאון כמקום 
התרבות  לייצוג  שימוש  בהם  ועושה  חומרית  ותרבות  חומר 
לאומנויות  בביאנלות  ביטוי  לידי  שבא  זה,  תחום  המקומית. 
שהתקיימו כאן במשך 20 שנה והוקדשו לחומרים שונים, היה 
אחד התחומים החזקים והבולטים שבהם עסק ועוסק המוזיאון. 
אך כדי לצעוד למאה ה־21, רצינו לעשות משהו חדש שיענה 
בעלת  יוזמה  העכשוויים;  והעיצוב  הקראפט  של  ההגדרה  על 
עוצמה שתחבר את כל התחומים ותציג בכל שנתיים תמונת 

מצב עכשווית של האומנויות והעיצוב בישראל.
כך נוצר הפרויקט המוזיאלי החדשני של הביאנלה לאומנויות 
העולמית  האמנותית  המגמה  ברוח  תל־אביב,  ולעיצוב 
סבורים  אנו  שונים.  תחומים  בין  גבולות  לפרוץ  העכשווית 
היא  לכך  הסיבה  חומרית.  תרבות  בהצגת  גם  נכון  הדבר  כי 
בשדה  כיום  פועלים  והעיצוב   )crafts( האומנויות  שתחומי 
משותף של הקשרים, הן מבחינת היחס לטכנולוגיות חדשות הן 

הדרך אל הביאנלה
 סיפורה של התערוכה

מבחינת מקורות ההשראה והגירוי ליצירה; הם משפיעים זה 
על זה ומושפעים זה מזה. ביצירת הביאנלה, מהפרויקטים 
המוזיאליים הגדולים והמאתגרים שנעשו בארץ, השתתפו 

טובי האוצרים, המעצבים והמבצעים בישראל.
בחומר  מיוחד  עניין  לי  יש  ואנתרופולוגית,  כארכאולוגית 
בין  השילוב  של  העמוקה  המשמעות  זו   – ובתרבות 
הדיסציפלינות האלה, והחיבור בין העבר להווה, הדנ"א של 
המוזיאון. גלן אדמסון, הכוהן הגדול של הקראפט העכשווי, 
שלי  המבט  מנקודת  חומרית".  "אינטליגנציה  על  מדבר 
לתרבות  זו,  בתערוכה  שרואים  כמו  זאת,  להרחיב  אפשר 
פוליטיקה,  חברה,  המשקפת  היבטיה,  כל  על  חומרית 
נמצא  הכול  טכנולוגיים,  חידושים  ושל  מסורת  של  ערכים 

שם במוצגים המרהיבים האלה, וגם אמנות.
ומאירת  חכמה  שהיא  ממה  פחות  לא  יפהפייה  התוצאה 
עיניים, והמוצגים משתלבים בסיפור מוזיאלי ותרבותי מרתק. 
אנו במוז"א מקווים כי רוחב היריעה ישמש אבן שואבת לקהל 
וליצירה  ליוצרים  מעצים  זרקור  ויפנה  ומגוון,  גדול  מבקרים 

הישראלית בתחומי הקראפט והעיצוב העכשוויים.
ברוח ההתחדשות האמנותית של המוזיאון הבא לידי ביטוי 
בביאנלה, המציגה את מיטב היוצרים הישראלים, החיבור 
הישראלים  האופנה  ולמעצבי  תל-אביב  האופנה  לשבוע 

הוא טבעי לגמרי.

אמנית | מאיה ארזי

אמנית |גנית גולדשטיין

צילום | רוני כנעני

צילום | מיכאל צור

הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תל-אביב
במוז"א – מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב
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מוזיאון פארק פתוח – 
מוזיאון בטוח!

גאה לארח את 
שבוע האופנה קורנית 
 תל־אביב 2021

הביאנלההביאנלה
לאומנויות ולעיצוב לאומנויות ולעיצוב 

תל־אביבתל־אביב
Tel Aviv BiennaleTel Aviv Biennale
of Crafts  & Designof Crafts  & Design

بينالي تل أبيببينالي تل أبيب
للِحرف والتصميمللِحرف والتصميم

20202020

הביאנלה
לאומנויות ולעיצוב 

תל־אביב
Tel Aviv Biennale
of Crafts  & Design

بينالي تل أبيب
للِحرف والتصميم

2020

עקבו אחרינו באתר המוזיאון וברשתות החברתיות
המוזיאון מקפיד על הנחיות התו הסגול
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השנה האחרונה לימדה אותנו - בדרך הקשה - כמה לקחים חשובים. היא האירה זרקור על אורחות חיינו ואילצה 
אותנו לבחון אותם מחדש - לטוב ולרע. האופנה, כדרכה, מצד אחד משקפת את הלכי הרוח שלנו, ומצד שני 

משפיעה עליהם. לכן אין זה מקרי ששבוע האופנה תל  אביב חרט השנה על דגלו את נושא הקיימות. כמונו, 
גם תעשיית האופנה הישראלית התמודדה השנה עם שאלות קיומיות, ואגב כך העלתה על השולחן סוגיות של 

חשיבה חדשנית ומענים דיגיטליים יצירתיים. הרי כזו היא בטבעה: פורצת דרך ומתחדשת תמיד. 

שבוע האופנה, שכבר ביסס את מעמדו בתור שותף קבוע וחשוב בנוף התרבותי התל  אביבי המגוון, נותן ביטוי 
לפעילות המבורכת ליצירה בתחום. אני מברך את מארגני שבוע האופנה על דבקותם במשימה החשובה של 

קידום תעשיית האופנה הישראלית, הן כלפי השוק המקומי, והן בחשיפתה לעולם.

שלכם,
רון חולדאי

ראש עיריית תל  אביב  יפו

שיהיה לנו שבוע אופנה נפלא!

-

-

- -
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שנת 2020 דיברנו עלייך כל כך הרבה ועדיין תרשי לי להוסיף עלייך עוד כמה מילים. מספר ימים בודדים לפני פתיחת שבוע 
האופנה עלית את במלוא הדרך על המסלול וכולנו ירדנו ממנו. הגעת וטרפת את כל הקלפים. חודשים רבים של עבודה 
והכנות, לילות כימים ירדו לטמיון. בימים של סגר ותסכול עלו הרבה שאלות שבמירוץ החיים לא מצאתי זמן לעצור ולשהות בהן.

שאלות שורשיות ומהותיות געשו בי, מה התפקיד והייעוד שלי בחיים האלו?
2020 לקחת ממני קרקע יציבה אבל בזכותך מצאתי עוגנים בעצמי ובתשובות לשאלות שהעזתי להתעמת איתן, בחרתי להסתכל 
עלייך אחרת, הייתי בהודיה. עטית עלינו מסכות, אבל יותר מתמיד הבנתי שאת הזעקה הפנימית שלי לא אשתיק ולא אכסה באף 
מסכה. חידדת לי עוד יותר, הייעוד שלי בחיים להיות המגן האנושי של כל אישה באשר היא, נשים יהיו בקדמת הבמה, לא מתוך 
אפליה מתקנת על עוולות של שנים רבות אלא מתוך ידיעה אבסולוטית שנשים הן הכוח המניע. ההגה צריך להיות בידיים שלהן, 

בתבונה וברגישות האופיינית והייחודית להן.
כמה סימבולי שאני מסכם השנה עשור לשבוע האופנה, עשור שבו חרטתי על דגלי את כל אותם ערכים, עשור שבו אנו בתהליך של 
שינוי תפיסה מהותי, ההטמעה בכולנו שהיופי האמיתי הוא האותנטי. האותנטי הוא האידיאל. בשבוע האופנה הזה, לראשונה בעולם, 
בכל אחת מתצוגות האופנה נציג נשים עם מודל יופי חדש ומגוון. בכל המידות, הגבהים, הדתות, המגזרים, הגוונים, המוגבלויות 

ובכל גווני התרבות הישראלית.
 בקו התפר שבין אידיאל היופי החדש לאופנה ישראלית ואופנה בכלל, עומד בסיס איתן אחד בו האופנה שייכת לכולם. 
כמו כן עלו גם שאלות רבות על תעשיית האופנה כמקור סביבתי מזהם, על כל הנזק שאנחנו עושים לכדור הזה שאנחנו אורחים 
בו ולכן החיבור לקורנית היה כל כך טבעי, נכון ומרגש עבורי. השנה חברנו אל  חברת קורנית דיגיטל - חברה פורצת דרך שנלחמת 
בייצור המוני, ע״י הדפסה דיגיטלית על טקסטיל, דבר שמבטיח ייצור חסכוני יותר. חסל סדר ייצור עודף. מעכשיו מייצרים רק את 
מה שמוכרים. אופנה עם מצפון. אני שמח על החיבור עם חברת קורנית דיגיטל וביחד נוכל להצעיד את תעשיית האופנה הישראלית 

למקום ירוק יותר, חסכוני יותר. מהפכה של ממש.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות למעצבי האופנה המוכשרים והמדהימים שיש לנו בישראל, אתם מקור גאווה ישראלית עצומה. אני 
מצדיע על מאמצי העל הכמעט בלתי אפשריים להמשיך וליצור, להמציא ולהתמלא כל יום מחדש בתשוקה לעשייה מקורית. תודה 
לכם על המחויבות לשינוי, על לקיחת אחריות, להוביל מהלך ולהיות חלק מהרקמה. זוהי אחריות חברתית כוללת וכל פעילות בה 
מסייעת ביצירת נדבך נוסף, צעד נוסף בדרך הארוכה שיש לעשות, דרך שתיזכר בהיסטוריה כעידן בו כללי היופי השתנו. השנה 
בפעם הראשונה ישודר שבוע האופנה בטלוויזיה  בערוץ רשת 13, כל חוה״מ פסח  28.03-01.04 ובערוץ האופנה הישראלי ביס ובהוט.
תודה - לחברת החממה, המתחם לעיצוב הבית שייצרה את כל הבמות לתצוגות המעצבים, ובמיוחד לאייל מויאל שהשפיע על 
כל המרחבים בשבוע האופנה. תודה למשכן החדש של שבוע האופנה, מוז״א - מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. ולכל נותני החסות 
שהפכו לשותפים של ממש: חברת שטראוס, קוקה קולה, רונית רפאל, חברת הרכבים ׳סמלת׳, מפעל הפיס וגילי אלגבי, לכל 

המשתתפות והמשתתפים ולכל צוות ההפקה, 
שיהיה לנו שבוע אופנה מוצלח ומעצים.

בברכה,
מוטי רייפ

דברי פתיחה מוטי רייפ

מן
קר
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ונן
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לו
צי



תשלום ללא מגע במכשירי אנדרואיד תומכים ובכרטיסי חיוב שאושרו לשימוש.  כפוף להסכם ההנפקה, 
.bit לתנאי השימוש בכרטיס ושל

פשוט מצמידים, משלמים והולכים

 bit-מהיום משלמים עם ה
שאתם אוהבים גם בחנויות!
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קורונה.
שבוע האופנה 2020 היה מאירועי התרבות הראשונים בישראל שנדחה בשל הקורונה, הבמות כבר נבנו, 

הדגמים נתפרו, הכרטיסים נשלחו ו… נגיף עולמי עצר את הזמן. לכולנו. אט, אט התחילה שגרת סגרים 
וחיים לצד מגפה מזום לזום. היצירתיות פגשה אותנו בחשיבה על איך ואם בכלל יראה שבוע האופנה ת״א 
2021 ולאחר חשיבה נולד שת״פ ייחודי עם קורנית דיגיטל, רשת 13 ומוז״א- מוזיאון א״י בת״א ונרקם שבוע 

האופנה שנפתח בימים אלו ויזכה לחשיפה אדירה בטלוויזיה ובדיגיטל. 
למעלה מ-40 מעצבי אופנה ישראלים מובילים יקחו חלק בשבוע האופנה בהם דורין פרנקפורט, ויוי בלאיש, 

טובה'לה, דרור קונטנטו, ששון קדם, אלון ליבנה, שי שלום, רונן חן, אלמביקה, משכית, בננהוט של נטע 
אלחימסטר ונועה בני, עידן לרוס, שחר אבנט, שלומית אזרד ועוד, כולם יציגו בשטחים הפתוחים של המוזיאון 

ובאולמות התצוגה המרהיבים. 

קיימות כערך. 

קיימות כדרך חיים. 
עולם האופנה והטקסטיל הוא מזהם השני בעולם אחרי הנפט. תעשיית הבגדים אחראית לעשרים אחוז 

מזיהום המים ולעשר אחוז מפליטות החנקן הדו חמצני; קילוגרם אחד של בגדים מייצר 28 ק"ג של גזי חממה, 
ורבע מהכימיקלים שמיוצרים בעולם נועדו לענף הטקסטיל. זוהי תעשייה מזהמת ומנצלת שמרחיבה את 

הפערים הכלכליים לממדים חסרי תקדים ותוביל אותנו לקריסה אקולוגית בלתי נמנעת אם לא נתעשת 
בהקדם. 

רונן סמואל מנכ"ל חברת קורנית דיגיטל ועמר קולקה סמנכ"ל השיווק מסבירים בראיון לנועה רבן במגזין 
כיצד הפכו תהליכים אנאלוגיים ארוכים ומזהמים לדיגיטליים, קצרים, יעילים וברי קיימא. החירות שקורנית 

מאפשרת למעצבות.ים להדפיס דיגיטלית להבדיל מייצור כמויות ענק בעולם הישן היא בשורה של ממש 
שצפויה לאפשר מלבד רווח אקולוגי סביבתי גם חירות עיצובית ומגוון יצירות שיתכן שלא היו רואות אור 

אלמלא הטכנולוגיה.

 ברוכות.ים הבאות.ים למחר!

טלי דביר- לבנת

דבר העורכת טלי דביר-לבנת
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איריס אבנרי דביר
בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה בבצלאל

בהצטיינות, בעלת תואר אדריכלות מורשת.
עוסקת באדריכלות ועיצוב פנים משנת 1999.

הסטודיו של איריס עובד בשיטת ה-TOTAL DESIGN המסתכלת על עיצוב המבנה (ארכיטקטורה) ועל עיצוב החללים 
הפנימיים (עיצוב פנים) כעל יחידה שלמה. איריס יוצרת אוירת שיתוף פעולה ורגישות עצומה לתהליך אליו נכנס 
הלקוח. מהרגע הראשון להיכרות איתה נוצרת הבנה לצרכים היחודיים של הלקוח המצטרף "לבית אבנרי דביר"-לבנייה 
משותפת. המשרד מתכנן: וילות, דירות יוקרה, לופטים, משרדים, חנויות, שיפוצים, פרוייקטים ייחודיים משלב הסקיצה, 

הגשות לעירייה עבודה מול אנשי מקצוע ועד הספה והשטיח.
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מחוללי 
השינוי

חברת קורנית דיגיטל מהחברות המהפכניות ברמה הגלובלית 
שמובילה חדשנות לצד קיימות הלכה למעשה, החברה הוקמה 

בשנת 2002 במטרה לייצר מערכות דפוס דיגיטליות מתקדמות 
להדפסה על טקסטיל. בשביל להתחיל ולהבין את המהפכה 

הענקית שקורנית מובילים חשוב להכיר את תעשיית האופנה 
והשפעתה על הקטסטרופה האקלימית.

מאת: נועה רבן

צילום: מיכל חלבין
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איך מתחולל שינוי? 
רונן סמואל, מנכ״ל קורנית דיגיטל: ״בחרנו להיות מובילי 

דרך במהפכה ובשינוי הגדול שמתרחש בעולם אל עבר 
עתיד ירוק יותר. תעשיית האופנה מייצרת כמויות עצומות של 

בגדים כאשר 25% ממה שיוצר נזרק. אם בעבר הברנדים 
קבעו את הטרנד והחליפו קולקציה כל  18 חודשים אחר 

כך כל עונה והיום כל מספר שבועות כך שבמלאי מצטברים 
טונות של בגדים שנזרקים. הייצור מזהם ונצלני, איכות הבגד 

יורדת והביקוש גדל. הלקוחות מושפעים מאוד מהרשתות 
החברתיות, כל אחד רוצה להיות מיוחד, לבטא את עצמו 

ותעשיית האופנה צריכה לשנות ולהגיב לדפוסי התנהגויות 
של הלקוחות ברמת הדקות. כולם מייצרים במדינות עולם 

שלישי בזול ובתהליכים מאוד מזהמים. הפתרון שלנו מאפשר 
להציג מוצרים באופן וירטואלי, בלי לייצר מראש, אפשר 

לשנות כמה שרוצים בכל רגע, ולייצר לפי דרישה במקום וליד 
הלקוח״. 

כיצד הטכנולוגיה שלכם משנה את חוקי המשחק?
״הבשורה שלנו היא קיימות ומקומיות. אנחנו מייצרים מכונות 
לדפוס דיגיטלי על גבי טקסטיל ודיו פיגמנטי שיש לו יתרונות 

מאוד גדולים בדפוס; צריכת המים מזערית, אין רעלים ואין 
שום זיהום לסביבה. המפעל לייצור הדיו ממוקם בקרית גת, 

מפרנס משפחות רבות ואנחנו גאים להיות ישראלים״ כך 
מתאר רונן סמואל את התהליכים שמובילים אותם ערכית. 

עמר קולקה סמנכ״ל השיווק מוסיף ״יש לנו לקוחות 
בקליפורניה בתוך גבולות העיר לוס אנג'לס ששם חוקי 

הסביבה נוקשים מאוד, כנ"ל בקופנהגן ובכל העולם, הביקוש 
למכונות דיגיטליות ולדיו שאינו מזהם רק עולה וזה בזכות 
הטכנולוגיה שהיא עצמאית, לא מזהמת, כיווץ התהליכים 

והגמישות הטוטאלית״. 

עולם האופנה והטקסטיל הוא מזהם מספר 2 בעולם אחרי הנפט. תעשיית הבגדים אחראית ל־20%
28 ק"ג של גזי  ול־10% מפליטות החנקן הדו חמצני; קילוגרם אחד של בגדים מייצר  מזיהום המים 
ומנצלת  מזהמת  תעשייה  זוהי  הטקסטיל.  לענף  נועדו  בעולם  שמיוצרים  מהכימיקלים  ורבע  חממה, 
שמרחיבה את הפערים הכלכליים לממדים חסרי תקדים ותוביל אותנו לקריסה אקולוגית בלתי נמנעת 
אם לא נתעשת בהקדם. רונן סמואל מנכ"ל החברה ועמר קולקה סמנכ"ל השיווק מסבירים כיצד הפכו 

תהליכים אנאלוגיים ארוכים ומזהמים לדיגיטליים, קצרים, יעילים וברי קיימא. 
המעצבים יכולים לצייר, לסרוק להדפיס ותוך 
דקה זה יוצא מהמכונה. פעם הם היו צריכים 

להדפיס עשרות, מאות או אלפים כדי שזה 
יהיה כדאי. אנחנו גם יכולים להדפיס את צורת 

החיתוך של הבגד ביחד עם ההדפס ואנחנו 
יודעים להתממשק למכונות החיתוך.

הבשורה שלנו היא קיימות ומקומיות. אנחנו 
מייצרים מכונות לדפוס דיגיטלי על גבי 

טקסטיל ודיו פיגמנטי שיש לו יתרונות מאוד 
גדולים בדפוס; צריכת המים מזערית, אין 

רעלים ואין שום זיהום לסביבה. המפעל לייצור 
הדיו ממוקם בקרית גת, מפרנס משפחות רבות 

ואנחנו גאים להיות ישראלים.

איך בפועל נראה השינוי?
״שוק הטקסטיל והאופנה עובר יותר ויותר לאון-ליין, לייצור 

קרוב למקום הביקוש, ולייצור לפי דרישה. ייצור בכמויות 
בסין, בנגלדש, סרילנקה וויטנאם רחוק ממקום הביקוש 
ובכמויות הרבה מעבר לדרישת הלקוחות, כמו כן, גורם 

לזיהום ולא עונה עוד על הצורך המשתנה של הלקוחות ולכן 
לא רלוונטי עוד. אם פעם היית הולכ.ת לחנות והיו מוצגים על 
המדף ארבעה דגמים, היום בזכות מהפכת האון ליין הבחירה 

היא רחבה בהרבה. עוד לפני הקורונה אנשים התחילו 
לעבור לרכישות און ליין בעיקר בתחום הלבוש, הקורונה רק 

האיצה. זה נוח, המחירים זולים, ניתן להחזיר וזה מגיע עד 
הבית. החנויות הפיזיות הופכות למקום שמציג את החזון של 

המותג או המעצב. מה שאנחנו מאפשרים זה ייצור מהיר, 
רק לאחר הזמנה ובכך לחסוך מלאי בגדים עצום שהולך 

לפח, תהליכים ברי קיימא וייצור מקומי נגיש שמונע בן השאר 
ניצול משפחות עניות במדינות עולם שלישי״ מאפיין רונן את 

החירות שהשינויים הטכנלוגיים מאפשרים. 

כיצד מתנהל שיתוף הפעולה עם המעצבים?
רונן סמואל: אנחנו אנשי טכנולוגיה והשיתוף פעולה עם 

היצירתיות והערכים הנוספים שהמעצבים מביאים איתם 
משמעותית לנו. זו חוויה גדולה להיות חלק מתהליך היצירה 

של המעצבים, הם מגלים שאין להם מגבלות, הכל ניתן 
לבדיקה, אין את שלב התיכנון הארוך כי כאן ועכשיו הם 
יכולים להיות בניסוי וטעייה כמה שהם רוצים. והתוצאה 

אופנה ירוקה, חכמה ולא מזהמת. אנחנו צועדים ביחד איתם 
לעולם ירוק ולעבר עולם שמביע את עצמו ללא מגבלות, ללא 

מלאיים שנזרקים וללא זיהום. 
עמר קולקה סמנכ״ל השיווק: המעצבים יכולים לצייר, 

לסרוק להדפיס ותוך דקה זה יוצא מהמכונה. פעם הם היו 
צריכים להדפיס עשרות, מאות או אלפים כדי שזה יהיה 

כדאי. אנחנו גם יכולים להדפיס את צורת החיתוך של 
הבגד ביחד עם ההדפס ואנחנו יודעים להתממשק למכונות 

החיתוך.

איך מטמיעים את המוצרים שלכם בקרב מעצבי העתיד?
עמר קולקה: כשסטודנטים לומדים עיצוב יש חופש אמנותי 

וחלומות גדולים ואז כשהם נכנסים לבתי האופנה הם מגלים 

את האילוצים. פתאום הם מבינים שכשמתכננים דפוס 
עדיף עם מעט צבעים כי אחרת זה יעלה הרבה מאוד כסף. 

בדפוס הדיגיטלי אתה לא מוגבל בכלל. לכן חשוב לנו להכיר 
לדור הצעיר את הטכנולוגיה שלנו. יש לנו בין שאר שיתופי 

הפעולה מהארץ ומהעולם, קורס קבוע בשנקר, תמיד סביב 
תמה אידיאולוגית של קיימות, זה מאוד מספק ברמת השיח, 

מכיוון שהסטודנטים הישראלים לא מקובעים, הם באים 
לשמוע וללמוד. אחד הדברים שחשובים לנו שיבינו הוא מה 

הטכנולוגיה החדשה מאפשרת ושלא ינסו באמצעותה לדמות 
את מה שהיה. אנחנו מלמדים את הסטודנטים שהכיף 

האמיתי הוא לעבוד עם הדבר עצמו בלי לחקות שום דבר 
מהעבר. 

כמה רחוק אתם מאמינים שתצליחו להגיע?
רונן סמואל: קורנית צמחה ב50% ברבעון הרביעי של 

2020 בעקבות הנסיקה במסחר המקוון. החולשה בשרשרת 
האספקה של ההדפסה האנלוגית על טקסטיל שהתבססה 

על הייצור במזרח אסיה גרמה לעולם להבין את החוזקות 
ברות הקיימא של ייצור מקומי. יש פוטנציאל אדיר למה 

שאנחנו עושים וזה ברור לאן העולם צריך ללכת. 
עמר קולקה: תעשיית המוסיקה עברה טרנספורמציה, חוקי 
המשחק השתנו לגמרי אני יכול לראות את ההקבלה לעולם 
שלנו. אנחנו בדרך לשם. בכל העולם נזרקים מדי שנה שני 
מיליון טון של אופנה. כיוון שעלויות הייצור במדינות העולם 

השלישי אפסיות, אפשר לייצר ולהשליך את הקולקציות 
הכושלות לפח בהפסד זניח, אם בכלל. גם הלקוחות שקונים 
בגדים במחירים אטרקטיביים ובאיכות נמוכה, זורקים וקונים 

חדש בקצב מסחרר. ברור לכולנו שההפסד הוא כולו שלנו. 
קורנית דיגיטל הינה חברה שנסחרת בנאסד"ק, שוויה 

ורווחיה עולים משנה לשנה ואכן ישנו ביקוש אדיר למכונות 
הדיגיטליות יחד עם זאת חשוב לזכור שהשינוי המתחולל 
מהווה פחות מאחוז אחד מהשוק. המשמעות שאנו חיים 
בעולם מזהם מאוד שנתון לשליטה של מי שדואג שבעלי 
ההון ימשיכו וירוויחו. מי שיכולים לחולל את המהפכה הם 

אנחנו - הצרכנים. בזכות הצורך לביטוי עצמי רחב ומשתנה 
בשילוב המודעות הגוברת לנזק העצום שתעשיית הטקסטיל 

מחוללת, נוכל להחליט מה נעדיף לקנות. בזכות המהפכה 
הדיגיטלית שרק הולכת ורווחת בכל תחום, אפשר להחזיק 

בתקווה לטרנספורמציה בעולם האופנה, שעד היום כאמור 
הוא מזהם מספר 2 בעולם. 

צילום: כפיר זיו

רונן סמואל, מנכ״ל קורנית דיגיטל | צילום: כפיר זיו

עמר קולקה, סמנכ״ל שיווק | צילום: דייויד גארב
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איך מתחולל שינוי? 
רונן סמואל, מנכ״ל קורנית דיגיטל: ״בחרנו להיות מובילי 

דרך במהפכה ובשינוי הגדול שמתרחש בעולם אל עבר 
עתיד ירוק יותר. תעשיית האופנה מייצרת כמויות עצומות של 

בגדים כאשר 25% ממה שיוצר נזרק. אם בעבר הברנדים 
קבעו את הטרנד והחליפו קולקציה כל  18 חודשים אחר 

כך כל עונה והיום כל מספר שבועות כך שבמלאי מצטברים 
טונות של בגדים שנזרקים. הייצור מזהם ונצלני, איכות הבגד 

יורדת והביקוש גדל. הלקוחות מושפעים מאוד מהרשתות 
החברתיות, כל אחד רוצה להיות מיוחד, לבטא את עצמו 

ותעשיית האופנה צריכה לשנות ולהגיב לדפוסי התנהגויות 
של הלקוחות ברמת הדקות. כולם מייצרים במדינות עולם 

שלישי בזול ובתהליכים מאוד מזהמים. הפתרון שלנו מאפשר 
להציג מוצרים באופן וירטואלי, בלי לייצר מראש, אפשר 

לשנות כמה שרוצים בכל רגע, ולייצר לפי דרישה במקום וליד 
הלקוח״. 

כיצד הטכנולוגיה שלכם משנה את חוקי המשחק?
״הבשורה שלנו היא קיימות ומקומיות. אנחנו מייצרים מכונות 
לדפוס דיגיטלי על גבי טקסטיל ודיו פיגמנטי שיש לו יתרונות 

מאוד גדולים בדפוס; צריכת המים מזערית, אין רעלים ואין 
שום זיהום לסביבה. המפעל לייצור הדיו ממוקם בקרית גת, 

מפרנס משפחות רבות ואנחנו גאים להיות ישראלים״ כך 
מתאר רונן סמואל את התהליכים שמובילים אותם ערכית. 

עמר קולקה סמנכ״ל השיווק מוסיף ״יש לנו לקוחות 
בקליפורניה בתוך גבולות העיר לוס אנג'לס ששם חוקי 

הסביבה נוקשים מאוד, כנ"ל בקופנהגן ובכל העולם, הביקוש 
למכונות דיגיטליות ולדיו שאינו מזהם רק עולה וזה בזכות 
הטכנולוגיה שהיא עצמאית, לא מזהמת, כיווץ התהליכים 

והגמישות הטוטאלית״. 

עולם האופנה והטקסטיל הוא מזהם מספר 2 בעולם אחרי הנפט. תעשיית הבגדים אחראית ל־20%
28 ק"ג של גזי  ול־10% מפליטות החנקן הדו חמצני; קילוגרם אחד של בגדים מייצר  מזיהום המים 
ומנצלת  מזהמת  תעשייה  זוהי  הטקסטיל.  לענף  נועדו  בעולם  שמיוצרים  מהכימיקלים  ורבע  חממה, 
שמרחיבה את הפערים הכלכליים לממדים חסרי תקדים ותוביל אותנו לקריסה אקולוגית בלתי נמנעת 
אם לא נתעשת בהקדם. רונן סמואל מנכ"ל החברה ועמר קולקה סמנכ"ל השיווק מסבירים כיצד הפכו 

תהליכים אנאלוגיים ארוכים ומזהמים לדיגיטליים, קצרים, יעילים וברי קיימא. 
המעצבים יכולים לצייר, לסרוק להדפיס ותוך 
דקה זה יוצא מהמכונה. פעם הם היו צריכים 

להדפיס עשרות, מאות או אלפים כדי שזה 
יהיה כדאי. אנחנו גם יכולים להדפיס את צורת 

החיתוך של הבגד ביחד עם ההדפס ואנחנו 
יודעים להתממשק למכונות החיתוך.

הבשורה שלנו היא קיימות ומקומיות. אנחנו 
מייצרים מכונות לדפוס דיגיטלי על גבי 

טקסטיל ודיו פיגמנטי שיש לו יתרונות מאוד 
גדולים בדפוס; צריכת המים מזערית, אין 

רעלים ואין שום זיהום לסביבה. המפעל לייצור 
הדיו ממוקם בקרית גת, מפרנס משפחות רבות 

ואנחנו גאים להיות ישראלים.

איך בפועל נראה השינוי?
״שוק הטקסטיל והאופנה עובר יותר ויותר לאון-ליין, לייצור 

קרוב למקום הביקוש, ולייצור לפי דרישה. ייצור בכמויות 
בסין, בנגלדש, סרילנקה וויטנאם רחוק ממקום הביקוש 
ובכמויות הרבה מעבר לדרישת הלקוחות, כמו כן, גורם 

לזיהום ולא עונה עוד על הצורך המשתנה של הלקוחות ולכן 
לא רלוונטי עוד. אם פעם היית הולכ.ת לחנות והיו מוצגים על 
המדף ארבעה דגמים, היום בזכות מהפכת האון ליין הבחירה 

היא רחבה בהרבה. עוד לפני הקורונה אנשים התחילו 
לעבור לרכישות און ליין בעיקר בתחום הלבוש, הקורונה רק 

האיצה. זה נוח, המחירים זולים, ניתן להחזיר וזה מגיע עד 
הבית. החנויות הפיזיות הופכות למקום שמציג את החזון של 

המותג או המעצב. מה שאנחנו מאפשרים זה ייצור מהיר, 
רק לאחר הזמנה ובכך לחסוך מלאי בגדים עצום שהולך 

לפח, תהליכים ברי קיימא וייצור מקומי נגיש שמונע בן השאר 
ניצול משפחות עניות במדינות עולם שלישי״ מאפיין רונן את 

החירות שהשינויים הטכנלוגיים מאפשרים. 

כיצד מתנהל שיתוף הפעולה עם המעצבים?
רונן סמואל: אנחנו אנשי טכנולוגיה והשיתוף פעולה עם 

היצירתיות והערכים הנוספים שהמעצבים מביאים איתם 
משמעותית לנו. זו חוויה גדולה להיות חלק מתהליך היצירה 

של המעצבים, הם מגלים שאין להם מגבלות, הכל ניתן 
לבדיקה, אין את שלב התיכנון הארוך כי כאן ועכשיו הם 
יכולים להיות בניסוי וטעייה כמה שהם רוצים. והתוצאה 

אופנה ירוקה, חכמה ולא מזהמת. אנחנו צועדים ביחד איתם 
לעולם ירוק ולעבר עולם שמביע את עצמו ללא מגבלות, ללא 

מלאיים שנזרקים וללא זיהום. 
עמר קולקה סמנכ״ל השיווק: המעצבים יכולים לצייר, 

לסרוק להדפיס ותוך דקה זה יוצא מהמכונה. פעם הם היו 
צריכים להדפיס עשרות, מאות או אלפים כדי שזה יהיה 

כדאי. אנחנו גם יכולים להדפיס את צורת החיתוך של 
הבגד ביחד עם ההדפס ואנחנו יודעים להתממשק למכונות 

החיתוך.

איך מטמיעים את המוצרים שלכם בקרב מעצבי העתיד?
עמר קולקה: כשסטודנטים לומדים עיצוב יש חופש אמנותי 

וחלומות גדולים ואז כשהם נכנסים לבתי האופנה הם מגלים 

את האילוצים. פתאום הם מבינים שכשמתכננים דפוס 
עדיף עם מעט צבעים כי אחרת זה יעלה הרבה מאוד כסף. 

בדפוס הדיגיטלי אתה לא מוגבל בכלל. לכן חשוב לנו להכיר 
לדור הצעיר את הטכנולוגיה שלנו. יש לנו בין שאר שיתופי 

הפעולה מהארץ ומהעולם, קורס קבוע בשנקר, תמיד סביב 
תמה אידיאולוגית של קיימות, זה מאוד מספק ברמת השיח, 

מכיוון שהסטודנטים הישראלים לא מקובעים, הם באים 
לשמוע וללמוד. אחד הדברים שחשובים לנו שיבינו הוא מה 

הטכנולוגיה החדשה מאפשרת ושלא ינסו באמצעותה לדמות 
את מה שהיה. אנחנו מלמדים את הסטודנטים שהכיף 

האמיתי הוא לעבוד עם הדבר עצמו בלי לחקות שום דבר 
מהעבר. 

כמה רחוק אתם מאמינים שתצליחו להגיע?
רונן סמואל: קורנית צמחה ב50% ברבעון הרביעי של 

2020 בעקבות הנסיקה במסחר המקוון. החולשה בשרשרת 
האספקה של ההדפסה האנלוגית על טקסטיל שהתבססה 

על הייצור במזרח אסיה גרמה לעולם להבין את החוזקות 
ברות הקיימא של ייצור מקומי. יש פוטנציאל אדיר למה 

שאנחנו עושים וזה ברור לאן העולם צריך ללכת. 
עמר קולקה: תעשיית המוסיקה עברה טרנספורמציה, חוקי 
המשחק השתנו לגמרי אני יכול לראות את ההקבלה לעולם 
שלנו. אנחנו בדרך לשם. בכל העולם נזרקים מדי שנה שני 
מיליון טון של אופנה. כיוון שעלויות הייצור במדינות העולם 

השלישי אפסיות, אפשר לייצר ולהשליך את הקולקציות 
הכושלות לפח בהפסד זניח, אם בכלל. גם הלקוחות שקונים 
בגדים במחירים אטרקטיביים ובאיכות נמוכה, זורקים וקונים 

חדש בקצב מסחרר. ברור לכולנו שההפסד הוא כולו שלנו. 
קורנית דיגיטל הינה חברה שנסחרת בנאסד"ק, שוויה 

ורווחיה עולים משנה לשנה ואכן ישנו ביקוש אדיר למכונות 
הדיגיטליות יחד עם זאת חשוב לזכור שהשינוי המתחולל 
מהווה פחות מאחוז אחד מהשוק. המשמעות שאנו חיים 
בעולם מזהם מאוד שנתון לשליטה של מי שדואג שבעלי 
ההון ימשיכו וירוויחו. מי שיכולים לחולל את המהפכה הם 

אנחנו - הצרכנים. בזכות הצורך לביטוי עצמי רחב ומשתנה 
בשילוב המודעות הגוברת לנזק העצום שתעשיית הטקסטיל 

מחוללת, נוכל להחליט מה נעדיף לקנות. בזכות המהפכה 
הדיגיטלית שרק הולכת ורווחת בכל תחום, אפשר להחזיק 

בתקווה לטרנספורמציה בעולם האופנה, שעד היום כאמור 
הוא מזהם מספר 2 בעולם. 

צילום: כפיר זיו

רונן סמואל, מנכ״ל קורנית דיגיטל | צילום: כפיר זיו

עמר קולקה, סמנכ״ל שיווק | צילום: דייויד גארב







K o r n i t F a s h i o n W e e k   |   4 6

מקום מושלם לאירועים
"מתחם הספא ג׳נגל  הענק מיועד לעד 180 איש לבילוי 
טרופי מעורר השראה לאירועי חברות וארגונים החל 
מימי כיף לעובדים, אירועי חברה, מסיבות השקה ועוד, 
הנערכים באווירה ייחודית ויוקרתית. מנהלי משאבי 
אנוש מהחברות הגדולות במשק בוחרים בנו ונהנים 

מעולם ומלואו לכל אירוע.
מתחם הספא הוא המקום האידאלי גם עבור אירועים 
פרטיים כמו: ימי הולדת, מסיבת רווקות/רווקים ועוד. 
הבמה המוגבהת והגדולה מצוידת במסך לד חדיש, 
להקרנת קליפים המלווים הופעות אמנים, להצגת 
שקופיות או מצגות. האורחים נהנים ממטבח שף, 
המייצר עבורם תפריט עשיר המותאם לסוג האירוע עם 

מנות ברמה אחרת. 
במתחמי הספא וספא וי.אי. פי ניתן לחגוג גם אירועים 
פרטיים כמו: יום נישואין, יום הולדת, חג אהבה, יום 
האם וכו'. אתם יכולים לפנק את בן/בת הזוג, חברה 
טובה או את אמכם וליהנות מיום פינוק המורכב מטיפולי 
אסתטיקה, עיסויים וספא, בראנץ' טעים ושופינג לקינוח, 

הכל במקום אחד."
מה מייחד את הקומפלקס?

 CMC – Class שם המקום מסמל את הייחוד שלו"
Medical Center . טיפולי האסתטיקה המקצועיים 
במתחם האסתטיקה ניתנים על ידי צוות מקצועי ומיומן 
המגיע מהתחום הרפואי. אני בהכשרתי מומחה בתחום 
הנדסת מכשור רפואי והצוות שלי מורכב ממומחים 
רפואיים, בעלי ניסיון וידע רב בתחום רפואת העור. 

ץ  ר א ב ה  פ י ה א  פ ס ה ם  ח ת מ ת  א ו  ר י כ ת
להנות מכל העולמות בקומפלקס מפנק אחד

דמיינו לוקיישן חלומי שכאילו נלקח מיעד טרופי מעבר לים ו… 
עכשיו תתעוררו - תכירו את אחד המקומות היפים בישראל. 

CMC הוא מתחם ספא, כושר ובילוי אקסקלוסיבי, המתפרס על ארבע קומות וניצב מול 
נוף גלילי מרהיב בפאתי כרמיאל. הקומפלקס כולל מתחמי אסתטיקה, ספא ואירועים, 
חדר כושר ושופינג, המעניקים למבקרים חוויה בלתי נשכחת. שוחחנו לראיון מרתק עם 
מנכ"ל המרכז, אבשלום אביזמר  איש חזון ועשייה על הפרויקט המרשים שהקים.

מתחם הספא ג׳נגל  הענק מיועד 
לעד 180 איש לבילוי טרופי 
מעורר השראה לאירועי חברות 
וארגונים החל מימי כיף לעובדים, 
אירועי חברה, מסיבות השקה 
ועוד, הנערכים באווירה ייחודית 
ויוקרתית. מנהלי משאבי אנוש 
מהחברות הגדולות במשק 
בוחרים בנו ונהנים מעולם ומלואו 

לכל אירוע.

בר בכניסה ללוקיישן החלומי אנו מרגישים 
שהגענו ליעד שונה, מקום של חולמים שיודעים 
להגשים הלכה למעשה. רמת הגימור הגבוהה, 
הפאר ושפע האטרקציות במקום שכאילו תוכנן ביעד 
חלומי מעבר לים. קומת הספא תוכננה כג׳ונגל ירוק 
שבליבו בריכה חמה שמשקיפה אל נוף גלילי דרך 
חלונות שקופים. זה גאוני, מצד אחד חוויה של טבע, 
מצד שני וחשוב לא פחות המיזוג המפנק. המלצרית 
החייכנית ניגשת אלינו ומגישה לנו תפריט בראנץ׳ 
שכלול במחיר הספא. גבינות גליליות לצד מתאבנים, 
חביתות והלחם מתנור האבן למקרה שתהיתם. אבי 

המנכ״ל והמייסד מצטרף אלינו לראיון.

מה כולל הקומפלקס המיוחד הזה?
"מתחם חנויות - בקומת הקרקע ישנן חנויות בוטיק 
אופנתיות לנשים בהן: חנות יוקרתית לתכשיטי כסף, 
תיקים וארנקי ערב מעוטרים, חנות להלבשה תחתונה 
מפוארת וחנות ספורט יפיפייה עם מאה דגמים של 

טייצ׳ים. 
מתחם וי.אי.פי ספא - ממוקם בקומה הראשונה ובו 

ניתן ליהנות מעיסויים מפנקים, טיפולי פילינג ואמבטיות 
שמנים, הנערכים בחדרי טיפול פרטיים ומאובזרים.

מועדון כושר מאובזר וחדשני - מועדון הכושר היוקרתי 
והמעוצב ממוקם בקומה השנייה ובו ניתן להתאמן על 
מגוון מכשירים, להשתתף בחוגי קיקבוקסינג, אימונים 

קבוצתיים, אישיים ועוד.
מתחם אסתטיקה ועור CMC - ממוקם אף הוא בקומה 
השנייה ובו ניתנים טיפולים שונים לבעיות עור הפנים 
על ידי מומחים רפואיים, כולל: פיגמנטציה, אקנה ופוסט 
אקנה. הטיפולים כוללים: חומרי מילוי, הזרקות בוטוקס, 
הסרת שיער בלייזר עם המכשור המתקדם ביותר בעולם, 
טיפול בצלקות שנוצרו לאחר ניתוחים, טיפול בסימני 

מתיחה ובנגעי עור שונים.
מתחם ספא - בקומה השלישית ישנו מתחם טרופי 
שנראה כמו ג'ונגל פראי ומעוצב בצורה יוצאת דופן. 
בספא ישנו מתחם עיסויים, בריכה מחוממת עם זרמי 
עיסוי, סאונה ומתחם אירועים. המתחם כולל מטבח בו 
השף המוכשר שלנו מייצר בראנצ'ים מפנקים ותפריט 

המותאם לאירועים."

המנהל הרפואי במקום הוא מומחה ממחלקת רפואת 
עור בבית חולים איכילוב. הצוות מתמחה בשיטות עבודה 
וטכנולוגיות רפואיות המתקדמות ביותר והמקום מצויד 

במכשור החדשני והטוב ביותר.
ייחוד נוסף של הקומפלקס הוא שניתן להנות משלל 
פעילויות מפנקות במקום אחד, ללא צורך לרוץ ממקום 
למקום ולחפש חניה. בנוסף, מכיוון שהקומפלקס סגור, 
אפשר להנות בו בכל מזג אוויר. האווירה במקום היא 
מיוחדת וקסומה, בזכות העיצוב השונה והמוקפד של 

כל מתחם."
לסיכום מומלץ לקחת יום של הפסקה מהמרוץ של 

החיים ולהגיע לקסם הצפוני החדש 
ליום שכולו התרגעות, הנאה ופינוק!

כ

הטבות לוועדי עובדים וימי כיף לזוגות וקבוצות בטלפון: 04-8804448

  אבשלום אביזמר
cmc מנכ"ל ומייסד

CMC
lux
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המייצר עבורם תפריט עשיר המותאם לסוג האירוע עם 
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אסתטיקה, עיסויים וספא, בראנץ' טעים ושופינג לקינוח, 

הכל במקום אחד."
מה מייחד את הקומפלקס?

 CMC – Class שם המקום מסמל את הייחוד שלו"
Medical Center . טיפולי האסתטיקה המקצועיים 
במתחם האסתטיקה ניתנים על ידי צוות מקצועי ומיומן 
המגיע מהתחום הרפואי. אני בהכשרתי מומחה בתחום 
הנדסת מכשור רפואי והצוות שלי מורכב ממומחים 
רפואיים, בעלי ניסיון וידע רב בתחום רפואת העור. 
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להנות מכל העולמות בקומפלקס מפנק אחד
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מתחם הספא ג׳נגל  הענק מיועד 
לעד 180 איש לבילוי טרופי 
מעורר השראה לאירועי חברות 
וארגונים החל מימי כיף לעובדים, 
אירועי חברה, מסיבות השקה 
ועוד, הנערכים באווירה ייחודית 
ויוקרתית. מנהלי משאבי אנוש 
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בר בכניסה ללוקיישן החלומי אנו מרגישים 
שהגענו ליעד שונה, מקום של חולמים שיודעים 
להגשים הלכה למעשה. רמת הגימור הגבוהה, 
הפאר ושפע האטרקציות במקום שכאילו תוכנן ביעד 
חלומי מעבר לים. קומת הספא תוכננה כג׳ונגל ירוק 
שבליבו בריכה חמה שמשקיפה אל נוף גלילי דרך 
חלונות שקופים. זה גאוני, מצד אחד חוויה של טבע, 
מצד שני וחשוב לא פחות המיזוג המפנק. המלצרית 
החייכנית ניגשת אלינו ומגישה לנו תפריט בראנץ׳ 
שכלול במחיר הספא. גבינות גליליות לצד מתאבנים, 
חביתות והלחם מתנור האבן למקרה שתהיתם. אבי 

המנכ״ל והמייסד מצטרף אלינו לראיון.

מה כולל הקומפלקס המיוחד הזה?
"מתחם חנויות - בקומת הקרקע ישנן חנויות בוטיק 
אופנתיות לנשים בהן: חנות יוקרתית לתכשיטי כסף, 
תיקים וארנקי ערב מעוטרים, חנות להלבשה תחתונה 
מפוארת וחנות ספורט יפיפייה עם מאה דגמים של 

טייצ׳ים. 
מתחם וי.אי.פי ספא - ממוקם בקומה הראשונה ובו 

ניתן ליהנות מעיסויים מפנקים, טיפולי פילינג ואמבטיות 
שמנים, הנערכים בחדרי טיפול פרטיים ומאובזרים.

מועדון כושר מאובזר וחדשני - מועדון הכושר היוקרתי 
והמעוצב ממוקם בקומה השנייה ובו ניתן להתאמן על 
מגוון מכשירים, להשתתף בחוגי קיקבוקסינג, אימונים 

קבוצתיים, אישיים ועוד.
מתחם אסתטיקה ועור CMC - ממוקם אף הוא בקומה 
השנייה ובו ניתנים טיפולים שונים לבעיות עור הפנים 
על ידי מומחים רפואיים, כולל: פיגמנטציה, אקנה ופוסט 
אקנה. הטיפולים כוללים: חומרי מילוי, הזרקות בוטוקס, 
הסרת שיער בלייזר עם המכשור המתקדם ביותר בעולם, 
טיפול בצלקות שנוצרו לאחר ניתוחים, טיפול בסימני 

מתיחה ובנגעי עור שונים.
מתחם ספא - בקומה השלישית ישנו מתחם טרופי 
שנראה כמו ג'ונגל פראי ומעוצב בצורה יוצאת דופן. 
בספא ישנו מתחם עיסויים, בריכה מחוממת עם זרמי 
עיסוי, סאונה ומתחם אירועים. המתחם כולל מטבח בו 
השף המוכשר שלנו מייצר בראנצ'ים מפנקים ותפריט 

המותאם לאירועים."

המנהל הרפואי במקום הוא מומחה ממחלקת רפואת 
עור בבית חולים איכילוב. הצוות מתמחה בשיטות עבודה 
וטכנולוגיות רפואיות המתקדמות ביותר והמקום מצויד 

במכשור החדשני והטוב ביותר.
ייחוד נוסף של הקומפלקס הוא שניתן להנות משלל 
פעילויות מפנקות במקום אחד, ללא צורך לרוץ ממקום 
למקום ולחפש חניה. בנוסף, מכיוון שהקומפלקס סגור, 
אפשר להנות בו בכל מזג אוויר. האווירה במקום היא 
מיוחדת וקסומה, בזכות העיצוב השונה והמוקפד של 

כל מתחם."
לסיכום מומלץ לקחת יום של הפסקה מהמרוץ של 

החיים ולהגיע לקסם הצפוני החדש 
ליום שכולו התרגעות, הנאה ופינוק!

כ

הטבות לוועדי עובדים וימי כיף לזוגות וקבוצות בטלפון: 04-8804448

  אבשלום אביזמר
cmc מנכ"ל ומייסד

CMC
lux
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האסטרטגיה  בתכנון  מעמיקה  חשיבה  "נדרשת 
פרמטרים  מכלול  בחשבון  שלוקחת  כזו  הטיפולית, 
כל  של  הייחודי  האנטומי  למבנה  אישית  המותאמים 
אדם", מסביר ד"ר שבו, "כמו כן, בדומה לעבודתו של 
צייר או פסל, נדרשת יצירתיות ויכולת דמיון כדי להשיג 

את התוצאה הנכספת", הוא אומר.

פנימית  ד"ר שבו מסביר את ההשראה כאותה הארה 
לך  גורמת  היא  אותך.  שמלהיב  תחום  שמתגלה  בעת 
ונוסק, חוצה גבולות  להתעוררות במהלכה אתה נוסק 
ומסית כל מחסום הניצב בדרכך. כך הנך גדל ומתפתח 
לממדים עצומים, כשכל ראשיתה של ההשראה טמונה 
אנפין.  בזעיר  ובחשיבה  הפנימיים  במאוויים  הייתה 
לעולם  צוהר  בפניו  פתח  האסתטית  הרפואה  תחום 
חדש ומלהיב, המאפשר לו לשלב בין שלושה תחומים 
עד  בו  ולהתפתח  ואמנות  מדע  רפואה,   - מרתקים 

לרמה הגבוהה ביותר.

ניתנות  שלא  מטרות  של  גבוה  רף  לעצמי  מציב  "אני 
להשגה בנקל", אומר ד"ר שבו, "אני פועל על פי סדר 
פשרות",  חסרת  עצמית  במשמעת  ודוגל  מתוכנן  יום 
הוא מוסיף, "וכל זה גורם לי לסיפוק אדיר." בעבודתו 
ומתעדכן  רבים  לאתגרים  שבו  ד"ר  נחשף  המעשית 
ובחומרים  ביותר  המתקדמות  בטכניקות  שוטף  באופן 
הכי חדישים. כתוצאה מכך, בכל טיפול שהוא מעניק, 
העלמת  נפחים,  השבת  לצורך  במילוי  מדובר  אם  בין 
קמטי הבעה, פיסול פנים, עיצוב שפתיים, שיפור מראה 

ועוד,  כללי  מראה  לסת,  קו  חידוד  ניתוח,  ללא  האף 
התוצאה נראית טבעית לחלוטין. 

להבנה  השאיפה  הוא  חיי  במהלך  אותי  המנחה  "הקו 
החלקיקים  ואחרון  לראשון  עד  המיקרו  של  עמוקה 
של  עמוקה  הבנה  תהיה  לא  זאת  בלעדי  והתהליכים. 
המקרו. הווה אומר, שהצמיחה והגדילה מתוך ממדים 
זעירים מרקיעה שחקים, חולשת על פני תחומים רבים 
ופורצת דרך. מכאן שאני מתענג מהובלה של מעטים 
ודלי  יכולת  וממעוטי  הישגים  לידי  יבואו  שרבים  כדי 
אמצעים, שפרי עמלם התווה דרך להשפיע על רבים", 

אומר ד"ר שבו.

ד"ר  השמרים,  על  שוקט  ואינו  אתגרים  שאוהב  כאדם 
להגשים  מנת  על  חייו  במהלך  רבים  שינויים  ערך  שבו 
את מטרותיו. שינויים אלו כללו פרישה מלימודי התואר 
השני באוניברסיטת באר שבע לטובת מכון ויצמן למדע, 
הדוקטורט.  תואר  את  והן  השני  התואר  הן  השלים  בו 
ובניהן  רבות  אפשרויות  בפניו  עמדו  לימודיו  בתום 
הצעות מפתות בחו"ל. למרות זאת לא היסס ללכת עם 
הלב ופנה ללימודי רפואה באוניברסיטת ת"א. "בחרתי 
חשיבה  נדרשת  בו  תחום  שזהו  משום  רפואה  ללמוד 
רחבה ותלת ממדית שאני מאוד מתחבר אליה בו בזמן 

שעוסקים באדם, בחיים, בשיפורם ובהצלתם. 

בעוד שהמדע מתמקד בתחום ספציפי ומעמיק רק בו", 
שינויים  לערוך  המשיך  הקריירה  במהלך  מסביר.  הוא 

הרפואה  בתחום  ההתמקצעות  הוא  ששיאם  רבים 
האסתטית בקליניקה המשגשגת שלו ביישוב עומר.

מטרות  לעצמו  מציב  עשייה,  של  אדם  הוא  שבו  ד"ר 
לאות  ללא  ופועל  קדימה  אותו  המניעות  מאתגרות 
לו  מאפשר  לא  הוא  אך  תמיד  מקנן  חשש  להשיגן. 
לשתק אותו. נהפוך הוא, החשש מדרבן אותו לעשייה 
ביישוב  שהקים  הקליניקה  מכשול.  כל  על  מדלג  והוא 
עומר נחשבת כאחת המובילות באזור הדרום, בזכות 
הרמת  הכוללים:  וחדשנים  מתקדמים  טיפולים  היצע 
החלקת  פנים,  תווי  וחיטוב  פיסול  ניתוח,  ללא  פנים 
בחומרים  שימוש  נעשה  בטיפולים  ועוד.  הבעה  קמטי 
של  המחמירים  בתקנים  העומדים  ביותר,  בטוחים 
נבדק  חומר  כל  האמריקני.   FDA-וה האירופאי    CE-ה
אצלו בקפידה לפני כל טיפול כמו גם תוקף השימוש בו. 
"אני חושב שאדם צריך להציב לעצמו מטרה התואמת 
לדמיין  עליו  זמן.  נקודת  בכל  ולאפשרויותיו  ליכולותיו 
את  המרץ.  בכל  לאורכו  ולרוץ  היעד  לבין  בינו  ישר  קו 
המבט לצדדיו ואחוריו יסית מידי פעם רק לצרכי בקרה 
העונג  להתמהמה.  או  להשתהות  אין  לקחים.  והפקת 

הוא בעצם הריצה ובחתירה אל היעד."

מודע  "הווה  שלו  האישי  המוטו  את  משתף  שבו  יוסף 
לגדולה  שתגיע  מנת  על  ולמגבלותיך  לחסרונותיך 

מתוך הקיים בך."

רפואה
יצירתית

בתום לימודי התואר השלישי בביולוגיה, אותו סיים 
בהצטיינות, במכון ויצמן למדע, התקבל ד"ר שבו 
זאת  למרות  בארה"ב.  דוקטורט  פוסט  ללימודי 
החליט לשנות כיוון וללמוד רפואה באוניברסיטת 
ת"א. במשך כ-25 שנה צבר ניסיון וידע רב בתחום 
הרפואי ועסק בין היתר בתחום הניהול הבכיר. לפני 
שנים החליט להרחיב את פעילותו לתחום הרפואה 
האסתטית. משיכתו לתחום נבעה מהיכולת לשלב 

ידע, חשיבה ויצירתיות. 

תחום הרפואה האסתטית פתח בפניו צוהר 
לעולם חדש ומלהיב, המאפשר לו לשלב 

בין שלושה תחומים מרתקים: רפואה, 
מדע ואמנות ולהתפתח בו עד לרמה 

הגבוהה ביותר.

אני מציב לעצמי רף גבוה של מטרות שלא 
ניתנות להשגה בנקל, אני פועל על פי סדר 
יום מתוכנן ודוגל במשמעת עצמית חסרת 

פשרות, וכל זה גורם לי לסיפוק אדיר.

בין שלושה תחומים מרתקים: רפואה, 
מדע ואמנות ולהתפתח בו עד לרמה 

drshabo.co.ilאני מציב לעצמי רף גבוה של מטרות שלא 
050-3620207 | 077-9979944/6

רחוב השיטה 105, עומר

ד״ר יוסף שבו | רפואה אסטתית
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האסטרטגיה  בתכנון  מעמיקה  חשיבה  "נדרשת 
פרמטרים  מכלול  בחשבון  שלוקחת  כזו  הטיפולית, 
כל  של  הייחודי  האנטומי  למבנה  אישית  המותאמים 
אדם", מסביר ד"ר שבו, "כמו כן, בדומה לעבודתו של 
צייר או פסל, נדרשת יצירתיות ויכולת דמיון כדי להשיג 

את התוצאה הנכספת", הוא אומר.

פנימית  ד"ר שבו מסביר את ההשראה כאותה הארה 
לך  גורמת  היא  אותך.  שמלהיב  תחום  שמתגלה  בעת 
ונוסק, חוצה גבולות  להתעוררות במהלכה אתה נוסק 
ומסית כל מחסום הניצב בדרכך. כך הנך גדל ומתפתח 
לממדים עצומים, כשכל ראשיתה של ההשראה טמונה 
אנפין.  בזעיר  ובחשיבה  הפנימיים  במאוויים  הייתה 
לעולם  צוהר  בפניו  פתח  האסתטית  הרפואה  תחום 
חדש ומלהיב, המאפשר לו לשלב בין שלושה תחומים 
עד  בו  ולהתפתח  ואמנות  מדע  רפואה,   - מרתקים 

לרמה הגבוהה ביותר.

ניתנות  שלא  מטרות  של  גבוה  רף  לעצמי  מציב  "אני 
להשגה בנקל", אומר ד"ר שבו, "אני פועל על פי סדר 
פשרות",  חסרת  עצמית  במשמעת  ודוגל  מתוכנן  יום 
הוא מוסיף, "וכל זה גורם לי לסיפוק אדיר." בעבודתו 
ומתעדכן  רבים  לאתגרים  שבו  ד"ר  נחשף  המעשית 
ובחומרים  ביותר  המתקדמות  בטכניקות  שוטף  באופן 
הכי חדישים. כתוצאה מכך, בכל טיפול שהוא מעניק, 
העלמת  נפחים,  השבת  לצורך  במילוי  מדובר  אם  בין 
קמטי הבעה, פיסול פנים, עיצוב שפתיים, שיפור מראה 

ועוד,  כללי  מראה  לסת,  קו  חידוד  ניתוח,  ללא  האף 
התוצאה נראית טבעית לחלוטין. 

להבנה  השאיפה  הוא  חיי  במהלך  אותי  המנחה  "הקו 
החלקיקים  ואחרון  לראשון  עד  המיקרו  של  עמוקה 
של  עמוקה  הבנה  תהיה  לא  זאת  בלעדי  והתהליכים. 
המקרו. הווה אומר, שהצמיחה והגדילה מתוך ממדים 
זעירים מרקיעה שחקים, חולשת על פני תחומים רבים 
ופורצת דרך. מכאן שאני מתענג מהובלה של מעטים 
ודלי  יכולת  וממעוטי  הישגים  לידי  יבואו  שרבים  כדי 
אמצעים, שפרי עמלם התווה דרך להשפיע על רבים", 

אומר ד"ר שבו.

ד"ר  השמרים,  על  שוקט  ואינו  אתגרים  שאוהב  כאדם 
להגשים  מנת  על  חייו  במהלך  רבים  שינויים  ערך  שבו 
את מטרותיו. שינויים אלו כללו פרישה מלימודי התואר 
השני באוניברסיטת באר שבע לטובת מכון ויצמן למדע, 
הדוקטורט.  תואר  את  והן  השני  התואר  הן  השלים  בו 
ובניהן  רבות  אפשרויות  בפניו  עמדו  לימודיו  בתום 
הצעות מפתות בחו"ל. למרות זאת לא היסס ללכת עם 
הלב ופנה ללימודי רפואה באוניברסיטת ת"א. "בחרתי 
חשיבה  נדרשת  בו  תחום  שזהו  משום  רפואה  ללמוד 
רחבה ותלת ממדית שאני מאוד מתחבר אליה בו בזמן 

שעוסקים באדם, בחיים, בשיפורם ובהצלתם. 

בעוד שהמדע מתמקד בתחום ספציפי ומעמיק רק בו", 
שינויים  לערוך  המשיך  הקריירה  במהלך  מסביר.  הוא 

הרפואה  בתחום  ההתמקצעות  הוא  ששיאם  רבים 
האסתטית בקליניקה המשגשגת שלו ביישוב עומר.

מטרות  לעצמו  מציב  עשייה,  של  אדם  הוא  שבו  ד"ר 
לאות  ללא  ופועל  קדימה  אותו  המניעות  מאתגרות 
לו  מאפשר  לא  הוא  אך  תמיד  מקנן  חשש  להשיגן. 
לשתק אותו. נהפוך הוא, החשש מדרבן אותו לעשייה 
ביישוב  שהקים  הקליניקה  מכשול.  כל  על  מדלג  והוא 
עומר נחשבת כאחת המובילות באזור הדרום, בזכות 
הרמת  הכוללים:  וחדשנים  מתקדמים  טיפולים  היצע 
החלקת  פנים,  תווי  וחיטוב  פיסול  ניתוח,  ללא  פנים 
בחומרים  שימוש  נעשה  בטיפולים  ועוד.  הבעה  קמטי 
של  המחמירים  בתקנים  העומדים  ביותר,  בטוחים 
נבדק  חומר  כל  האמריקני.   FDA-וה האירופאי    CE-ה
אצלו בקפידה לפני כל טיפול כמו גם תוקף השימוש בו. 
"אני חושב שאדם צריך להציב לעצמו מטרה התואמת 
לדמיין  עליו  זמן.  נקודת  בכל  ולאפשרויותיו  ליכולותיו 
את  המרץ.  בכל  לאורכו  ולרוץ  היעד  לבין  בינו  ישר  קו 
המבט לצדדיו ואחוריו יסית מידי פעם רק לצרכי בקרה 
העונג  להתמהמה.  או  להשתהות  אין  לקחים.  והפקת 

הוא בעצם הריצה ובחתירה אל היעד."

מודע  "הווה  שלו  האישי  המוטו  את  משתף  שבו  יוסף 
לגדולה  שתגיע  מנת  על  ולמגבלותיך  לחסרונותיך 

מתוך הקיים בך."

רפואה
יצירתית

בתום לימודי התואר השלישי בביולוגיה, אותו סיים 
בהצטיינות, במכון ויצמן למדע, התקבל ד"ר שבו 
זאת  למרות  בארה"ב.  דוקטורט  פוסט  ללימודי 
החליט לשנות כיוון וללמוד רפואה באוניברסיטת 
ת"א. במשך כ-25 שנה צבר ניסיון וידע רב בתחום 
הרפואי ועסק בין היתר בתחום הניהול הבכיר. לפני 
שנים החליט להרחיב את פעילותו לתחום הרפואה 
האסתטית. משיכתו לתחום נבעה מהיכולת לשלב 

ידע, חשיבה ויצירתיות. 

תחום הרפואה האסתטית פתח בפניו צוהר 
לעולם חדש ומלהיב, המאפשר לו לשלב 

בין שלושה תחומים מרתקים: רפואה, 
מדע ואמנות ולהתפתח בו עד לרמה 

הגבוהה ביותר.

אני מציב לעצמי רף גבוה של מטרות שלא 
ניתנות להשגה בנקל, אני פועל על פי סדר 
יום מתוכנן ודוגל במשמעת עצמית חסרת 

פשרות, וכל זה גורם לי לסיפוק אדיר.

בין שלושה תחומים מרתקים: רפואה, 
מדע ואמנות ולהתפתח בו עד לרמה 

drshabo.co.ilאני מציב לעצמי רף גבוה של מטרות שלא 
050-3620207 | 077-9979944/6

רחוב השיטה 105, עומר

ד״ר יוסף שבו | רפואה אסטתית



פיזיותרפיסטית בעלת רשת מכוני
פילאטיס מכשירים

טלפון סניף רופין: 054-5562212 | טלפון סניפי חדרה: 052-5292353

"להיות בתנועה: כך 
נוביל את החיים שלנו, 

נציב מטרות וננוע 
לקראתן ".

אלטיס בוטיק פילאטיס ותנועה זוכה להצלחה 
ותעוזה  מקצועיות  פרי  הייחודי  השילוב  בזכות 
בין  שילוב  "יצרתי  אילון:  אלה  המייסדת  של 
נותן מענה  זה  עולמות התנועה והשיקום. שילוב 
של  החיים  ואיכות  הבריאות  את  ומשפר  מדהים 
בשילוב  הקלאסית,  הפילאטיס  שיטת  הלקוחות. 
הפתרון  היא  והשיקום,  התנועה  בתחום  עדכני  ידע 

לסגנון חייו של האדם המערבי.
לצד מקצועיות, מדובר בבית שני עבור הלקוחות 
ידי  על  הכשרה  ועובר  בקפידה  נבחר  הצוות  שלנו. 

וכולנו כמשפחה אחת גדולה ."
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לסגנון חייו של האדם המערבי.
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי זה כאשר אופי של אדם מצליח לצאת החוצה בצורה 
אותנטית. יופי זה כשהפנים והחוץ שווים. אין יופי אחד, 
החוכמה היא להכיר ביופי של כל אחד ואחת על השוני 

והמגוון ביניהם.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אני מברכת על שינוי מודל היופי, אני חושבת שהחוזק שלנו 
כחברה הוא במגוון ובקבלת האחר. ברגע ש"האני היפה" של 

האדם יוצא החוצה זה מעשיר ומחזק את החברה שלנו על 
רבדיה השונים. השינוי מאפשר לחגוג את השוני ואני פוגשת 
את זה יום יום דרך לקוחותינו שמרכיבות פסיפס מרתק של 

נשים יפות.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

קהל לקוחותינו רחב ומגוון כאשר המכנה המשותף לכולן 
הוא שהן נשים חזקות, בעלות טעם וחיבה לאיכות בלתי 

מתפשרת. הן נמנות על מגוון גילאים, מגוון גאוגרפי ומגוון 
מבני גוף, אבל כולן אוהבות להרגיש זוהרות בפריטי לבוש 

קלאסיים ועל זמניים, שניתן ללבוש מבוקר עד ערב. הקהל 
שלנו מעריך את הייחודיות, את עבודות היד ואת איכויות 

הבדים והתפירה שהן ברמה הגבוהה בעולם. אנחנו עובדים 
גם בשיטה של order to made שמאפשרת ללקוחותינו

להיות חלק מתהליך היצירה ולעזור לנו להתאים להן את 
הפתרון המתאים והייחודי ביותר עבורן.
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 MASKIT | משכית

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

הגדרה של יופי בעיני היא ההרמוניה של הטבע.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

מגמת שינוי היופי המתפתח היום - תמיד אמרתי שהיופי נובע 
מבפנים "תאהבי את עצמך", "כשנוח לך את הכי יפה".

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות שלי נינוח, אוהב את הטבע, פחות דרמטי, 
קולי, מחובר לעצמו ויפה מבפנים ומבחוץ.
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VICTOR BELLAISH |  ויוי בלאיש

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי בעיני הוא המקום הטוב שכל אחד מרגיש עם עצמו. 
תכונות נוספות שמדגישות יופי בעיני הן עוצמתיות, שמחה 

ושלמות.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אינני רואה מגמת שינוי, יופי תמיד היה בכל צורה, משקל, 
צבע ומין.  אני חושב שמאז שהרשתות החברתיות נכנסו 

לחיינו אולי זה נראה כאילו ישנו שינוי כי הן מאפשרות לכל 
אחד ואחת להביע את עצמו הרבה יותר מפעם.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות שלי הוא נשים בכל גיל מכל הארץ והעולם, הן 
מעריכות אופנה שקטה חפה מטרנדים, הן יודעות להתלבש 

ולהתאים מלתחה לפי מה שהן רוצות לשדר לעולם.
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RONEN CHEN | רונן חן

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי בעיני הוא תחושה, ולא איזה אידיאל שצריך לרדוף 
אחריו. אני חושבת שכשאישה מרגישה יפה היא זוהרת והיא 

בהכרח הרבה יותר יפה ממה שהיתה לפני התחושה הזו. אני 
מציעה את האפשרות לחגוג יופי, ולהגיע לתחושה הזו מבלי 

להחליט על מידות גוף מסוימות בהם צריך לעמוד.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

הלוואי ותמיד היינו במגמה הזו, ולא היינו צריכים לשנות 
כלום. מבחינתי אנחנו חוזרים עכשיו לאמת הפשוטה- הגוף 
שלנו יפה כמו שהוא. צריך ללמוד ולדעת איך ומה יעשה לי 
להרגיש יפה יותר ולהיראות יפה יותר- אבל אין צורך בשינוי 

הגוף על מנת להרגיש את ההרגשה הזו ולהקרין אותה 
החוצה.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

אצלי זה עניין של אופי. הלקוחות שלי הן נשים חזקות, כאלה 
שלא מפחדות להיכנס לחדר ושכולם יסתכלו עליהן. נשים 

שחוגגות יופי, שמחה ואת החיים עצמם. נשים שלא מפחדות 
מה יגידו עליהן, אלא להיפך- מבקשות להגיד בעצמן משהו 

חשוב לעולם.
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SHAHAR AVNET | שחר אבנט
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי זה כאשר אופי של אדם מצליח לצאת החוצה בצורה 
אותנטית. יופי זה כשהפנים והחוץ שווים. אין יופי אחד, 
החוכמה היא להכיר ביופי של כל אחד ואחת על השוני 

והמגוון ביניהם.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אני מברכת על שינוי מודל היופי, אני חושבת שהחוזק שלנו 
כחברה הוא במגוון ובקבלת האחר. ברגע ש"האני היפה" של 

האדם יוצא החוצה זה מעשיר ומחזק את החברה שלנו על 
רבדיה השונים. השינוי מאפשר לחגוג את השוני ואני פוגשת 
את זה יום יום דרך לקוחותינו שמרכיבות פסיפס מרתק של 

נשים יפות.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

קהל לקוחותינו רחב ומגוון כאשר המכנה המשותף לכולן 
הוא שהן נשים חזקות, בעלות טעם וחיבה לאיכות בלתי 

מתפשרת. הן נמנות על מגוון גילאים, מגוון גאוגרפי ומגוון 
מבני גוף, אבל כולן אוהבות להרגיש זוהרות בפריטי לבוש 

קלאסיים ועל זמניים, שניתן ללבוש מבוקר עד ערב. הקהל 
שלנו מעריך את הייחודיות, את עבודות היד ואת איכויות 

הבדים והתפירה שהן ברמה הגבוהה בעולם. אנחנו עובדים 
גם בשיטה של order to made שמאפשרת ללקוחותינו

להיות חלק מתהליך היצירה ולעזור לנו להתאים להן את 
הפתרון המתאים והייחודי ביותר עבורן.
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

הגדרה של יופי בעיני היא ההרמוניה של הטבע.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

מגמת שינוי היופי המתפתח היום - תמיד אמרתי שהיופי נובע 
מבפנים "תאהבי את עצמך", "כשנוח לך את הכי יפה".

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות שלי נינוח, אוהב את הטבע, פחות דרמטי, 
קולי, מחובר לעצמו ויפה מבפנים ומבחוץ.
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VICTOR BELLAISH |  ויוי בלאיש

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי בעיני הוא המקום הטוב שכל אחד מרגיש עם עצמו. 
תכונות נוספות שמדגישות יופי בעיני הן עוצמתיות, שמחה 

ושלמות.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אינני רואה מגמת שינוי, יופי תמיד היה בכל צורה, משקל, 
צבע ומין.  אני חושב שמאז שהרשתות החברתיות נכנסו 

לחיינו אולי זה נראה כאילו ישנו שינוי כי הן מאפשרות לכל 
אחד ואחת להביע את עצמו הרבה יותר מפעם.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות שלי הוא נשים בכל גיל מכל הארץ והעולם, הן 
מעריכות אופנה שקטה חפה מטרנדים, הן יודעות להתלבש 

ולהתאים מלתחה לפי מה שהן רוצות לשדר לעולם.
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי בעיני הוא תחושה, ולא איזה אידיאל שצריך לרדוף 
אחריו. אני חושבת שכשאישה מרגישה יפה היא זוהרת והיא 

בהכרח הרבה יותר יפה ממה שהיתה לפני התחושה הזו. אני 
מציעה את האפשרות לחגוג יופי, ולהגיע לתחושה הזו מבלי 

להחליט על מידות גוף מסוימות בהם צריך לעמוד.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

הלוואי ותמיד היינו במגמה הזו, ולא היינו צריכים לשנות 
כלום. מבחינתי אנחנו חוזרים עכשיו לאמת הפשוטה- הגוף 
שלנו יפה כמו שהוא. צריך ללמוד ולדעת איך ומה יעשה לי 
להרגיש יפה יותר ולהיראות יפה יותר- אבל אין צורך בשינוי 

הגוף על מנת להרגיש את ההרגשה הזו ולהקרין אותה 
החוצה.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

אצלי זה עניין של אופי. הלקוחות שלי הן נשים חזקות, כאלה 
שלא מפחדות להיכנס לחדר ושכולם יסתכלו עליהן. נשים 

שחוגגות יופי, שמחה ואת החיים עצמם. נשים שלא מפחדות 
מה יגידו עליהן, אלא להיפך- מבקשות להגיד בעצמן משהו 

חשוב לעולם.
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SHAHAR AVNET | שחר אבנט
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לתכנן,  הספיקה  היא  פעילותה  שנות  לאורך  לרגע.  עוצרת  לא  בקשי  אורלי 
שמספקים  השראה,  ומעוררי  מוצלחים  פרוייקטים  אינספור  וליצור  לעצב 
סטייל  לייף  וחווית  רבים  מוספים  ערכים  הוויזואלי,  האספקט  לצד  לבעליהם, 
ויוצאת דופן. תכנון מדוייק, העולה בקנה אחד עם צרכיהם של בעלי  איכותית 
וצבעים.  פרופורציות  טקסטורות,  נפחים,  של  אינטליגנטי  מארג  יוצר  הנכס, 
יוקרה,  בתי  דירות,  פרוייקטים:  של  רחב  במגוון  מתמחים  המשרד  וצוות  בקשי 

משרדים, חנויות, מסעדות ובתי כנסת.

 "מזמינה אתכם להצטרף למועדון לקוחותיי, 
לחוויה של יופי, יצירתיות והתחלה חדשה"

orly@bakshiart.com |      0528-708-702 |      orlybakshi_designer |     orlybakshi  

צילומים: איתי סיקולסקי, צילום תדמית: יפעת גולן

למוביל  נחשב  הבעלים,  בקשי  אורלי  ידי  על   2007 בשנת  הוקם  המשרד 
באזור השפלה המרכז והדרום. כל פרויקט מתחיל משלב הסקיצות, בניית 
קונספט עיצובי כולל תכניות עבודה, בחירת חומרים והדמיות תלת מימד. 

לוחות זמנים, תקציב ובעלי מקצוע.

Kornit Fashion Week Tel Aviv 2021 DESIGNERS

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

אין הגדרות ליופי. 
יופי הוא מכלול של אובייקטים שבונים מראה אחד. בעיניי 

לא קיימת הגדרה של יפה או לא יפה, בעיקר באומנות, תמיד 
יהיו אנשים שיתחברו יותר וכאלו שפחות.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אני מברך על מגמת השינוי ועל היכולת של עולם האופנה 
להתאים את עצמו לדרישות הקהל. 

כמי שהיה חלוץ אופנת הפלאס בעולם הכלות והערב וכמי 
שנתן במה לנשים אנונימיות במידות פלאס שמקדשות את 
הגוף שלהן, אני שמח שהייתה לי הזכות לחולל שינוי במודל 

היופי. הדבר הכי חשוב לי זה שמדובר במגמת שינוי אמיתית 
ולא רק טרנד חולף לצרכי שיווק ופרסום.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

הקהל שלי הוא קהל מגוון שמורכב מכל המידות והסגנונות.
קהל מכל המגזרים שמגיע לעבור איתי תהליך, שותף 

להחלטות שמתקבלות בחדר המדידה ומעורב לכל אורך 
הדרך. אני מאמין שהלקוחות שלי הן לא קולב אלא נשים 

אמיתיות שצריכות להיות מחוברות לבגד שהן לובשות.
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DROR KONTENTO | דרור קונטנטו

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

קשה לי לתאר במילים מהו יופי בעיני, יופי זה משהו מאוד 
חמקמק ויכול להימצא בכל מקום ובכל צורה, יש המון 

סגנונות של יופי ולכן זה לא משהו שאני יכול להגדיר.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אני חושב שהשינוי שחל בשנים האחרונות מבורך ומתבקש. 
אין ליופי גיל, מידה או צבע עור... ואופנה זה חלק מהיום יום 

של כולם ולכולם מגיע להנות ממנה..

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות שלי הוא כל כך מגוון שזה בכלל לא נכנס לתוך 
חתך כלשהו. הוא מורכב מנשים שמחפשות שמלת כלה, 

מנשים בכל הגילאים שמחפשות בגד לאירוע מיוחד וכוכבות 
בארץ ובעולם שלובשות את עיצוביי לשטיחים אדומים, 

הופעות וקליפים. בקיצור- כולן.
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ALON LIVNE | אלון ליבנה



לתכנן,  הספיקה  היא  פעילותה  שנות  לאורך  לרגע.  עוצרת  לא  בקשי  אורלי 
שמספקים  השראה,  ומעוררי  מוצלחים  פרוייקטים  אינספור  וליצור  לעצב 
סטייל  לייף  וחווית  רבים  מוספים  ערכים  הוויזואלי,  האספקט  לצד  לבעליהם, 
ויוצאת דופן. תכנון מדוייק, העולה בקנה אחד עם צרכיהם של בעלי  איכותית 
וצבעים.  פרופורציות  טקסטורות,  נפחים,  של  אינטליגנטי  מארג  יוצר  הנכס, 
יוקרה,  בתי  דירות,  פרוייקטים:  של  רחב  במגוון  מתמחים  המשרד  וצוות  בקשי 

משרדים, חנויות, מסעדות ובתי כנסת.

 "מזמינה אתכם להצטרף למועדון לקוחותיי, 
לחוויה של יופי, יצירתיות והתחלה חדשה"

orly@bakshiart.com |      0528-708-702 |      orlybakshi_designer |     orlybakshi  

צילומים: איתי סיקולסקי, צילום תדמית: יפעת גולן

למוביל  נחשב  הבעלים,  בקשי  אורלי  ידי  על   2007 בשנת  הוקם  המשרד 
באזור השפלה המרכז והדרום. כל פרויקט מתחיל משלב הסקיצות, בניית 
קונספט עיצובי כולל תכניות עבודה, בחירת חומרים והדמיות תלת מימד. 

לוחות זמנים, תקציב ובעלי מקצוע.
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

ההגדרה ליופי בעיניי,
היא לקבל את עצמנו מבפנים, להסכים לקיים ולחגוג את 

ה-יש.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

בעיניי מגמת שינוי מודל היופי זה מהלך מבורך מבורך 
מבורך.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

 קהל הלקוחות שלי הוא נשים אינטליגנטיות ויפות, 
מבפנים ומבחוץ בכל טווחי הגילאים.

אך בעיקר נשים שמחוברות לתדר הפנימי שלהן.

מן
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ם: 
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LARA ROSNOVSKY | לארה רוסנובסקי

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

נינוחות שלא תלויה בדבר.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

שינוי מבורך בצעדים קטנים, אני יכול להעיד
שבסטודיו שלי יותר בנות מעיזות וחולמות על דגמים

שלא מוגדרים למידות גדולות לפי החברה.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

קהל לקוחות ורסטילי שמונע מכל ציר הרגשות!
ומהווה הרבה פעמים מראה לחיים שלי.
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לו
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IDAN LAROS | עידן לרוס
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

ההגדרה ליופי בעיניי,
היא לקבל את עצמנו מבפנים, להסכים לקיים ולחגוג את 

ה-יש.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

בעיניי מגמת שינוי מודל היופי זה מהלך מבורך מבורך 
מבורך.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

 קהל הלקוחות שלי הוא נשים אינטליגנטיות ויפות, 
מבפנים ומבחוץ בכל טווחי הגילאים.

אך בעיקר נשים שמחוברות לתדר הפנימי שלהן.
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LARA ROSNOVSKY | לארה רוסנובסקי

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

נינוחות שלא תלויה בדבר.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

שינוי מבורך בצעדים קטנים, אני יכול להעיד
שבסטודיו שלי יותר בנות מעיזות וחולמות על דגמים

שלא מוגדרים למידות גדולות לפי החברה.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

קהל לקוחות ורסטילי שמונע מכל ציר הרגשות!
ומהווה הרבה פעמים מראה לחיים שלי.
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IDAN LAROS | עידן לרוס
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Kornit Fashion Week Tel Aviv 2021 DESIGNERS

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

מה שמרגש אותי הוא "יפה" בעיניי, וזה לא בהכרח מה 
שיירגש אחרים. מדובר לדעתי בתחושה סובייקטיבית מאוד 

ובמושג מורכב כי יש מעבר ליופי חיצוני/אסתטי. קיימים 
סוגים רבים של "יופי" וזו הגדרה שמושפעת מאוסף משתנים 

תרבותיים חברתיים תודעתיים ופיזיים. לכן, קשה לי לתחום 
מושג כל כך רחב ולתת לו הגדרה סטנדרטית. 

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אני בעד. אני לא חושבת שנכון להישאר בתפיסות ישנות 
מצומצמות שהביאו תחלואות על החברה. הפתיחות של 

המושג עצמו הרחיבה לדעתי את הקבלה לדימויי גוף וליופי 
מכל הסוגים, וזה מביא לסוג של תיקון ברמה עמוקה יותר. 

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

קהל היעד שלי מגוון , לכן אני לא מגדירה את קהל לקוחות 
שלי. אני מרגישה שזה קהל שמאוד מדויק אליי ואני אליו. 

הלקוחות שלי הם אנשים שאוהבים להתלבש. נמשכים 
לגזרות קלאסיות סקסיות מינימליות ורסטיליות. 

הם מתחברים לגישה והשפה העיצובית של המותג, 
למונוכרומטיות ולפריטים שאין להם עונה, זמן או קטע. 
הם אינם ניזונים מ"מה שהולך" אלא יותר "ממה שנכון 

להם", בדיוק כמו בתחומי החיים האחרים שהם צורכים. 
הם מוקפדים בלבושם ובסדר היום שלהם לא משנה מהו 

עיסוקם- ולכן יתחברו לפריטים שעונים על צרכים בסיסיים 
וישרתו אותם לטווח ארוך בכמה אופנים במצבי יום-ערב-

לילה. אני אישית בעד מלתחה מינימלית שנותנת תשובות 
מדויקות ומאמינה בהתאמות אישיות, קיימות וצריכה חכמה.
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HILI ARI | הילי ארי

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי בעיני מגיע מבפנים מי שמרגישה יפה תראה יפה גם 
מבחוץ.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

השינוי הוא מבורך ובכלל כל ההתעסקות ביופי ריקה מתוכן 
בעיני.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות שלנו בעל טעם משובח אינטליגנטי מאוד,
ובעל ממון היות ועל איכות ויחודיות צריך לשלם.
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Tovale |  טובהלה
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי בעיני זה משהו שאתה רוצה תמיד לצפות בו, להיות בו 
ולשמר אותו.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

שינויים זה תמיד מבורך, אני מעודדת את "מי שרוצה, יכול".
בעיני יש מקום לכולם להפיץ יופי כזה או אחר.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

יודעות מה טוב בשבילן, לא מתפשרות ומטורפות בדיוק 
כמוני.

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

ההגדרה של יופי בעיניי הוא לאו דווקא אידיאל היופי 
הסטנדרטי, אני חושבת שבכל אשה יש עוצמות וחוזק 

שגורמים לה להראות הרבה יותר יפה וסקסית בכל מידה 
וגובה. היום יש יותר נשים עצמאיות, שאפתניות ומצליחות 

שמשדרות בעיקר ביטחון עצמי ומשאירות חותם בכל מקום 
שהן נמצאות.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

ניתן לראות בהחלט שינוי במיוחד בעקבות כניסתה של 
המדיה החברתית. נשים במידות פלאסייז ובנות מתחת 

ל-170 ס״מ שבעבר לא היה להן סיכוי להיחשב כדוגמניות, 
זוכות בקמפיינים נחשקים. אין הגדרה ספציפית למידות גוף 

או גובה אלא יותר לתוכן שהן מייצרות וזה מקסים בעיניי.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות שלי מאוד מגוון: בנות צעירות לצד נשים 
מבוגרות שרוצות להיראות במיטבן ולהרגיש טוב ונוח 

בשמלות. אני משתדלת לתת מענה לכולן ויש אופציה 
לעיצוב אישי אצלי בסטודיו לכל מידה.
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Inbal Dror | ענבל דרורShlomit Azrad |  שלומית אזרד
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי בעיני זה משהו שאתה רוצה תמיד לצפות בו, להיות בו 
ולשמר אותו.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

שינויים זה תמיד מבורך, אני מעודדת את "מי שרוצה, יכול".
בעיני יש מקום לכולם להפיץ יופי כזה או אחר.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

יודעות מה טוב בשבילן, לא מתפשרות ומטורפות בדיוק 
כמוני.

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

ההגדרה של יופי בעיניי הוא לאו דווקא אידיאל היופי 
הסטנדרטי, אני חושבת שבכל אשה יש עוצמות וחוזק 

שגורמים לה להראות הרבה יותר יפה וסקסית בכל מידה 
וגובה. היום יש יותר נשים עצמאיות, שאפתניות ומצליחות 

שמשדרות בעיקר ביטחון עצמי ומשאירות חותם בכל מקום 
שהן נמצאות.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

ניתן לראות בהחלט שינוי במיוחד בעקבות כניסתה של 
המדיה החברתית. נשים במידות פלאסייז ובנות מתחת 

ל-170 ס״מ שבעבר לא היה להן סיכוי להיחשב כדוגמניות, 
זוכות בקמפיינים נחשקים. אין הגדרה ספציפית למידות גוף 

או גובה אלא יותר לתוכן שהן מייצרות וזה מקסים בעיניי.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות שלי מאוד מגוון: בנות צעירות לצד נשים 
מבוגרות שרוצות להיראות במיטבן ולהרגיש טוב ונוח 

בשמלות. אני משתדלת לתת מענה לכולן ויש אופציה 
לעיצוב אישי אצלי בסטודיו לכל מידה.
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Inbal Dror | ענבל דרורShlomit Azrad |  שלומית אזרד
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי הוא השלם הגדול מסך חלקיו. מראה חיצוני הינו ביטוי 
להתבוננות שטוחה ונטולת עומק. פרשנות היופי נתונה 

אך ורק לעיני המתבונן. היפה של היום יתכן כי רק אתמול 
נדמה כנאה פחות, והכעור של היום נדמה כי עד אתמול 

נחשב ליפה. מכאן נזילות המושג "יופי", שכל כולו הינו ביטוי 
לתרבות, זמן ומקום. דוריה למפל, הנה דמות המביאה לידי 

ביטוי חיבור מופלא בין יופי חיצוני ועל פי הנראה והנשמע גם 
יופי פנימי.

 | מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

מודל שינוי היופי אינו נמדד בחלונות זמן קטנים וקצרים 
כשל היום. בעקרון ובעיקרו הינו תהליך המבוסס על היבטים 

תרבותיים, חברתיים וגיאוגרפיים.
אין צורך בהגדרת שינוי מודל היופי כמשימה, אלא כביטוי 
לרצף תנועות המובילים לתודעת השינוי התפיסתי חזותי.

בזירה המקומית אין ספק, שהשגריר לשם כבוד ובפועל 
בניסיון חידוד המשוואה שיופי אינו ערך מוחלט, הוא מוטי 

רייפ. החזון והרעיון שאותם כמעט וניכס לעצמו כנושא הדגל, 
באים לידי ביטוי בשבועות האופנה האחרונים, בהם הוא 

 עומד בראשם. 
קריאת התגר של רייפ על מוסכמות היופי אשר באו לידי ביטוי 

במיוחד על מסלולי תצוגות האופנה, ראויה בהחלט לעיון 
מעמיק. בכדי שתהליכים מסוג זה יובילו לאמירה חוצת זמן 

ומקום, הם נדרשים להיבחן בפרספקטיבה ארוכת טווח.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות של הסטודיו מתאפיין ביכולת האישית לבחור 
את המעצב אשר אמון על מלתחתו.
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SHAY SHALOM |  שי שלום

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי הוא כאמור בעיני המתבונן. ובעיניי, מה שבסופו של דבר  
מציג אסתטיקה גבוהה, הוא ההגדרה ליופי. כל אחד וטעמו 

שלו.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

 לאורך כל השנים ולאורך כל התקופות ראינו והושפענו 
משינוים וטרנדים בעולם האופנה, כבר משחר ההיסטוריה, 

עולם האופנה מושתת על מגמות משתנות וזה מבורך 
ומרענן.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

יש לי קשת מאוד רחבה של לקוחות, אבל אם צריך לבחור 
מאפיין משותף אחד, ניתן להגיד באופן חד משמעי שהם 

כולם מאוד אוהבים אופנה! גם אם מדובר בפריטי סטריט-וור 
או בפריטים יותר נועזים, הם כולם חזק בקטע של סטייל.
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NOUVEAURICHE DOG | מעוז דהאן
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי הוא בעיני המתבונן... גורם חוויה של נעימות ומשיכה. 
אידיאל היופי מוגדר כמבנה שיש בו איזון וסימטריה, 

פרופורציות והרמוניה בין מרכיביו השונים.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

בדינמיות של החיים הפרופורציות משתנות, יחד עם חוקי 
הסימטריה וההרמוניה.  מודל היופי משתנה וזוהי בעיני 

התפתחות טבעית ומבורכת.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

בהתייחס לשאלות הראשונות קהל הלקוחות שלי עונה 
להגדרות המגוונות של מודל היופי, הוא לא שבוי בהגדרה 

אחת מסויימת, נהפוך הוא  - הקהל שלי פתוח למודלים רבים 
של יופי.
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ALEMBIKA |  אלמביקה

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

היופי נמצא בין מה שהעיניים רואות ומה שמגיב הלב, בין מה 
שאנו רואים לבין הפרשנות שהלב שלנו נותן לזה. יופי נמצא 
בכבוד, בערבות הדדית, בפשטות ואפילו בשתיקות ובחושך. 
מבחינתי יופי נמדד בנפש טובה, לב רחב ובנשמה יפהפייה. 

היופי באופנה הוא כשמזהים את החיבור הברור של הבגד 
לאישיות שלובשת אותה, כאשר החיבור בין הבגד להשתקפות 

הנפש במראה יעלו בקנה אחד. כשהאדם שלובש את הבגד 
יסתכל על עצמו במראה ויאמר ״זה ממש אני!״ שירגיש שהבגד 
משקף את האישיות שלו ושהוא לא בתוך תחפושת. טוטאל לוק 

שמתחבר לאישיות בהרמוניה אחת וגורם לתחושת נוחות עד כדי 
שלא צריכים לדבר בכדי שידעו מי האישיות שעומדת מולנו.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

הלך הרוח הציבורי בתחום היופי חווה שינוי לטובה בעיקר בשנה 
האחרונה. יש יותר מדרך אחת להגדיר מהו יופי. השיח החברתי 
הפתוח לגבי המסרים על דימוי האישה ועל כך שנשים חושפות 
עצמן עם פצעונים, צלוליט, בגילאים שונים ובצורות גוף שונות 

רק קורעת יותר את השבלונה הזו שאינה מייצגת את כלל 
האוכלוסיה. היום יותר מתמיד נשים מוצגות בקמפיינים, באתרי 

און ליין ובחנויות, בינהן כוכבות ריאליטי, כוכבות רשת, דוגמניות, 
שלטי חוצות ותצוגות בדימויים הרבה יותר ריאליים ואנו נחשפים 

לדוגמניות בעלות מידות שונות, גילאים שונים וצבע עור שונה. 
אנחנו צריכות לחגוג את עצמנו בדיוק כפי שאנחנו, כל אישה 

בכל גיל, מבנה גוף, גוון עור והיופי האישי והייחודי שלה.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

חד משמעית אנשים נועזים באופיים, אלגנטיים, בעלי נוכחות 
חזקה ואופי חזק. העיצובים שלי תלויי אופי ולא תלויי גיל או 

מידה. הקהל שלי מורכב מאנשים שמהרגע הראשון שנכנסים 
לחדר, הנוכחות שלהם מורגשת גם מבלי להוציא מילה, וגם 

כשהם שותקים - הנוכחות שלהם מרעישה. כמו להסתכל על 
אלף תותחים שותקים...
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ASIA |  אסיה
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

אידיאל היופי בעיני הוא בטחון עצמי של יופי פנימי וחיצוני. 
אידיאל היופי הוא הדבר הזה - הקורן, שיוצא ממך )ויש אותו 

לכל אחת, רק לא כל אחת גילתה אותו...( אך כשמגלים אותו, 
הוא מודגש, מפואר ומקרין החוצה התפרצות של בטחון עצמי 

ועוצמה.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

התפקיד שלי כמעצבת אופנת עילית, מובילת אופנה 
ואושיית אופנה הוא ליצור ולעצב כבכל עונה את אידיאל 

היופי הטרנדים והתחזיות לכל לקוחה ב-NEW LOOK החדש 
בהתאם ללקוחה ולאישיותה. העבודה המאתגרת והמהממת 

ביותר שלי להשתגע, ליצור, להתרגש ולפענח את הדבר 
הנכון של שימור הלקוחה בתוך ה-LOOK NEW העדכני 

ביותר בשילובים ייחודיים גיאומטריים ולצד פומפוזיות לא 
מתאמצת שכל אחת תוביל בדרכה.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות שלי הן בנות מובילות אופנה, מבינות אופנה 
ורוכשות אופנה - פאשניסטיות אמיתיות. שמלות הכלה 
והערב שלי יוצרים ייחודיות. כבכל קולקציה יוצרת קליג 

הצהרות דרמטיות שהפכו לסמלה המסחרי עתיר אופי ושיק 
בינלאומי. כנאמר: "... עם השמלות שלי עושים כניסה... " 

זון
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EFRAT KALIG |  אפרת קליג

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

תחושה, חוויה שמרגישים ברגע שעומדים מולה, שילוב כל 
החושים.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אנחנו חיים בתקופה מאתגרת, מבורכת, פורצת גבולות שאין 
לה הגדרה פורמלית ליופי וזה מה שכל כך יפה בה.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

בין הלקוחות שלנו נשים וגברים שמרגישים צורך לבטא 
את עצמם מתוך אהבה וקבלה עצמית, רגישות ואסתטיות 

ייחודית.
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IFAT OVED |  יפעת עובד

| מה ההגדרה של יופי בעיניכן?

הגדרת היופי בעינינו היא עוצמה, ביטחון עצמי גבוה, חוזק, 
להיות שלם עם עצמך. היופי בא לידי ביטוי ראשית כל 

בפנימיות שלנו.

| מה דעתכן על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

מודל היופי השתנה בשנים האחרונות, אם בעבר דוגמנית 
נדרשה לממדים מסוימים כדי לעלות על מסלול, היום ניתן 
לראות דוגמניות בכל גיל משקל וגובה העיקר שתרגיש טוב 

עם עצמה.

| איך הייתן מגדירות את קהל הלקוחות שלכן?

קהל לקוחותינו מגוון החל מבנות 12 ועד נשים בנות 60 
ומעלה. בננהוט חרט על דגלו את האמירה שאין בחורה 

שתחשוק בבגד ים שלא נוכל לעצב עבורה. לפני שנתיים 
השקנו את בננהוט פלאסייז ואנו גאות שבננהוט מתאים 

לקשת רחבה של נשים.
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BANANHOT | בננהוט

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

בעיני אין הגדרה אחת ליופי מאחר שיופי הוא ביטוי לייחודיות 
ואמירה אישית.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

הללויה! עבורי זאת דרך חיים והאג׳נדה המוצהרת של בית 
האופנה הקטן שלנו מזה ארבעה עשורים.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

בדיוק באותה חשיבה בה אני מגדירה את מודל היופי: בבית 
האופנה שלנו, מיום הקמתו, ארבעה קווים שונים המעוצבים 

ומיוצרים בארץ ופונים לטווח רחב של נשים מכל המגזרים 
בגילאים שונים, ובמידות מגוונות.
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DORIN FRANKFURT |  דורין פרנקפורט
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

אידיאל היופי בעיני הוא בטחון עצמי של יופי פנימי וחיצוני. 
אידיאל היופי הוא הדבר הזה - הקורן, שיוצא ממך )ויש אותו 

לכל אחת, רק לא כל אחת גילתה אותו...( אך כשמגלים אותו, 
הוא מודגש, מפואר ומקרין החוצה התפרצות של בטחון עצמי 

ועוצמה.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

התפקיד שלי כמעצבת אופנת עילית, מובילת אופנה 
ואושיית אופנה הוא ליצור ולעצב כבכל עונה את אידיאל 

היופי הטרנדים והתחזיות לכל לקוחה ב-NEW LOOK החדש 
בהתאם ללקוחה ולאישיותה. העבודה המאתגרת והמהממת 

ביותר שלי להשתגע, ליצור, להתרגש ולפענח את הדבר 
הנכון של שימור הלקוחה בתוך ה-LOOK NEW העדכני 

ביותר בשילובים ייחודיים גיאומטריים ולצד פומפוזיות לא 
מתאמצת שכל אחת תוביל בדרכה.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות שלי הן בנות מובילות אופנה, מבינות אופנה 
ורוכשות אופנה - פאשניסטיות אמיתיות. שמלות הכלה 
והערב שלי יוצרים ייחודיות. כבכל קולקציה יוצרת קליג 

הצהרות דרמטיות שהפכו לסמלה המסחרי עתיר אופי ושיק 
בינלאומי. כנאמר: "... עם השמלות שלי עושים כניסה... " 
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EFRAT KALIG |  אפרת קליג

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

תחושה, חוויה שמרגישים ברגע שעומדים מולה, שילוב כל 
החושים.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אנחנו חיים בתקופה מאתגרת, מבורכת, פורצת גבולות שאין 
לה הגדרה פורמלית ליופי וזה מה שכל כך יפה בה.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

בין הלקוחות שלנו נשים וגברים שמרגישים צורך לבטא 
את עצמם מתוך אהבה וקבלה עצמית, רגישות ואסתטיות 

ייחודית.
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IFAT OVED |  יפעת עובד

| מה ההגדרה של יופי בעיניכן?

הגדרת היופי בעינינו היא עוצמה, ביטחון עצמי גבוה, חוזק, 
להיות שלם עם עצמך. היופי בא לידי ביטוי ראשית כל 

בפנימיות שלנו.

| מה דעתכן על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

מודל היופי השתנה בשנים האחרונות, אם בעבר דוגמנית 
נדרשה לממדים מסוימים כדי לעלות על מסלול, היום ניתן 
לראות דוגמניות בכל גיל משקל וגובה העיקר שתרגיש טוב 

עם עצמה.

| איך הייתן מגדירות את קהל הלקוחות שלכן?

קהל לקוחותינו מגוון החל מבנות 12 ועד נשים בנות 60 
ומעלה. בננהוט חרט על דגלו את האמירה שאין בחורה 

שתחשוק בבגד ים שלא נוכל לעצב עבורה. לפני שנתיים 
השקנו את בננהוט פלאסייז ואנו גאות שבננהוט מתאים 

לקשת רחבה של נשים.
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BANANHOT | בננהוט

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

בעיני אין הגדרה אחת ליופי מאחר שיופי הוא ביטוי לייחודיות 
ואמירה אישית.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

הללויה! עבורי זאת דרך חיים והאג׳נדה המוצהרת של בית 
האופנה הקטן שלנו מזה ארבעה עשורים.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

בדיוק באותה חשיבה בה אני מגדירה את מודל היופי: בבית 
האופנה שלנו, מיום הקמתו, ארבעה קווים שונים המעוצבים 

ומיוצרים בארץ ופונים לטווח רחב של נשים מכל המגזרים 
בגילאים שונים, ובמידות מגוונות.
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DORIN FRANKFURT |  דורין פרנקפורט



היא בית תפילתה של העוצמה
באמצעותה של

פרידריך ניטשה

משרד "שפר אדריכלים" הוקם בשנת 2006 ע"י 
האדריכלית מיכל שפר. המשרד עוסק בתכנון 

מבנים ציבוריים, אתרים לשימור ואדריכלות פנים. 

ייחודיות המשרד הינה באהבה והתמסרות למקצוע, 
תוך שמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים. ״אנו 

מאמינים בעבודה כוללת ולווי מלא של הפרוייקט 
החל משלב הרעיון הראשוני, הבנת רצונותיו וצרכיו, 

של הלקוח, גיבוש פרוגרמות, ועד לשלבי בחירת 
החומרים והבניה בשטח.״ 

למשרד פרויקטים רבים, בין היתר בתחום שימור 
מבנים, שימור אתרים הסטוריים, תכנון וביצוע 

פרויקטים לפי תמ"א 38 בעיר ת"א- יפו, תכנון מבני 
ציבור, ופרוייקטי מגורים.

אדריכלית מיכל שפר בוגרת לימודי אדריכלות 
בפקולטה לארכיטקטורה במילאנו, איטליה (2003). 

טרם הקמת המשרד, 
עבדה מיכל במשרד 

האדריכל 
"מסימיליאנו פוקסס" 

 (Studio Fuksas)
שברומא, 

ובו הייתה אחראית על 
פרוייקטים נבחרים - מבני 
ציבור, משרדים, תערוכות 

וכן עיצוב מוצר. החל משנת 
2018 המשרד מתפקד 
כשלוחה המקומית של 

.Studio Fuksas משרד

Schaffer Architects     שפר אדריכלים

www.schafferarch.com

Rupin 25   Tel-Aviv

03-5293759

רופין 25   תל אביב

מאנה 6, ת"א, שיפוץ במסגרת תמ"א 38, צילום: שי אפשטיין

הגשה לתחרות "בית באגם", רמת גן

שיקום ושימור הגשר התורכי בבאר שבע, הנדסה ושימור ותכנון ראשי: שפר & רונן מהנדסים, צילום: אביב קורט

תכנון רעיוני, מרכז לארכיאולוגיה כלקוליתית, פארק נחל באר שבע

תכנון רעיוני, מרכז לארכיאולוגיה כלקוליתית, פארק נחל באר שבע

גליפולי 22-24, ת"א, הדמייה לאחר היתר, הדמייה: עדי קרמר

מאנה 6, ת"א, עיצוב פנים. צילום: שירן כרמל

מאנה 6, ת"א, שיפוץ במסגרת תמ"א 38, צילום: שי אפשטיין

מאנה 6, ת"א, עיצוב פנים. צילום: שירן כרמל

שפרינצק 17, ת"א, תכנון שיפוץ במסגרת תמ"א 38 הדמיה: זיתוני

צילום| אלעד מלכה
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הטיפול:  תיאור 
הטיפול  במהלך 
מבוצעת החדרת 
צינורית דקה לאזור 
דרכה נשאבת רקמת 
השומן ממנה רוצים 
להיפטר. במקביל 
מבוצע  לשאיבה 
להידוק,  תהליך 

מתיחה ומיצוק העור באזור המטופל המבוסס על לייזר 
המחולל תהליך מתיחה עורי אשר יפצה על הירידה 
בנפח השומן. על מנת לשפר את המתיחה מבוצע בנוסף 
הליך מתיחה נוסף המבוסס על גלי RF, באמצעות מכשיר 
חדשני בשם Profoud: כאן מחדירים לעור מחטים 
זעירות אשר גורמות להעלאת הטמפרטורה עד ל-67 
מעלות באופן ישיר בעומק שכבת הדרמיס, האחראית 
על מראה המוצק והמתוח של העור. החימום יוצר תהליך 
רגנרציית סיבי קולגן ואלסטין, המוביל למיצוק ומתיחת 

העור. 
שילוב טכנולוגיות זה מאפשר טיפול הניתן במסגרת 
מרפאה (ולא חדר ניתוח) גם במקרים קשים יותר בהם 
יש מצבורי שומן גדולים יותר, סנטר כפול יותר משמעותי 

וצניחה בינונית של אזור הפנים. 
תוצאות הטיפול: 

הטיפול מחזיר את המטופלות מספר שנים אחורה, 
מבחינת מראה הפנים. 

באזור קו הלסת - החזרת קו קונטור הלסת והצערתו.
באזור הצוואר - 
אפקט  מתקבל 
מתיחה מרשים. חל 
שיפור באיכות העור 
בליווי  ומרקמו, 
אובדן אפקטים של 
צבירת שומן וצניחה, 
ם  י א ט ב ת מ ה
בקפלים ורופסות 

העור באזור. 
יתרונות: 

הטיפול אינו כואב 
במהלכו ולאחריו. 

זמן ההחלמה קצר 
בודדים  ימים   –
בבית לכל היותר.

הטיפול  מתבצע 
בהרדמה מקומית 

בלבד. 
טיפול בצלקות אקנה

חשוב מאוד:
לפנות לטיפול רק 
אצל רופא מומחה 

לרפואת עור.
לוודא שהטכנולוגיה 
הינה העדכנית ביותר ומאושרת על ידי משרד הבריאות 
לוודא כי תוכנית הטיפול שתוכננה מתאימה למטופל/ת 

לפי פרמטרים אישיים
לוודא שמתקיים ליווי הולם למטופל/ת, בימים שלאחר 

הפרוצדורה

מטרת הטיפול: תכנית הטיפול בצלקות אקנה מורכבת 
מ-3-5 אסטרטגיות טיפוליות שונות, בכדי לתת מענה 
כולל לבעיה: טיפול הולם לפיגמנטציה, אדמומיות, שיוף 
 RF ,העור לטשטוש צלקות רחבות ורדודות, לייזרים

להידוק המוביל לסגירת צלקות עמוקות וצרות.
תיאור הטיפול : 

שילוב של הליך מיקרו כירורגי - להפרדת הידבקויות 
בעומק העור באמצעים מתקדמים.

הזרקת חומרים המעודדים צמיחת רקמה חדשה מתחת 
לצלקות.

.RF שילוב טכנולוגיות
יתרונות הטיפול: המטופל מקבל התחייבות לטשטוש או 
הצלקות  צמצום 

ב-70-80 אחוז.

שיעורי הצלחה גבוהים מאוד ודורש רק טיפול אחד. 
יתרונות הטיפול: מדובר במיקרו-השתלה אשר נותנת 
מענה לירידה במספר הזקיקים- 
בסופו של יום לאחר 3 חודשים 
מספר הזקיקים יעלה בצורה 
משמעותית והשיער יתעבה. מצד 
שני, הליך זה אינו כרוך בתופעות 
הלוואי המשמעותיות של ניתוח 
השתלת השיער ומסלול ההחלמה 
הארוך שלו. טיפול לנשירת שיער 
והקרחה המבוסס על תאי גזע או 
השתלת רקמות הינו טיפול חד 
פעמי ואינו דורש סדרת טיפולים. 
מחקרים שבוצעו בשנה האחרונה 
על מאות מטופלים הדגימו יעילות 
של 95%.

קשת של טיפולים אסתטיים
שאיבת שומן משולבת עם מתיחה ומיצוק העור, 
בדגש אזור צוואר, סנטר ופנים- ללא ניתוח

מטרת הטיפול: שאיבת שומן מכל אזור בגוף בשילוב 
עם טיפול מתיחה ומיצוק העור באמצעות טכנולוגיית 
לייזר וטכנולוגייתRF  (גלי רדיו). הטיפול מיועד בראש 
ובראשונה לאזור צוואר, 
סנטר וקו לסת, אך יכול 
להתבצע בכל אזור בגוף. 
למי נועד הטיפול: הטיפול 
למטופלות  מתאים 
הסובלות ממצבור שומן 
עיקש ממנו לא ניתן להיפטר 
כגון סנטר כפול, צוואר צנוח 
ורופס, עיוות בקו הלסת או 
כל מקום אחר. 

הגעתי לתחום הרפואה ממקום של מצוינות. החיבור לאנשים 
ולאסתטיקה הוביל לעבור מתחומי ההנדסה והמדעים 

הראליים לרפואה. בחרתי להתמחות 
בתחום של רפואת עור, משום שלדעתי, 
אין דבר יותר מסקרן ומספק מאבחון 
הבעיות והמחלות של המטופל כבר 
במבט מהיר. לאחר סיום לימודי 
בהצטיינות, התמחיתי בבית חולים 
סורוקה, בו עבדתי גם כרופא בכיר 
במשך מספר שנים. כיום, הדובדבן 
שבקצפת מבחינתי, הוא קבלת 
המטופלים במרפאה הפרטית שלי בנס 
ציונה, בה יש לי מגוון שלם של טכנולוגיות 
עשירות, הנותנות מענה לכל בעיה 
אפשרית בתחום רפואת העור. במרפאה 
אני מלווה את כל מטופליי לאורך המסע 
המרתק והסבוך, מתחילתה של הבעיה 

בגינה הם פנו אליי ועד להחלמה מלאה."
טיפול בתאי גזע וחידוש רקמות לנשירת שיער והקרחה

ישנו טרנד מאוד חזק כעת סביב טיפולים לנשירת שיער 
והקרחה. הבעיה היא שטיפולים אלו אינם פותרים את הבעיה 

ועלולים לייצר תלות. 
במהלך הטיפול נקצרת רקמה 
תורמת אשר נלקחת מהחלק 
האחורי בקרקפת העשיר בתאי 
גזע בעלי יכולת התמיינות לזקיקי 
שיער. הרקמה שנקצרת מעובדת 
במכשיר מיוחד לתמיסה נוזלית 
בה התאים המיוחדים "צפים" 
ואותה מזריקים לקרקפת. 
התוצאה היא צמיחת שערות 
חדשות באזורים בהם נשתלו 
התאים בהזרקה. ההליך בעל 

העידן החדש של רפואת העור
”הרמוניה ויופי טבעי הם נס לרגלנו״ כך משתף ד"ר גיא שלום בראיון למגזין. 

ד״ר שלום, מומחה לרפואת עור ואסתטיקה, בעל 
מרפאה פרטית מצליחה בנס ציונה, מעניק למטופליו 
מגוון טיפולים כגון: שאיבת שומן, מתיחת פנים 
וצוואר ללא ניתוח, טיפולי לייזר משולבים בצלקות 
אקנה וטיפול בנשירת שיער והתקרחות, באמצעות 
מכשור בלעדי מוגן פטנט. הטיפולים הייחודיים 
למרפאתו, מתבצעים בטכנולוגיה מתקדמת עם 

תוצאות מרשימות.

תכנית הטיפול בצלקות אקנה 

מורכבת מ-3-5 אסטרטגיות טיפוליות 

שונות, בכדי לתת מענה כולל 

לבעיה: טיפול הולם לפיגמנטציה, 

אדמומיות, שיוף העור לטשטוש 

צלקות רחבות ורדודות, לייזרים, 

RF להידוק המוביל לסגירת צלקות 

עמוקות וצרות.

dermaclinic.co.il

צלקות אקנה

מתיחת צוואר

הקרחה

מתיחת צוואר

077-9975383 
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להידוק המוביל לסגירת צלקות עמוקות וצרות.
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי בעיני הוא שילוב בין קסם אישי, אותנטיות ובטחון עצמי.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

מגמת שינוי היופי שמתפתחת היום מתבקשת, הביטוי האישי 
של כל אדם באשר הוא והחופש להרגיש טוב עם עצמו זה 
הדבר החשוב ביותר. כמעצב אופנה אני גאה לקחת חלק 

בקידום המגמה הזו, חלק מהתפתחות הזהות שלי כמעצב 
היא שימת דגש על מגוון מידות, צלליות וסגנונות.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

מנעד קהל הלקוחות שלי רחב מאוד, החל מבחורות צעירות 
בשנות ה-20 ועד נשים בגילאי ה-70. יש הרבה מאוד מקרים 

של אמהות ובנות שמגיעות אליי יחד ומרכיבות כל אחת 
מלתחה מגוונת. מעונה לעונה אני מפתח עוד גזרות כדי 
שהמבחר יהיה עשיר, וגם קיימת אופצית התאמה אישית.

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי הוא אסתטיקה אישית בעיני המתבונן החי בתוך המרחב 
האנושי. כל אחד בהגדרתו האישית, מלהיות יפה עד מלכות.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

 מגמה מבורכת אשר מגדילה את המרחב האסתטי לגבי 
מודעות, יופי וחופש.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

קהל לקוחותיי הן נשים חזקות, עצמאיות אשר הדיאלוג בין 
הגוף לבגד מעורר מחשבה, ביטוי ואסתטיקה מיוחדת.
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מה קשור מילקי ושבוע האופנה?
מכירים את הרגע הזה שעולה רעיון ממש טוב והידיים מתרגשות 
לכתוב או לצייר אותו על הסקצ׳בוק? מכירות את השנייה שאתן 

מבינות שעליתן על משהו שלא היה כאן לפני ושרק את, כן את 
חשבת עליו?

אז מוטי סגל, טכנולוג המזון של מחלבות שטראוס, ביום סביר 
אחד ב-1979 חולם על מעדן שוקולד עם שכבת קצפת קלילה 

 ומפנקת, ומאותו הרגע קצת קשה לעצור את הטירוף: 
הקרבות על המילקי, המשפט של אקי ואבני )נו אקי וסנדי, 

תקלילו(, אנשים מתחפשים למילקי בפורים, חיילים בבסיס 
מחכים שהמילקי יגיע עם ההספקה לקראת שבת, עשרות טעמי 

מילקי לאורך 42 שנה, קליפ של סטטיק ובן אל שלא נאמרת בו 
המילה מילקי פעם אחת וכולם אומרים ״שוקולד קצפת, אולפן 

סגול, זה בטוח שיר של מילקי״.

מפה לשם מילקי הופך לאיקון, כל כך איקון שהוא גם הפך 
למשימה עיצובית שהונחה על שולחנם של 16 מעצבי ומעצבות 

האופנה הטובים בישראל, כל אחת ואחד מהם יצר את 
 האינטרפרטציה שלו למילקי באמצעות אאוטפיט בהשראת 
אחד מטעמי המילקי לאורך השנים: מהמילקי הקלאסי ועד 

מילקי בטעם בלונדי.

קלאסי או בלונדי, כולם יודעים שמילקי מתחיל בקצפת שקשה 
לעמוד בפניה. סוד הקצפת שמור עד היום בכספת ויש 5 אנשים 

בעולם אשר יודעים את המתכון. ששטראוס הייתה היחידה 
שהצליחה לפתח את סוד הכנת הקצפת המסחרית והגישה 

לצרכנים קצפת אמיתית ומפנקת וזה לא מפתיע שהטעם 
הנמכר ביותר במילקי, לאחר 42 שנה, הינו הטעם המיתולוגי – 

מילקי שוקולד קלאסי.
ומה יותר אופנתי מלהיות קלאסי?

גאים לחגוג 42 שנות קלילות בשבוע האופנה.

מילקי שטראוס

גאווה ישראלית, הצלחה בינלאומית - רונית רפאל - מדע היופי.
פסטיבל הסרטים בקאן, טקס האוסקר בהוליווד והשקות של תכשיטי 

יוקרה בז׳נבה - אלו הם רק חלק מאירועי היוקרה שבהם משתתף 
מותג היופי והטיפוח הישראלי - רונית רפאל.

הדרך לפסגת העולם נסללה בזכות טכנולוגיות בלעדיות ורכיבים 
חדשניים - כדוגמאת טיפולי חמצן, קוויאר ואפילו אבקת יהלומים. 

שירות מעולה, מומחיות ותוצאות הפכו את רשת מרכזי "רונית רפאל 
- מדע היופי" לרשת הטיפוח והיופי המובילה בישראל ואת המותג

L.RAPHAEL  למבוקש בקרב חוג הסילון הבינלאומי בניו יורק, בוורלי 
הילס, ז׳נבה ועוד.

זו השנה השלישית ברציפות שרשת "רונית רפאל - מדע היופי" 
מעניקה חסות לשבוע האופנה תל אביב. השנה לקח המותג את 

שיתוף הפעולה צעד אחד קדימה ובחר לשתף את לקוחות הרשת 
בתצוגה. לקוחות הרשת שצועדות על המסלול בשבוע האופנה 

מגיעות מכל קצוות הארץ - נשים שבטוחות בעצמן, בטווח גילאים 
שונה, שכל אחת יפה ומיוחדת בדרכה.

רשת "רונית רפאל-מדע היופי" הוקמה על ידי רונית רפאל, שבגיל 
18 עברה חוויה טיפולית שלילית אשר הובילה לכווייה כימית בפניה. 

לאחר תקופת ההחלמה הקדישה עצמה רונית לפיתוח טיפולים 
קוסמטיים מתקדמים מתוך תחושת שליחות למען סביבה טיפולית 

מקצועית ובטוחה.

הרשת בישראל צברה ניסיון של 35 שנה ומונה כיום 11 סניפים 
בפריסה ארצית. במקביל פועל בעולם כ-15 שנה המותג

L.RAPHAEL  עם מרכזים במיקומים יוקרתיים בארה"ב ובאירופה. 
בין הטיפולים אותם ניתן לקבל במרכזים: טיפולי אנטי אייג'ינג, 

טיפולים להצערת העור, חיזוק שרירי הפנים, מילוי וטשטוש קמטים, 
טיפולים חדשניים לליטוש ולחידוש מראה העור, מגוון טיפולי פילינג 

בהתאמה אישית, הפחתת כתמי שמש, גיל ופיגמנטציה, הדגשת תווי 
פנים, עיצוב ומילוי שפתיים, עיצוב ופיסול פנים, מגוון טיפולי חמצן 

חדשניים לפנים ולגוף, טיפול באקנה, בצלוליט, חיטוב הגוף, הפחתת 
ריכוזי שומן ומחלקה להסרת שיער.

מוצרי הטיפוח של החברה מיוצרים בשווייץ והם פרי פיתוח בלעדי 
של מדענים בכירים בעולם.

Dreams Are My Reality?
מאחורי כל בגד נמצא סטודנט.ית - שהתחילו בתהליך יצירה שכולל 

חיפוש השראה, קונספט, חומרים, צבעים וצלליות, דרך שעות 
ארוכות של ציור סקיצות ופיתוח גזרות ליצירת בגד בתלת־ממד. כל 

אחד מהם מגיע ממקום אחר בארץ, עם סיפור חיים שונה, וכולם 
עוברים מסע של ארבע שנים בדרך להפוך להיות מעצבי אופנה. 

מסע, שבשנה האחרונה הפך למורכב ומאתגר יותר מתמיד.
אנו מחנכים את הסטודנטים במחלקה לעיצוב אופנה בשנקר 

להטיל ספק: לא לקבל דברים כמובן מאליו ולשאול שאלות - על 
זהות, על מגדר, על חברה ועל סביבה. הסטודנטים יוצרים ופועלים 
במרחב הפיזי והדיגיטלי: לא משנה היכן הם נמצאים, הם מחוברים 

למה שקורה בעולם - גם כשהמציאות טופחת על החלומות שלהם 
ומאלצת אותם להישאר בבית.

לפני שנה בדיוק התבטל שבוע האופנה ברגע האחרון בעקבות 
התפרצות הקורונה. שנה לאחר מכן אנו חוזרים אל כותרת התצוגה 

המקורית, Dreams Are My Reality. ההזדמנות לחלום, ללכת 
עד הסוף וליצור מערכות לבוש שאינן כפופות לתכתיבים מסחריים, 

קיבלה משנה תוקף בשנה החולפת, שבה רק המחשבה על לצאת 
מהבית ולהתלבש לאירוע נדמית בגדר חלום בהקיץ.

כך, מיצג האופנה יחשוף השנה את עבודות הסטודנטים בשנים 
ב׳, ג׳ ו־ד׳, וידגיש איכויות מסורתיות מול חדשנות טכנית, מערכות 

לבוש מורכבות מול צלליות אוונגרדיות, וגוונים מונוכרומטיים אל 
מול צבעוניות הרחוב. יחדיו הן יביאו לידי ביטוי את רוח היצירה 

שממשיכה לפעום בסטודנטים, שלא מפחדים לחלום, מסרבים 
לקבל את המציאות כמו שהיא וחושבים על היום שאחרי - עם הרבה 
יצירתיות, תעוזה, מקוריות, ערעור על מוסכמות, ובעיקר עם האומץ 

והשאיפה להפוך את החלום למציאות, גם כשסימן שאלה גדול 
מרחף מעליה.

קרדיטים:
אילן בז'ה – ראש המחלקה לעיצוב אופנה, שנקר

מאיה ארזי –מרצה בכירה, המחלקה לעיצוב אופנה. קונספט והפקה 
שבוע האופנה.

RONIT RAPHAEL |  רונית רפאלSHENKAR |  שנקר

השאיפה ליופי הינה חלק מהמורשת הגנטית של האדם, 
אינסטינקט יצירתי זה משולב עם תשוקה וטכנולוגיית הייצור 

המודרנית ביותר ליצירת סוג חדש של מוצר עבור החלל 
העיצובי. 

החממה מציעה  אולם המציג  עולם עיצובי שלם אשר מחדש  
ומרגש בכל עת בתחום העיצוב. אולם תצוגה מרהיב המציג 

חומרי גמר לבניה פרטית וציבורית מהעולם הגדול. נתינת 
מענה לעיצוב בתים פרטיים, בריכות, בתי מלון, משרדים, 

מרכזים מסחריים וכל הנחוץ בתחום. אולם התצוגה שלנו מוכר 
בזכות המגוון הרחב ביותר בארץ המציג לראווה אריחי פורצלן 

איטלקיים מדוקקים אשר מוצגים בגודלם המלא, דבר המאפשר 
להקל על הדמיון ולהעריך כיצד ייראה האריח במשטח רחב וכמו 

כן להתרשם מעוצמתו  ומרקמו של האריח.

כמו כן תוכלו לעצב כל חלל במיטב כלים סניטריים וברזים 
מעוצבים ואיכותיים תוצרת איטליה, פרקטים בלעדיים וריצופי 

חוץ העומדים בכל התקנים הדרושים וסטיילינג משלים. 
אנו בחממה מעניקים ללקוחותינו ייעוץ עיצובי, טכני מקצועי, 

ליווי  אישי על כל צעד ושעל, בעיצוב סביבת החיים החדשה 
שלכם.

אנו מזמינים אתכם להגשים את השאיפות העיצוביות שלכם, 
במתחם מרהיב בגודלו המשתרע על פני 1500 מ"ר שבו תוכלו 

להתרשם ולרכוש מוצרים שעוצבו על ידי גדולי המעצבים, 
מהמפעלים הטובים והמובילים בעולם, ומתרגשים לבשר לכם 

בקרוב על פתיחת מתחם נוסף, חדש הכולל  שימת דגש על 
עולם הטרצו הנחשק בטוויסט ייחודי ומפתיע.

חלל מרשים בגודלו כ-1300 מ"ר נוספים, סה"כ כ-3000 מ"ר. 
מוזמנים להגיע למתחם ולהעצים את החוויה הוויזואלית שלכם 

על מנת לקבל השראה וחוויה מלאה בהתאמה לכל סגנון עיצובי. 

Hahamama |  החממה
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מה קשור מילקי ושבוע האופנה?
מכירים את הרגע הזה שעולה רעיון ממש טוב והידיים מתרגשות 
לכתוב או לצייר אותו על הסקצ׳בוק? מכירות את השנייה שאתן 

מבינות שעליתן על משהו שלא היה כאן לפני ושרק את, כן את 
חשבת עליו?

אז מוטי סגל, טכנולוג המזון של מחלבות שטראוס, ביום סביר 
אחד ב-1979 חולם על מעדן שוקולד עם שכבת קצפת קלילה 

 ומפנקת, ומאותו הרגע קצת קשה לעצור את הטירוף: 
הקרבות על המילקי, המשפט של אקי ואבני )נו אקי וסנדי, 

תקלילו(, אנשים מתחפשים למילקי בפורים, חיילים בבסיס 
מחכים שהמילקי יגיע עם ההספקה לקראת שבת, עשרות טעמי 

מילקי לאורך 42 שנה, קליפ של סטטיק ובן אל שלא נאמרת בו 
המילה מילקי פעם אחת וכולם אומרים ״שוקולד קצפת, אולפן 

סגול, זה בטוח שיר של מילקי״.

מפה לשם מילקי הופך לאיקון, כל כך איקון שהוא גם הפך 
למשימה עיצובית שהונחה על שולחנם של 16 מעצבי ומעצבות 

האופנה הטובים בישראל, כל אחת ואחד מהם יצר את 
 האינטרפרטציה שלו למילקי באמצעות אאוטפיט בהשראת 
אחד מטעמי המילקי לאורך השנים: מהמילקי הקלאסי ועד 

מילקי בטעם בלונדי.

קלאסי או בלונדי, כולם יודעים שמילקי מתחיל בקצפת שקשה 
לעמוד בפניה. סוד הקצפת שמור עד היום בכספת ויש 5 אנשים 

בעולם אשר יודעים את המתכון. ששטראוס הייתה היחידה 
שהצליחה לפתח את סוד הכנת הקצפת המסחרית והגישה 

לצרכנים קצפת אמיתית ומפנקת וזה לא מפתיע שהטעם 
הנמכר ביותר במילקי, לאחר 42 שנה, הינו הטעם המיתולוגי – 

מילקי שוקולד קלאסי.
ומה יותר אופנתי מלהיות קלאסי?

גאים לחגוג 42 שנות קלילות בשבוע האופנה.

מילקי שטראוס

גאווה ישראלית, הצלחה בינלאומית - רונית רפאל - מדע היופי.
פסטיבל הסרטים בקאן, טקס האוסקר בהוליווד והשקות של תכשיטי 

יוקרה בז׳נבה - אלו הם רק חלק מאירועי היוקרה שבהם משתתף 
מותג היופי והטיפוח הישראלי - רונית רפאל.

הדרך לפסגת העולם נסללה בזכות טכנולוגיות בלעדיות ורכיבים 
חדשניים - כדוגמאת טיפולי חמצן, קוויאר ואפילו אבקת יהלומים. 

שירות מעולה, מומחיות ותוצאות הפכו את רשת מרכזי "רונית רפאל 
- מדע היופי" לרשת הטיפוח והיופי המובילה בישראל ואת המותג

L.RAPHAEL  למבוקש בקרב חוג הסילון הבינלאומי בניו יורק, בוורלי 
הילס, ז׳נבה ועוד.

זו השנה השלישית ברציפות שרשת "רונית רפאל - מדע היופי" 
מעניקה חסות לשבוע האופנה תל אביב. השנה לקח המותג את 

שיתוף הפעולה צעד אחד קדימה ובחר לשתף את לקוחות הרשת 
בתצוגה. לקוחות הרשת שצועדות על המסלול בשבוע האופנה 

מגיעות מכל קצוות הארץ - נשים שבטוחות בעצמן, בטווח גילאים 
שונה, שכל אחת יפה ומיוחדת בדרכה.

רשת "רונית רפאל-מדע היופי" הוקמה על ידי רונית רפאל, שבגיל 
18 עברה חוויה טיפולית שלילית אשר הובילה לכווייה כימית בפניה. 

לאחר תקופת ההחלמה הקדישה עצמה רונית לפיתוח טיפולים 
קוסמטיים מתקדמים מתוך תחושת שליחות למען סביבה טיפולית 

מקצועית ובטוחה.

הרשת בישראל צברה ניסיון של 35 שנה ומונה כיום 11 סניפים 
בפריסה ארצית. במקביל פועל בעולם כ-15 שנה המותג

L.RAPHAEL  עם מרכזים במיקומים יוקרתיים בארה"ב ובאירופה. 
בין הטיפולים אותם ניתן לקבל במרכזים: טיפולי אנטי אייג'ינג, 

טיפולים להצערת העור, חיזוק שרירי הפנים, מילוי וטשטוש קמטים, 
טיפולים חדשניים לליטוש ולחידוש מראה העור, מגוון טיפולי פילינג 

בהתאמה אישית, הפחתת כתמי שמש, גיל ופיגמנטציה, הדגשת תווי 
פנים, עיצוב ומילוי שפתיים, עיצוב ופיסול פנים, מגוון טיפולי חמצן 

חדשניים לפנים ולגוף, טיפול באקנה, בצלוליט, חיטוב הגוף, הפחתת 
ריכוזי שומן ומחלקה להסרת שיער.

מוצרי הטיפוח של החברה מיוצרים בשווייץ והם פרי פיתוח בלעדי 
של מדענים בכירים בעולם.

Dreams Are My Reality?
מאחורי כל בגד נמצא סטודנט.ית - שהתחילו בתהליך יצירה שכולל 

חיפוש השראה, קונספט, חומרים, צבעים וצלליות, דרך שעות 
ארוכות של ציור סקיצות ופיתוח גזרות ליצירת בגד בתלת־ממד. כל 

אחד מהם מגיע ממקום אחר בארץ, עם סיפור חיים שונה, וכולם 
עוברים מסע של ארבע שנים בדרך להפוך להיות מעצבי אופנה. 

מסע, שבשנה האחרונה הפך למורכב ומאתגר יותר מתמיד.
אנו מחנכים את הסטודנטים במחלקה לעיצוב אופנה בשנקר 

להטיל ספק: לא לקבל דברים כמובן מאליו ולשאול שאלות - על 
זהות, על מגדר, על חברה ועל סביבה. הסטודנטים יוצרים ופועלים 
במרחב הפיזי והדיגיטלי: לא משנה היכן הם נמצאים, הם מחוברים 

למה שקורה בעולם - גם כשהמציאות טופחת על החלומות שלהם 
ומאלצת אותם להישאר בבית.

לפני שנה בדיוק התבטל שבוע האופנה ברגע האחרון בעקבות 
התפרצות הקורונה. שנה לאחר מכן אנו חוזרים אל כותרת התצוגה 

המקורית, Dreams Are My Reality. ההזדמנות לחלום, ללכת 
עד הסוף וליצור מערכות לבוש שאינן כפופות לתכתיבים מסחריים, 

קיבלה משנה תוקף בשנה החולפת, שבה רק המחשבה על לצאת 
מהבית ולהתלבש לאירוע נדמית בגדר חלום בהקיץ.

כך, מיצג האופנה יחשוף השנה את עבודות הסטודנטים בשנים 
ב׳, ג׳ ו־ד׳, וידגיש איכויות מסורתיות מול חדשנות טכנית, מערכות 

לבוש מורכבות מול צלליות אוונגרדיות, וגוונים מונוכרומטיים אל 
מול צבעוניות הרחוב. יחדיו הן יביאו לידי ביטוי את רוח היצירה 

שממשיכה לפעום בסטודנטים, שלא מפחדים לחלום, מסרבים 
לקבל את המציאות כמו שהיא וחושבים על היום שאחרי - עם הרבה 
יצירתיות, תעוזה, מקוריות, ערעור על מוסכמות, ובעיקר עם האומץ 

והשאיפה להפוך את החלום למציאות, גם כשסימן שאלה גדול 
מרחף מעליה.

קרדיטים:
אילן בז'ה – ראש המחלקה לעיצוב אופנה, שנקר

מאיה ארזי –מרצה בכירה, המחלקה לעיצוב אופנה. קונספט והפקה 
שבוע האופנה.

RONIT RAPHAEL |  רונית רפאלSHENKAR |  שנקר

השאיפה ליופי הינה חלק מהמורשת הגנטית של האדם, 
אינסטינקט יצירתי זה משולב עם תשוקה וטכנולוגיית הייצור 

המודרנית ביותר ליצירת סוג חדש של מוצר עבור החלל 
העיצובי. 

החממה מציעה  אולם המציג  עולם עיצובי שלם אשר מחדש  
ומרגש בכל עת בתחום העיצוב. אולם תצוגה מרהיב המציג 

חומרי גמר לבניה פרטית וציבורית מהעולם הגדול. נתינת 
מענה לעיצוב בתים פרטיים, בריכות, בתי מלון, משרדים, 

מרכזים מסחריים וכל הנחוץ בתחום. אולם התצוגה שלנו מוכר 
בזכות המגוון הרחב ביותר בארץ המציג לראווה אריחי פורצלן 

איטלקיים מדוקקים אשר מוצגים בגודלם המלא, דבר המאפשר 
להקל על הדמיון ולהעריך כיצד ייראה האריח במשטח רחב וכמו 

כן להתרשם מעוצמתו  ומרקמו של האריח.

כמו כן תוכלו לעצב כל חלל במיטב כלים סניטריים וברזים 
מעוצבים ואיכותיים תוצרת איטליה, פרקטים בלעדיים וריצופי 

חוץ העומדים בכל התקנים הדרושים וסטיילינג משלים. 
אנו בחממה מעניקים ללקוחותינו ייעוץ עיצובי, טכני מקצועי, 

ליווי  אישי על כל צעד ושעל, בעיצוב סביבת החיים החדשה 
שלכם.

אנו מזמינים אתכם להגשים את השאיפות העיצוביות שלכם, 
במתחם מרהיב בגודלו המשתרע על פני 1500 מ"ר שבו תוכלו 

להתרשם ולרכוש מוצרים שעוצבו על ידי גדולי המעצבים, 
מהמפעלים הטובים והמובילים בעולם, ומתרגשים לבשר לכם 

בקרוב על פתיחת מתחם נוסף, חדש הכולל  שימת דגש על 
עולם הטרצו הנחשק בטוויסט ייחודי ומפתיע.

חלל מרשים בגודלו כ-1300 מ"ר נוספים, סה"כ כ-3000 מ"ר. 
מוזמנים להגיע למתחם ולהעצים את החוויה הוויזואלית שלכם 

על מנת לקבל השראה וחוויה מלאה בהתאמה לכל סגנון עיצובי. 

Hahamama |  החממה



K o r n i t F a s h i o n W e e k   |   7 6

TLV מדיקל סנטר 
חוויה אסתטית ברמה של 5 כוכבים

TLV מדיקל סנטר הוא מרכז רפואי פרטי מוביל, המתמחה בתחומי 
כירורגיה פלסטית ואסתטית. המרכז מעניק למטופליו חוויה של 

מלון ספא יוקרתי ברמה של 5 כוכבים עם שירות וליווי צמוד, חדרים 
מרווחים וטיפול מקצועי של צוות רפואי מובחר. 

עלייה בביקושים לטיפולים פלסטיים

אנשים רבים פונים לטיפולים וניתוחים פלסטיים, 
ומשפרים  העצמי  ביטחונם  להעלאת  התורמים 
ואיכות  ההרגשה  המראה,  את  משמעותי  באופן 
עדים  אנחנו  הקורונה  בעידן  שלהם.  החיים 
משום  הפונים,  במספר  יותר  עוד  גדולה  לעלייה 
מעוניינים  הם  אותו  פנוי,  זמן  יותר  יש  שלאנשים 

להשקיע בעצמם על מנת לייצר שינוי.
מתיחת  ניתוח  במרכזנו:  הנפוצים  הניתוחים  בין 
ללדת  שסיימו  נשים  בעיקר  מגיעות  אליו  בטן, 
ורוצות לחזור לגזרה שהייתה להן טרום הלידות, 
ניתוח הרמת עפעפיים וניתוחי פייס ליפט ומתיחת 

צוואר, הפופולריים בקרב נשים וגברים גם יחד.
בעידן בו תוחלת החיים מתארכת, בני 60 נחשבים 
אף  וחלקם  עובדים  עדיין  רובם   - יחסית  צעירים 
אלו  גילאים  מבני  רבים  קטנים.  לילדים  הורים 
להם  הגורמים  פלסטיים,  ניתוחים  לביצוע  פונים 

להיראות צעירים, רעננים ויפים יותר.

נוער,  בני  נמצאים  הסקאלה  של  השני  מהצד 
שלהם  וההרגשה  המראה  את  לשפר  הרוצים 

באמצעות תיקון פגם המפריע להם.

הכניסה ל -TLV מדיקל סנטר דומה לזו של מלון 
בוטיק מפואר והאווירה הנעימה והביתית במקום 

מפחיתה את מפלס החרדה של המטופלים. 
החוויה מתחילה בחדר הקבלה המזמין והמפואר 
וממשיכה בשהייה בחדרי אשפוז מרווחים ונוחים, 
בהם ניתן לארח בן/בת הזוג או אדם קרוב אחר. 
הניתוח  וחדרי  הדיסקרטיים  הבדיקות  חדרי 
הסטריליים המצוידים במכשור המתקדם בעולם, 
הטובה  הטיפול  איכות  את  למטופלים  מבטיחים 

ביותר.  
הופכת  לא  אסתטית  פרוצדורה  לבצע  ההחלטה 
לא  סנטר  מדיקל   TLV-ב לכן,  לחולים.  אתכם 
מחוויה  הנהנים  מטופלים,  אלא  חולים  תפגשו 

סטרילית ונקייה של מלון בוטיק רפואי.

בעידן בו תוחלת החיים מתארכת, 
יחסית  צעירים  נחשבים   60 בני 
אף  וחלקם  עובדים  עדיין  רובם 
מבני  רבים  קטנים.  לילדים  הורים 
גילאים אלו פונים לביצוע ניתוחים 
פלסטיים, הגורמים להם להיראות 

צעירים, רעננים ויפים יותר.

 13 בת  נערה  של  הוא  לדוגמה  מרגש  סיפור 
שהיו  באוזנייה,  אסתטי  לניתוח  אלינו  שהגיעה 
סובלת  שהיא  סיפרה  הנערה  מעט.  בולטות 
שיער  עם  ומסתובבת  הספר  בבית  מהתנכלויות 

פזור כדי שיסתיר את אזנייה. 

חוויה אחרת

טיפולים ב TLV- מדיקל סנטר
הטיפולים המתקדמים שאנו מספקים מתבצעים 
רפואי  צוות  ידי  על  מתקדמות  שיטות  באמצעות 
מנצח, המורכב מהרופאים הטובים ביותר בארץ. 
הכירורגיה  בתחום  טיפולים  מגוון  מציעים  אנו 
ניתוח אף, מתיחת  ובהם:  והאסתטית  הפלסטית 
הגדלה  עפעפיים,  הרמת  בטן,  מתיחת  פנים, 

והקטנת חזה, שאיבת שומן ועוד. 

ההחלטה לבצע פרוצדורה אסתטית 
לא הופכת אתכם לחולים.

לכן, ב-TLV מדיקל סנטר לא תפגשו 
הנהנים  מטופלים,  אלא  חולים 
מלון  של  ונקייה  סטרילית  מחוויה 

בוטיק רפואי.

הבריאות  משרד  באישור  פועל  המרכז 
ביותר,  מחמירים  עבודה  נהלי  תחת 

המבטיחים טיפול בטוח ומקצועי.

info@tlvmedical.com 077-980-7500|
הברזל 15, רמת החייל - תל אביב
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TLV מדיקל סנטר הוא מרכז רפואי פרטי מוביל, המתמחה בתחומי 
כירורגיה פלסטית ואסתטית. המרכז מעניק למטופליו חוויה של 

מלון ספא יוקרתי ברמה של 5 כוכבים עם שירות וליווי צמוד, חדרים 
מרווחים וטיפול מקצועי של צוות רפואי מובחר. 

עלייה בביקושים לטיפולים פלסטיים

אנשים רבים פונים לטיפולים וניתוחים פלסטיים, 
ומשפרים  העצמי  ביטחונם  להעלאת  התורמים 
ואיכות  ההרגשה  המראה,  את  משמעותי  באופן 
עדים  אנחנו  הקורונה  בעידן  שלהם.  החיים 
משום  הפונים,  במספר  יותר  עוד  גדולה  לעלייה 
מעוניינים  הם  אותו  פנוי,  זמן  יותר  יש  שלאנשים 

להשקיע בעצמם על מנת לייצר שינוי.
מתיחת  ניתוח  במרכזנו:  הנפוצים  הניתוחים  בין 
ללדת  שסיימו  נשים  בעיקר  מגיעות  אליו  בטן, 
ורוצות לחזור לגזרה שהייתה להן טרום הלידות, 
ניתוח הרמת עפעפיים וניתוחי פייס ליפט ומתיחת 

צוואר, הפופולריים בקרב נשים וגברים גם יחד.
בעידן בו תוחלת החיים מתארכת, בני 60 נחשבים 
אף  וחלקם  עובדים  עדיין  רובם   - יחסית  צעירים 
אלו  גילאים  מבני  רבים  קטנים.  לילדים  הורים 
להם  הגורמים  פלסטיים,  ניתוחים  לביצוע  פונים 

להיראות צעירים, רעננים ויפים יותר.

נוער,  בני  נמצאים  הסקאלה  של  השני  מהצד 
שלהם  וההרגשה  המראה  את  לשפר  הרוצים 

באמצעות תיקון פגם המפריע להם.

הכניסה ל -TLV מדיקל סנטר דומה לזו של מלון 
בוטיק מפואר והאווירה הנעימה והביתית במקום 

מפחיתה את מפלס החרדה של המטופלים. 
החוויה מתחילה בחדר הקבלה המזמין והמפואר 
וממשיכה בשהייה בחדרי אשפוז מרווחים ונוחים, 
בהם ניתן לארח בן/בת הזוג או אדם קרוב אחר. 
הניתוח  וחדרי  הדיסקרטיים  הבדיקות  חדרי 
הסטריליים המצוידים במכשור המתקדם בעולם, 
הטובה  הטיפול  איכות  את  למטופלים  מבטיחים 

ביותר.  
הופכת  לא  אסתטית  פרוצדורה  לבצע  ההחלטה 
לא  סנטר  מדיקל   TLV-ב לכן,  לחולים.  אתכם 
מחוויה  הנהנים  מטופלים,  אלא  חולים  תפגשו 

סטרילית ונקייה של מלון בוטיק רפואי.

בעידן בו תוחלת החיים מתארכת, 
יחסית  צעירים  נחשבים   60 בני 
אף  וחלקם  עובדים  עדיין  רובם 
מבני  רבים  קטנים.  לילדים  הורים 
גילאים אלו פונים לביצוע ניתוחים 
פלסטיים, הגורמים להם להיראות 

צעירים, רעננים ויפים יותר.

 13 בת  נערה  של  הוא  לדוגמה  מרגש  סיפור 
שהיו  באוזנייה,  אסתטי  לניתוח  אלינו  שהגיעה 
סובלת  שהיא  סיפרה  הנערה  מעט.  בולטות 
שיער  עם  ומסתובבת  הספר  בבית  מהתנכלויות 

פזור כדי שיסתיר את אזנייה. 

חוויה אחרת

טיפולים ב TLV- מדיקל סנטר
הטיפולים המתקדמים שאנו מספקים מתבצעים 
רפואי  צוות  ידי  על  מתקדמות  שיטות  באמצעות 
מנצח, המורכב מהרופאים הטובים ביותר בארץ. 
הכירורגיה  בתחום  טיפולים  מגוון  מציעים  אנו 
ניתוח אף, מתיחת  ובהם:  והאסתטית  הפלסטית 
הגדלה  עפעפיים,  הרמת  בטן,  מתיחת  פנים, 

והקטנת חזה, שאיבת שומן ועוד. 

ההחלטה לבצע פרוצדורה אסתטית 
לא הופכת אתכם לחולים.

לכן, ב-TLV מדיקל סנטר לא תפגשו 
הנהנים  מטופלים,  אלא  חולים 
מלון  של  ונקייה  סטרילית  מחוויה 

בוטיק רפואי.

הבריאות  משרד  באישור  פועל  המרכז 
ביותר,  מחמירים  עבודה  נהלי  תחת 

המבטיחים טיפול בטוח ומקצועי.
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Kornit Fashion Week Tel Aviv 2021Kornit Fashion Week Tel Aviv 2021

קוקה-קולה שמחה להמשיך לחגוג את טעם החיים ולקחת חלק 
בשבוע האופנה, אשר יועבר השנה במתכונת דיגיטלית.

לאורך כל השבוע יוצב מאחורי הקלעים תא צילום מיוחד בו יוכלו 
הדוגמניות והדוגמנים להצטלם וליהנות ממזכרת חגיגית שאופנתית 

תמיד!

COCA-COLA |  קוקה קולה

טבע נאות מותג נעלי הנוחות האייקוני נבחר לפתוח את שבוע 
האופנה הישראלי 2021, לאחר שביסס את מעמדו במהלך העשורים 

האחרונים בראש רשימת המותגים המובילים בישראל. טבע נאות 
הוא המותג הישראלי הראשון בקטגורית נעלי הנוחות בישראל  

שהצליח ליצור בידול משמעותי עם הטבעת המונח הגנרי "נעלי 
טבע", שהפך למזוהה עם המותג. גם לאחר כניסת שחקנים חדשים, 
ממשיכה טבע נאות להוביל את הקטגוריה ולהתגאות בייצור כחולבן, 

המבוסס על עבודת יד בשילוב טכנולוגיות ייצור מתקדמות, תוך 
הקפדה על חומרי גלם איכותיים. "טבע נאות" החלה את דרכה 
בקיבוץ נאות מרדכי בשנת 1946 כסנדלרייה ייחודית שהוקמה 

על ידי קבוצת עולים מצ'כיה ומאוסטריה ,יחד הקימו בית מלאכה 
קטן שמבוסס על ידע ומומחיות באורתופדיה. ברבות השנים בית  

המלאכה הקטן גדל והתפתח והפך למפעל גדול ומצליח.

הקולקציה שתוצג בשבוע האופנה משלבת בין דגמים קלאסיים 
המזוהים עם המותג וביניהם הסנדל התנ"כי המיתולוגי דגם אלון 

 APOLLO  שזוכים לטוויסט עיצובי עדכני, לבין קולקציית הסניקרס
סניקרס אורבני לנשים ולגברים, מעוצבים ואופנתיים. דגמי הסניקרס 
מיוצרים מעור איכותי ומחומרים מתקדמים, מצויידים בבטנות רכות 

ונושמות ובסוליית פוליאוריטן קלה, גמישה וקפיצית, המאופיינת 
בפרופיל מותאם ותומך תנועה וכוללים רפידות שעם קלות מבית 

טבע נאות, גמישות ונשלפות ובעלות מבנה התומך בכף הרגל.

Teva Naot |  טבע נאות

ההשראות שהובילו את הקונספט העיצובי בתצוגה:
"ישר בגובה העיניים", טרנד שמקדש את המינימליזם. אסתטיקה 

שקטה, נקיה וטבעית בצבעוניות בהירה וטבעית לצד אפור בגוונים 
אינסופיים, במרקמים וטקסטורות רכות.

"פסיעה מרגיעה", הטרנד שואב השראה מעבודות יד, פריטים 
ייחודים ויקרים עם מורשת והיסטוריה. מתאפיין בצבעוניות פסטלית 

רכה והרמונית לצד צבעי ירוק, בז' וקורל. מקנה תחושה רגועה 
ובריאה.

"התפרצות", הטרנד שואב השראה מהצבעוניות המתפרצת 
של הטבע בפרחים ובפירות, שיוצרת משיכה והמשכיות. הטרנד 

מתמקד בכאוס המופלא והייחודי שקיים במערכת היחסים בין 
צבעים עזים, גוונים של כתום ואדום לצד צבעים מרגיעים בגווני 

ירוק.

במסגרת הפעילות הבינלאומית של המותג בשנת 1989 פרצה 
החברה לשווקים הבינלאומיים תחת שם המותג NAOT. היקף 

הייצוא השנתי של החברה עומד על עשרות מיליוני דולרים. החברה 
משווקת נעלי נוחות אופנתיות למאות יעדים בארה“ב, קנדה, 

אוסטרליה, אירופה ואסיה, ובעשור האחרון נכנסה לשווקים חדשים 
ביפן, דרום קוריאה, סינגפור ואפילו פפואה ניו-גינאה.

מפעל הפיס ממשיך לתמוך במעצבי האופנה הישראלים ומשיק 
זו השנה השישית את פרויקט "חממת מפעל הפיס לאופנה". 

במסגרת הפרויקט, הזמין מפעל הפיס מעצבי אופנה ישראליים 
להגיש הצעות לעיצוב קולקציית הלבשה חדשה, הכוללת לפחות 

 10 מערכות לבוש.

שמות המעצבים שנבחרו השנה: נופר דוכובני, ענת פרידמן, 
שאדי פרנסיס מגלטון, דניס וארטיום ריאבק )Havie(, יפעת 

פינקלשטיין, עמית לוזון ואייל אליהו )סטודיו אדיש(.
לאחר בחינת ההצעות, בחרה ועדה אמנותית מקצועית אשר 
מונה מעצבי אופנה מובילים ודמויות בולטות בעולם האופנה 

הישראלי 6 מעצבי אופנה אשר זכו כל אחד במענק כספי בסך 
 120 אלף ₪ לעיצוב והפקת קולקציית ההלבשה החדשה. 

הקולקציות החדשות של המעצבים ייחשפו לראשונה בשבוע 
האופנה תל אביב 2021 ביוזמתו ובניהולו של מוטי רייפ, 

במסגרת תצוגת האופנה 'Upcomig Designers' הזוכה מדי 
שנה להצלחה רבה. בתצוגה יופיעו לצד המעצבים גם אריאל 

טולדנו ואור אידלמן, בוגרי החממה הקודמת, שבשל הקורונה 
 לא יכלו להציג את הקולקציות עליהן עבדו בשנה שעברה.

המעצבים שנבחרו זכו ללווי מקצועי צמוד ע"י חברי הועדה 
האמנותית. כמו כן, קיבלו ליווי עסקי ע"י מיכל צ'יטיאט- לשעבר 

סמנכ"לית בית האופנה 'רונן חן' וכיום יועצת למעצבים מקומיים 
לפרוץ אל השוק הבינלאומי. בין בוגרי החממה לאורך השנים 

ניתן למצוא את הד מיינר, שחר אבנט, tres, הולילנד ועוד רבים 
וטובים.

חממת המעצבים של מפעל הפיס
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קוקה-קולה שמחה להמשיך לחגוג את טעם החיים ולקחת חלק 
בשבוע האופנה, אשר יועבר השנה במתכונת דיגיטלית.

לאורך כל השבוע יוצב מאחורי הקלעים תא צילום מיוחד בו יוכלו 
הדוגמניות והדוגמנים להצטלם וליהנות ממזכרת חגיגית שאופנתית 

תמיד!

COCA-COLA |  קוקה קולה

טבע נאות מותג נעלי הנוחות האייקוני נבחר לפתוח את שבוע 
האופנה הישראלי 2021, לאחר שביסס את מעמדו במהלך העשורים 

האחרונים בראש רשימת המותגים המובילים בישראל. טבע נאות 
הוא המותג הישראלי הראשון בקטגורית נעלי הנוחות בישראל  

שהצליח ליצור בידול משמעותי עם הטבעת המונח הגנרי "נעלי 
טבע", שהפך למזוהה עם המותג. גם לאחר כניסת שחקנים חדשים, 
ממשיכה טבע נאות להוביל את הקטגוריה ולהתגאות בייצור כחולבן, 

המבוסס על עבודת יד בשילוב טכנולוגיות ייצור מתקדמות, תוך 
הקפדה על חומרי גלם איכותיים. "טבע נאות" החלה את דרכה 
בקיבוץ נאות מרדכי בשנת 1946 כסנדלרייה ייחודית שהוקמה 

על ידי קבוצת עולים מצ'כיה ומאוסטריה ,יחד הקימו בית מלאכה 
קטן שמבוסס על ידע ומומחיות באורתופדיה. ברבות השנים בית  

המלאכה הקטן גדל והתפתח והפך למפעל גדול ומצליח.

הקולקציה שתוצג בשבוע האופנה משלבת בין דגמים קלאסיים 
המזוהים עם המותג וביניהם הסנדל התנ"כי המיתולוגי דגם אלון 

 APOLLO  שזוכים לטוויסט עיצובי עדכני, לבין קולקציית הסניקרס
סניקרס אורבני לנשים ולגברים, מעוצבים ואופנתיים. דגמי הסניקרס 
מיוצרים מעור איכותי ומחומרים מתקדמים, מצויידים בבטנות רכות 

ונושמות ובסוליית פוליאוריטן קלה, גמישה וקפיצית, המאופיינת 
בפרופיל מותאם ותומך תנועה וכוללים רפידות שעם קלות מבית 

טבע נאות, גמישות ונשלפות ובעלות מבנה התומך בכף הרגל.

Teva Naot |  טבע נאות

ההשראות שהובילו את הקונספט העיצובי בתצוגה:
"ישר בגובה העיניים", טרנד שמקדש את המינימליזם. אסתטיקה 

שקטה, נקיה וטבעית בצבעוניות בהירה וטבעית לצד אפור בגוונים 
אינסופיים, במרקמים וטקסטורות רכות.

"פסיעה מרגיעה", הטרנד שואב השראה מעבודות יד, פריטים 
ייחודים ויקרים עם מורשת והיסטוריה. מתאפיין בצבעוניות פסטלית 

רכה והרמונית לצד צבעי ירוק, בז' וקורל. מקנה תחושה רגועה 
ובריאה.

"התפרצות", הטרנד שואב השראה מהצבעוניות המתפרצת 
של הטבע בפרחים ובפירות, שיוצרת משיכה והמשכיות. הטרנד 

מתמקד בכאוס המופלא והייחודי שקיים במערכת היחסים בין 
צבעים עזים, גוונים של כתום ואדום לצד צבעים מרגיעים בגווני 

ירוק.

במסגרת הפעילות הבינלאומית של המותג בשנת 1989 פרצה 
החברה לשווקים הבינלאומיים תחת שם המותג NAOT. היקף 

הייצוא השנתי של החברה עומד על עשרות מיליוני דולרים. החברה 
משווקת נעלי נוחות אופנתיות למאות יעדים בארה“ב, קנדה, 

אוסטרליה, אירופה ואסיה, ובעשור האחרון נכנסה לשווקים חדשים 
ביפן, דרום קוריאה, סינגפור ואפילו פפואה ניו-גינאה.

מפעל הפיס ממשיך לתמוך במעצבי האופנה הישראלים ומשיק 
זו השנה השישית את פרויקט "חממת מפעל הפיס לאופנה". 

במסגרת הפרויקט, הזמין מפעל הפיס מעצבי אופנה ישראליים 
להגיש הצעות לעיצוב קולקציית הלבשה חדשה, הכוללת לפחות 

 10 מערכות לבוש.

שמות המעצבים שנבחרו השנה: נופר דוכובני, ענת פרידמן, 
שאדי פרנסיס מגלטון, דניס וארטיום ריאבק )Havie(, יפעת 

פינקלשטיין, עמית לוזון ואייל אליהו )סטודיו אדיש(.
לאחר בחינת ההצעות, בחרה ועדה אמנותית מקצועית אשר 
מונה מעצבי אופנה מובילים ודמויות בולטות בעולם האופנה 

הישראלי 6 מעצבי אופנה אשר זכו כל אחד במענק כספי בסך 
 120 אלף ₪ לעיצוב והפקת קולקציית ההלבשה החדשה. 

הקולקציות החדשות של המעצבים ייחשפו לראשונה בשבוע 
האופנה תל אביב 2021 ביוזמתו ובניהולו של מוטי רייפ, 

במסגרת תצוגת האופנה 'Upcomig Designers' הזוכה מדי 
שנה להצלחה רבה. בתצוגה יופיעו לצד המעצבים גם אריאל 

טולדנו ואור אידלמן, בוגרי החממה הקודמת, שבשל הקורונה 
 לא יכלו להציג את הקולקציות עליהן עבדו בשנה שעברה.

המעצבים שנבחרו זכו ללווי מקצועי צמוד ע"י חברי הועדה 
האמנותית. כמו כן, קיבלו ליווי עסקי ע"י מיכל צ'יטיאט- לשעבר 

סמנכ"לית בית האופנה 'רונן חן' וכיום יועצת למעצבים מקומיים 
לפרוץ אל השוק הבינלאומי. בין בוגרי החממה לאורך השנים 

ניתן למצוא את הד מיינר, שחר אבנט, tres, הולילנד ועוד רבים 
וטובים.

חממת המעצבים של מפעל הפיס
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי הוא פרספקטיבה אישית כלפי אסתטיקה, בכל דבר יש 
סקלה או סרגל בין שני קצוות, מה שיפה בעיניך יכול להיות 

מכוער בעיני האחרים. אין נכון ולא נכון, ואין לזה שום חוקיות 
כאשר כל דבר הוא יפה והוא מכוער בו זמנית, ואם המכוער 

נעלם, היפה לא יהיה יפה יותר.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

יופי הוא אינדיבידואלי, ייחודי והרמוני עבור הסובייקט "אני". 
כאשר הסובייקט יסתכל על האחר מבלי לנסות לקטלג אותו 

הוא ימצא בו יופי, וגם כיעור, אבל בהחלט התעניינות. 
נושא אידיאל היופי הוא נושא רגיש ובעל היסטוריה ארוכה 

שאינה בהחלט נעימה לכולם, האידיאל ששאפנו לעמוד 
בסטנדרטים שלו השתנה באופן מהיר בין התקופות. 

לאחר שהמונים סבלו מפגיעות נפשיות ופיזיות של האידיאל, 
כדאי לנו להגיע לתחילת דרך של הבנת וקבלת הייחודיות 

של הפרט.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

קהל הלקוחות שלי בנוי מאנשים 18+ מכל המינים, 
והמגדרים, הגילאים הזהויות השונות. כל אדם שמעריך את 
הייחודיות שלו ובו זמנית מאמין שכל אדם אחר הוא מיוחד 
באותה מידה. לכל אחד יש סיפור וזהות אחרת, ולכל אחד 

מגיע להציג את מלוא ייחודו וזהותו דרך הבגד ואישיות שלו.
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ם: 
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SFM | שאדי פרנסיס מגלטון

| מהי ההגדרה של יופי בעיניכם?

ההגדרה של יופי בעינינו זה עניין של איכות ושל אמירה, 
חשוב שהאמירה לא תהיה ריקה מתוכן ותלווה במעשים של 

שינוי אמיתי. 

| מה דעתכם על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אנחנו כן רואים מגמה כזאת בעולם, של יותר ויותר מותגים 
הולכים לכיוונים של שינויים ליצירת עולם טוב יותר, ואנחנו 

מקווים שזה ימשך ויותר מותגים וחברות מכל התעשיות 
יצטרפו למגמה.

| איך הייתם מגדירים את קהל הלקוחות שלכם?

קהל הלקוחות שלנו הוא כזה שחוקר ומתעמק, הוא מבין 
שמה שהוא לובש זאת האמירה שלו לא רק האופנתית אלא 

גם החברתית / פוליטית / סביבתית, לקוח ״מודע״. 
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ADISH | עמית לוזון ואייל אליהו



של  התצוגה  תפתח  אביב  בתל  האופנה  שבוע  את 
שנות   70 שחוגג  נאות"  "טבע  הנוחות  נעלי  מותג 
אופנה  כמותג  מעמדו  את  ומבסס  ישראלית  עשייה 

ישראלי אייקוני.
הדגמים הקלאסיים של המותג וביניהם הסנדל התנ"כי 
לחלק  השנים  במרוצת  הפכו  אלון,  דגם  המיתולוגי 
כמובילי  הוגדרו  ואף  הישראלי  התרבותי  מהמארג 

תרבות.
הקולקציה שתוצג בשבוע האופנה משלבת בין הדגמים 
הראשוניים והמזוהים עם המותג בישראל ובעולם, לבין 
בישראל  לראשונה  ייחשף  בתצוגה  עדכניים.  דגמים 
רפידת  את  הכולל   APOLLO החדש  הסניקרס  קו 

הנוחות האנטומית של טבע נאות.
ההשראות שמובילות את הקונספט העיצובי בתצוגה:

Greekology, טרנד המשלב בין שני סגנונות עיצוביים: 
מינימליזם  לבין  העתיקה  יוון  מתקופת  היסטורי  סגנון 

עכשווי. 
עם  קיץ  חלומות  ביטוי  לידי  שמביא  טרנד   ,Soft Haze

צבעוניות נעימה ורכה, שקטה וקלילה כמעט שקופה. 
Virtuosity, הטרנד מציע צבעוניות עזה בשילוב עורות 
קרוקודיל  והטבעות  צ'יטה  כגון  חיות  הדפסי  של 
בשילובים נועזים וקונטרסטיים היוצרים מראה מרשים 

ובולט במיוחד.
שפעל   הראשון  הישראלי  המותג  הוא  נאות  טבע 

בידול  ליצור  והצליח  נעלי הנוחות בישראל  בקטגוריית 
טבע",  "נעלי  הגנרי  המונח  הטבעת  עם  משמעותי 
שהפך למזוהה עם החברה. לצד ריבוי שחקנים חדשים 
עצמה  את  לבדל  נאות"  "טבע  ממשיכה  בקטגוריה, 
יד  עבודת  על  המבוסס  כחול-לבן,  ייצור  באמצעות 
על  הקפדה  תוך  מתקדמות,  ייצור  טכנולוגיות  בשילוב 

חומרי גלם איכותיים.  
מרדכי  נאות  בקיבוץ  דרכה  את  החלה  נאות"  "טבע 
באורתופדיה  בידע  המתמחה  כסנדלריה   1946 בשנת 
המלאכה  בית  ומאוסטריה.  מצ'כיה  עולים  שהקימו 

הקטן התפתח למפעל המייצר נעליים. 
בסוף  לישראל  מחוץ  רבים  לשווקים  פרצה  נאות  טבע 
שנות ה-80, ומאז מייצאת 70% מתוצרת המפעל שלה 

למאות יעדים.
בשוק  החברה  פעילות  התרחבה  החולפת  בשנה 
כגון:  אסטרטגיים  מהלכים  מספר  בזכות  האמריקאי 
לארבע  מעבר  אונליין,  לרכישה  פלטפורמה  השקת 

קולקציות בשנה והשקת קטגוריית סניקרס.

 TEVA NAOT | טבע נאות

Fashion Week Tel Aviv 2020 

כבר  בישראל  הביוטי  עולם  את  מובילה  סופר-פארם 
ללקוחותיה  להביא  הקפידה  תמיד  והרשת  שנה   40
ביותר  החמים  והמותגים  הטרנדים  את  הישראליות 
בעולם בעולמות הבישום, הטיפוח וכמובן האיפור. בין 
מותגים  או  ודיור  שאנל  כמו  היוקרה  מותגי  זה  אם 
 - לוריאל  או  קרליין  ג'ייד,  כמו  יותר  עממיים 
בסופר-פארם כל אחת יכולה לבחור את הלוק שלה, 
מנת  על  המותגים.  מגוון  מבין  לה  שמתאים  במחיר 
עם  שמתכתבת  ייחודית,  חוויה  ולהבטיח  להמשיך 
בעולם,  עצמאיים  מותגים   - 'האינדי'  מותגי  טרנד 
האיפור  מותג  את  שנתיים  לפני  הרשת  השיקה 
MILUCCA תחת הסלוגן make up your mind - לפי 
נכון  אין  מתאים,  לוק  כל  מילוקה  של  העולם  תפיסת 
זו שבחרה בו  - כל עוד האישה היא  ולא נכון באיפור 

עבור עצמה. 

תפיסת העולם של מילוקה מתלבשת כמו כפפה ליד 
רבות  פרשנויות  מביא  הוא  שגם  האופנה,  לשבוע 
למושג היופי. לכך נוסיף את מחלקת ייבוא המותגים 
פיקסי  המותגים  את  שמביאה  סופר-פארם,  של 
ו-SO.KO בעולם הטיפוח וממש בשבוע האופנה תשיק 
 - make up revolution בישראל הרשת את המותג
ואת  החברתיות  הרשתות  את  שכבש  איפור  מותג 
ואהבה  צבעים  בשלל  פלטות  עם  בעולם  הבלוגריות 
שניתן  מותגים  של  אדיר  שפע  עם  לאיפור.  ענקית 
הרשת  להיות  הבחירה  בסופר-פארם,  רק  למצוא 
בשבוע  האופנה  תצוגות  של  האיפור  על  שאחראית 
אלגבי,  גילי  המאפר  אמון  יהיה  עליו  ת"א,  האופנה 

בהחלט מתבקשת.

 Super-pharm | סופר-פארם
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי בעיני זה יותר איך אתה מחזיק את עצמך ומה אתה 
משדר. יופי זה מורכבות, עניין שמייצר סקרנות וגילוי מחודש. 

יש קטע מתוך ספר שלדעתי מתאר את התחושה שלי לגבי 
יופי בצורה הטובה ביותר. 

"...she never looked nice, she looked like art, and 
art wasn't supposed to look nice; it was supposed 

to make you feel something." Eleanor & Park.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אני חושבת שהשינוי מבורך, אבל ברור לי שיש עוד דרך 
לעבור כדי ליצור שינוי חברתי ותודעתי אמיתי. הייתי רוצה 

שנגיע למצב שבו אישה לא צריכה להיות מושלמת ולעמוד 
בסטנדרטים מסוימים כדי להיות ראויה ולהחשב כ״יפה״.

 

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

 הלקוחה שלי לא מתאמצת להיות מיוחדת או ״מגניבה״, 
היא מחפשת מראה שהוא שיק אבל ללא מאמץ.

TUTU.B |  נופר דוכובני

| מהי ההגדרה של יופי בעיניכם?

אנחנו מוצאים יופי בטבעיות ובאמת של הדברים.

| מה דעתכם על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

 אנחנו רואים מגמת שינוי היופי במעבר לאינדיבידואליזם. 
 במילים אחרות, תשוקה לביטוי חי של האישיות והתנגדות

בשייכות לקבוצה או זרם. 

| איך הייתם מגדירים את קהל הלקוחות שלכם?

הקהל שלנו הם אנשים שאכפת להם איך המוצר עשוי.
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HAVIE |  ארצ׳י ודניס ריאבקו



אפרת קיסוס מקליס 052-5777-290 

מלון ספא בצפת שתוכנן 
Wellness בהשראת

מפגש קונספטואלי בין איכות חיים, יוקרה והשראה. 
אפרת  המלון  בתי  ומעצבת  אדריכלית  עם  ראיון 

קיסוס מקליס // דניאל דותן

גורפת ט תאוצה  שתפס  החיים  ואיכות  הבריאות  רנד 
בשנים האחרונות, ובדגש מיוחד עם מגפת הקורונה, 
הייתה  הקורונה  למשבר  המלון.  בתי  על  פוסח  אינו 
הבנת  עם  והבנייה,  המלונאות  עולם  על  דרמטית  השפעה 
חצרות  פתוחים,  שטחים  רחבים,  חללים  של  חיוניותם 
וניצלו  מחודשת  חשיבה  אימצו  רבים  מלון  בתי  ומרפסות. 
התייחסות  תוך  מחדש  המלון  לעיצוב  הסגר  תקופת  את 
הבריאות  אווירת  ולהטמעת  בפרט  ושטחים  חללים  לאותם 
לעולם  הייעודיים  המלון  מבתי  אחד  ככלל.   Wellness-וה
הבריאות והנפש שביצע במהלך השנה האחרונה תכנון ועיצוב 
המשלב  יוקרתי  ספא  מלון  ספא״,  ״כנען  מלון  הוא  מחדש, 
נופש רגוע עם טיפולי ספא מפנקים וייחודיים שנחקרו ונלמדו 
ואומנותי  רוחני  ותוכן  בריאות,  ארוחות  העולם,  רחבי  מכל 
שכולל הרצאות וסדנאות מרתקות. לעיצוב החדש של המלון 
בקונספט ה-Wellness נבחרה אפרת קיסוס מקליס, העוסקת 
באדריכלות ועיצוב פנים יותר מ-17 שנה. התמחותה של קיסוס 
מקליס היא עיצוב בתי מלון הן חדשים והן וותיקים. מומחיותה 
ויצירת  ותיקים  וקונספט חדש למלונות  היא בהטמעת מראה 
שימוש  תוך  זאת,  בהקמה.  למלונות  ומרגש  חדשני  קונספט 
באלמנטים עיצוביים מיוחדים המייצרים מראה יוקרתי, חדש 
ומושך באווירה אותנטית. היא התפרסמה בזכות עבו־ דותיה 
המרשימות ברשתות כגון פרימה ופתאל ואף ברשתות בחו“ל. 

משרדה עוסק גם בתכנון מוסדות, עיצוב משרדים ובתים.
ופועל  וספא  בריאות  מלון  הוא  בצפת  ספא  כנען  ״מלון 
אומרת  הראשונה“,  מהשורה  בריאות  טיפולי  של  במתכונת 
היכרותם  מתוך  אליי  פנו  המלון  ”בעלי  מקליס,  קיסוס  אפרת 
עמי בעבודת תכנון מלון קודם, ובחרו בי כיוון שידעו שאצליח 
להטמיע דרך עיצוב הפנים את קונספט ה-Wellness העדכני 

והחדש שהם רצו להקנות למלון״.

קונספט Wellness ראשון וייחודי בישראל
״בחרנו יחד את הקונספט העיצובי למלון מתוך מספר תכניות 
אנו  אלו  בימים  לדרך.  ויצאנו  בפניהם  שהצגתי  והדמיות 

בעיצומו של הפרויקט״, מסבירה קיסוס מקליס.

מהם הקווים המנחים בעיצוב המלון בקונספט 
ה-Wellness? ״המלון ממוקם בקצה העיר צפת על גבעה 

מול נוף פתוח, ירוק ומדהים, וכולל שטחים חיצונים יפיפיים. 
אחד מהקווים המנחים בקונספט הבריאות וה-Wellness הוא 
לנצל את השטחים החיצוניים ולהתמקד בהם, הן כדי להביא 

אותם לפרונט ולמודעות והן כדי להשתמש בהם באופן 
מעשי בפועל. על פי הקונספט הזה, כחלק מהעיצוב טיפחנו 
את החצרות והגינות של המלון, שילבנו בשטחים הפתוחים 

מתקני כושר לעידוד היציאה החוצה לאוויר הפתוח, ובעזרת 
מומחים, הבאנו מתקני כושר מהשורה הראשונה בעולם 

הספורט לשטחי החוץ ופנים במלון. כל חובב ספורטימצא פה 
את מיד את מקומו״.

״בנוסף, יזמנו הקמת ספא הכולל סאונות מיוחדות וחדשניות 

כדי  מיפן,  שיובאו  במים  טיפולים  והוספת  מחו“ל  שייבאנו 
להעצים את הספא שהוא מוקד המלון למעשה ולהרחיב את 
היצע הטיפולים הניתנים בו. מכיוון שמלון ”כנען ספא“ מארח 
ואירועים מקצועיים, הטמענו טכנולוגיה  גם כנסים  בין היתר, 

חדשנית באולמות הכנסים, בחדרי הישיבות ובחדרי המלון“.
והחדרים?

החל  במלון  חדרים   122 את  תכננתי  מהפרויקט  ״כחלק 
מודרני  ריהוט  בחירת  דרך  הטבעי,  לאור  החשיפה  מהגדלת 
ארגונומי ונוח, שילוב חו־ מרי עץ טבעי וחומרים היגייניים וריווח 
החלל, כחלק מקונספט הבריאות. העבודה במלון כנען ספא 
כללה מלבד הספא והבריכות גם את עיצוב של כל השטחים 
הציבוריים: הכניסה, הלובי, האולמות הבר וכמובן, חדר האוכל 

המאוד מיוחד״.

מה חשוב לדעת כשמעצבים מלון היום? ״צריך להבין שאף 
להימצא  אלא  ׳ארכאי׳,  למלון  להיכנס  רוצה  לא  כיום  אחד 
להיות לפני הכל  ומיוחדים. העיצוב צריך  במקומות טרנדיים 
חשוב  השראה.  ומלא  מזמין  נעים,  אסתטי,  וכמובן,  עדכני 
שלהם  החזון  את  המלון,  בעלי  של  הראש  את  להבין  מאוד 
בכיוון  ללכת  ותמיד  להשיג,  רוצים  היו  הם  ומה  שבנו  למלון 
המלון  בעלי  עם  פגישות  מקיימת  אני  העיצוב.  דרך  הזה 
אני  אותם  שלהם,  ולשאיפות  לרעיונות  ומקשיבה  והמנכ“לים 
מתרגמת לרעיון עיצובי חד ומהודק. אני חייבת לציין שהקרבה 
הזו לאותם יזמים מייצרת אצלי אינטימיות וחברות איתם. זה 
חשוב לי מאוד. חלקם כבר לגמרי משפחה עבורי. ישנן רשתות 

שממש גדלתי איתן״.

אפרת קיסוס מקליס | צילום: סם יצחקוב

@efrat.k.architecture efrat_kisoss_architecture

AIO service :מבט אל מתחם הספא במלון | צילום

8 3  |  K o r n i t F a s h i o n W e e k 
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

״היפה הוא התגלות של חוקי הטבע בצורותיו הנסתרות אשר 
מלבד ביטויו החזותי יהיה לנצח נסתר מאתנו״- ראלף וולד 

אמרסון.

מבחינתי יופי הוא מכלול של אלמנטים שונים, הנאספים 
לצורה מסוימת היוצרת אסתטיקה חזקה. לא תמיד אני 

מצליח להניח את האצבע, תמיד יש משהו שעומד מאחורי 
הזיקה ליצירה או לתוצרי הטבע. אני מרגיש שכשמשהו יפה 

יש סיבה נסתרת העומדת מאחוריו.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

מבחינתי ליופי תמיד היו גוונים רבים ומגוונים. היכולת לשים 
את הזרקור כל פעם על משהו חדש ואחר, ממש כמו במגמות 

ובטרנדים, משקפת את היופי על גווניו. שינוי מודל היופי 
הינו דבר חשוב עבורנו כחברה. ישנו צורך לפרוץ את גבולות 

הנורמה בחיפוש אחר אידיאלים חדשים ומעניינים.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

אני חושב שקהל של מעצב משקף את אופיו בצורה מסוימת.
בדיוק כמוני, הקהל שמגיע אלי מאופיין בסקרנות וברצון 

לאתגר את עצמו בדברים חדשים.
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Ariel Toledano |  אריאל טולדנו

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

אין דבר כזה אני חושב. אצל כל בן\בת אדם היופי הוא אישי.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

הגיע הזמן שתעשיית האופנה תשתנה ותיתן לכולם להרגיש 
בנוח בגופם.

| איך היית מגדיר את קהל הלקוחות שלך?

רציתי ליצור מותג שנותן מגוון רחב של סילואטים ללקוחות.
שכל לקוח\ה ימצא פרטים שמחמיאים לגזרתו האישית עם 

הרגשה נוחה ואמירה אופנתית חזקה.
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E218studio | אור איידלמן
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| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי בעיני הוא עניין של תחושה. אני תופסת את עצמי 
מתרגשת מהרבה דברים שנראים לי "יפים", בעיקר כאלה 
שמספרים איזשהו סיפור, אם זה כפתור, בן אדם או אפילו 

ערמה של זבל ברחוב. זה מביא איתו מכלול שלם של רגשות 
וזכרונות שפותחים את הראש ואת הלב ושם נמצא היופי 

בעיני.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אני חושבת שמגמת שינוי היופי היא דבר חשוב והכרחי 
שקורה היום. אנחנו רוצים לראות ייצוג של המציאות שלנו 

כפי שהיא, בלי פילטר. בעולם המוסיקה, הקולנוע והטלווזיה 
כבר נעשו התאמות לתפיסה הזו אך בעולם האופנה 

מתחברים למגמה הזאת בצעדים קטנים יותר, לגמרי יש עוד 
דרך לעבור. בכל אופן אני אופטימית.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

הייתי מגדירה את קהל הלקוחות שלי כגברים שמחפשים 
אחרי החופש. כאלה שאוהבים להתלבש ועם זאת להרגיש 
נינוחים, שמחפשים את הייחוד ובעיקר את ה^גרוב^ דרך 

הפריטים המוכרים.
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YIFAT FINKELSHTEIN | יפעת פינקלשטיין

| מהי ההגדרה של יופי בעינייך?

יופי בעיניי הוא דבר חמקמק ומסתורי אשר יכול להופיע 
במקומות לא צפויים. כמעט בלתי ניתן להגדרה ובגלל זה כל 

כך מסקרן ומעורר השראה. לעיתים אני מוצאת יופי בדבר 
מה פגום וסדוק אך לפעמים אני פוגשת בו בשלמותו. לעיתים 

היופי נמצא  בפשוט, בנקי, במדויק, ולפעמים במורכב 
ובמחוספס.

| מה דעתך על מגמת שינוי מודל היופי המתפתח היום?

אני שמחה לראות את מגמת שינוי מודל היופי בעולם. 
הגיע הזמן לראות בקדמת הבמה מגוון רחב של נשים וגברים 

ולהבין שאין מודל יופי אחד נכון- ויפה שעה אחת קודם.
השינוי כבר כאן אבל יש עוד דרך ארוכה לעשות, כולנו 

צריכים וצריכות לקחת חלק כדי להשפיע ולהוות השראה 
לנשים וגברים רבים ככל האפשר.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

הלקוחות שלי הן נשים. 
נשים שרוצות לבטא כלפי חוץ את מה שהן מרגישות עמוק 

בפנים- הן מבקשות בגד שיבטא את אופיין, שיהיה להן בית 
ובו בזמן ייתן להן מקום להביע את הייחודיות והנוכחות שלהן. 

נשים המחוברות לעצמן ולגוף שלהן ללא קשר לגיל, מראה 
או מבנה.
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Anat Friedman |  ענת פרידמן



TLV FASHION    

כולנו מלקטים עצות והמלצות מהסובבים אותנו ברמה היומיומית, קוראים 
כתבה בעיתון על מחקר חדש שישפר לנו את החיים ומנסים לשמר אותה 
בזיכרון, כמהים אחר אותו טיפ הזהב. אז עכשיו אתם יכולים לנוח ולהישען 
לאחור, קרן מויאל, מאמנת אישית המתמחה בייעוץ לאורח חיים בריא 
משתפת מהיבטה האישי והמקצועי באותם סודות החיים. באם תאמצו אפילו 

חלק מהם - אתם תסיימו את 2019 יותר בריאים משהתחלתם אותה. 

אם נשאל את כל מי שירד באופן משמעותי במשקל: מהו האתגר הגדול ביותר 
עמו התמודד, התשובה תיענה מיד: איך שומרים על המשקל הרצוי לאורך 

זמן? זוהי, אפוא, שאלת מיליון הקלוריות האמיתית.
"הדיאטות לא מציעות פתרון לטווח הארוך", אומרת קרן, "המטרה היא לאמץ 
אורח חיים קבוע והרגלי אכילה נכונים  שיאפשרו הגעה לתוצאות חיוביות 

לאורך זמן ולא כפעולה זמנית".
החיים שלנו מתנהלים בקצב גבוה ועמוס מתחים. אנחנו עובדים שעות 
מרובות, מתרוצצים בין קניות, ומשימות שונות ורק מחכים לסוף השבוע, 
למנוחה קצרה ולארוחות מפנקות. אנחנו נמצאים במסלול המהיר לתשישות 

מאמנת לאורח חיים בריא

קרן מויאל

לחיות בריא אפשרי?

ולהשמנת יתר על שלל הבעיות 
הקשות שנוצרות עקב כך.

קצב החיים המודרני גורם לרבים 
מאתנו להזניח את עצמנו ואת 
בריאותנו, והתזונה שלנו הופכת 
לפחות יעילה. רובנו אוכל מהר תוך 
כדי הליכה או בין ישיבות, אנחנו 
"חוטפים ביסים" מול המחשב 
בעבודה או תוך כדי צפייה בטלוויזיה, 
מבלי לתת את הדעת למה שאנחנו 

מכניסים לגופנו.
יום אחד אנו מגלים שהבגדים לא 
עולים עלינו, ופתאום מבינים כמה 
שאנחנו עייפים בזמן האחרון וחסרי 
אנרגיה. הרופא מעיר כמה הערות 

על עלייה במשקל והסכנות שלה, ואנחנו יוצאים מהמרפאה נחושים לרדת 
במשקל, ומחליטים לחפש באינטרנט דיאטה מהירה שתפתור לנו את כל 
הצרות. אבל, אין שום קיצורי דרך, אין כדורי קסם בדרך להרגשה טובה 
ולבריאות טובה. כן יש לקבל החלטה, להתייעץ עם מומחים בתחום התזונה 

ולהתמיד. 

התכנית מורכבת מ-שלושה שלבים עיקריים:
פגישה אישית ובדיקת נתונים
זיהוי כשלים בתזונה הנוכחית

התאמת סדר יום ובניית שגרת תזונה נכונה
הטמעת השינויים לאורח חיים בריא נעשית 

בליווי אישי ובזמן אמת.
אני משתפת את חיי במטרה להניע אתכם 
לפעולה ולהוות השראה. כדי לסייע לכם 
להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמכם. 
אתם מוזמנים לצאת איתי למסע בו נשנה 
יחד הרגלים ונאמץ אורח חיים בריא ובגוף 

ובנפש.

צילום-דניאל מויאל

   קרן מויאל.אימון אישי.עסקי. אורח חיים בריא.שנוי הרגלים

052-3222370 

אני מאמינה בשינוי של אורח החיים מהיסוד,השינוי המשמעותי מגיע 

משורש הבעיה ולא מהסימפטומים שלה
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הייתי מגדירה את קהל הלקוחות שלי כגברים שמחפשים 
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לנשים וגברים רבים ככל האפשר.

| איך היית מגדירה את קהל הלקוחות שלך?

הלקוחות שלי הן נשים. 
נשים שרוצות לבטא כלפי חוץ את מה שהן מרגישות עמוק 

בפנים- הן מבקשות בגד שיבטא את אופיין, שיהיה להן בית 
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במהלך העשור האחרון, 
־בעבודתי כדוגמנית ואקטי

ביסטית גוף היו שנים ארוכות 
שבהן יכולתי רק לחלום 

על שינוי מבורך כמו שהוא 
מתממש כיום. 

אני מתרגשת מזה כל יום 
במיוחד כבעלים ומנהלת 

של סוכנות ג׳וסי לשרית & 
לורנס, כל יום עוד מעצבים, 
בעלי מותגים ומנהלי שיווק 

בוחרים להיות חלק מהשינוי 
וללהק דוגמניות במידות 

שונות בפעילות שלהם. 
־כמות ההזדמנויות שדוגמ

ניות במידות שונות מקבלות 
בתעשייה עולה כל הזמן וזו 

רק ההתחלה. 

ריי שגב
דוגמנית, בעלת סוכנות ״ג׳וסי״

היום? המתפתח  היופי  מודל  שינוי  מגמת  על  דעתך  מה 

F R O N T  R O W

רונית יודקביץ
שחקנית דוגמנית שותפה 

בחברת ״קולגן פלוס״ אורית מרלין-רוזנצוייג
עיתונאית ״לאשה״וסופרת

שלי סתת קומבור
ראש המחלקה לצורפות 

ואופנה בבצלאל
איזה כייף להיות בת 54
 ולעבוד בעבודה שאני 

אוהבת כבר ארבעה עשורים.
הייתי בת 14 כשגילו אותי 

בקיוסק בריכת אוניברסיטת 
תל אביב, כ״כ ביישנית ולא 

־מתאימה לעולם התחרו
תי הזה, אבל התפתחתי 

וצמחתי לאישה שאני היום, 
עם צלקות פיזיות ונפשיות 

הוכחתי שעדיין יש לי מקום 
כדוגמנית, שחקנית ואשת 
עסקים, אין מושלם ואינני 

מושלמת וכמרצה יש לי את 
הזכות להעברת המסר 

שהעולם מקבל אותי ואותך 
בכל גיל, צבע, גובה ומידה.

לא מזמן אמרה לי שחקנית 
ישראלית בוגרת, משפט 

מכונן: "חבל שבזבזתי את 
שנותיי היפות על הלקאה 

עצמית". שמחתי. עוד אישה 
מצליחה מודה שהייתה 

קורבן של משטר הרזון וזה 
נגמר. בשנים האחרונות, 
 ME TOO הודות לתנועת

ולרשתות החברתיות, נשים 
רוצות אוטונומיה על גופן. 

מודל היופי החדש אינו תלוי 
בצלמי אופנה ומגזינים, הוא 

־מציף אותנו דרך נשים מש
פיעות, מקדש נשיות ומכבד 

אותנו. והגיע הזמן. 

לאידיאל היופי אין אידיאל. 
אנחנו בתקופה שבה יש 

מקום לכולנו, כולנו שוות. 
־אני מאוד רוצה לקוות שא

נחנו בתחילתה של מהפכה 
שתשנה את פני החברה ואת 

תפיסת אידיאל היופי. אני 
חושבת שכדאי לשים לב ולא 

לעשות שימוש ציני במושג 
"שינוי מודל היופי" ולהקפיד 

ללהק לפי קונספט ולא 
לפי טרנד. אוסיף ואומר כי 
שינוי מודל היופי טמון  בנו, 

־בביטחון העצמי שלנו בהשל
מה ובאהבה העצמית.
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יעל רון בת 45, עם וותק של 20 שנים בתחום האימון והטיפול.
לצד תואר ראשון במדעי הרוח והחברה פיתחתי תחומיי עניין נוספים 
שלבסוף הפכו למקצוע. את תחום האימון והטרנספורמציה, לראשונה 
למאמנים  ובדומה  אדיוקיישן,  לנדמרק  לאומי  הבין  בארגון  פגשתי 
להעמיק  המשכתי  בו.  שעות  אלפי  עשרות  והגשמתי  הנחתי  נוספים, 
שמשמעותית  שונות  ואימון  טיפול  בשיטות  לאמן  והוסמכתי  בתחום 
בהן היא שיטת סאטיה לבית אימושיין שמהווה מקור להשראה ושלב 
וניקוי  תזונה  בתהליכיי  וטיפול  ליווי  כולל  שגם  שלי  המודל  בפיתוח 
רעלים. זאת הדרך אשר קרתה לי, היוותה מענה שלם, כשהתמודדתי 
ליבי.  צו  מתוך  היום  מעבירה  אני  אותה  והקשיים,  המכשולים  כל  עם 
הטיפול  האימון  מתחום  מקצועיים  תוכן  בעולמות  שמושתתת  דרך 

והמדעים. 

איך אנשים עושים שינוי בעקבות הסדנה שלך?
צריכים  שאנו  הגוף  של  השפה  הבנת  דרך  נעשית  כולה  הלמידה 
להיזכר ולהתחבר אליה. אנו לומדים לזהות מאיזו תודעת עבר העישון 
נרגעים, חומלים, נפתחים  בנו. אנחנו מטפלים בפחד,  מתקיים 

לשינוי. לוקחים אחריות, מתנקים ומתחברים אל החזון. 

מהי פריצת הדרך שאת מציעה כדי להיגמל מעישון?
ידי  על  לא  גוף,  מבוססות  אימון  שיטות  של  ז'אנר  אל  משתייכת  אני 
מגע, אלא על ידי תשומת לב ולקיחת אחריות. בין יתר הדברים אשר 
גם  מאמנת  אני  לתוצאות,  להגיע  כדי  לגביהם  אחריות  לקחת  עלינו 
לנהל את תחושות הגוף, כדי להצליח לספור עד 10. זה נעשה על ידי 
תשומת לב לשלושה רבדים שמיצרים את המציאות שלנו - התודעה, 
תחושות הגוף והשפה. אנו חיים בעבר- חווית החיים שלנו, מאוחסנת 
וצרובה בתחושות הגוף. אנו מקשיבים ומתקשרים עם הסביבה דרכה 
וכך יוצרים את אותה המציאות שוב ושוב. החוויה מהעבר מפעילה בנו 
תגובה אוטומטית כמו להדליק עוד סיגריה. כמו כן אנחנו מתאמנים 

לעבוד עם הפחד הקדום בנו שמונע מאיתנו גמילה.
הגוף,  את  לנהל  זה  שלנו  לחיים  תוצאות  בלהביא  הראשון  השלב 
זה לשים לב לאנרגיה שלנו ומה אנו מייצרים. זאת מודעות ומעבר 

לרמת תודעה מפותחת יותר.

הראש אומר stop אבל הגוף דורש עוד. 
איך תוכלי להסביר את זה? 

שהם  מטפלת,  אני  ובזה  מעשנים  שעדיין  אנשים  'תוקע'  שהכי  מה 
שבויים בתוך תודעת העבר. יש שני רבדים שמונעים מאיתנו גמילה. 
קצה הקרחון והבלוק הגדול שמתחתיו. הם הביטוי של הגלוי והנסתר 
שבתוכינו. 'אני אוהב לעשן', 'כיף לי', "לא משעמם לי", 'סיגריה שתיים 
זה כלום, מבחינתי זה יהיה כאילו נגמלתי'. האמירות הללו הן רק כיסוי 
שמאפשר להתגבר על פחד ולחץ בגוף. הבלוק הגדול שמתחת שייך 
אישה  היתה  למשל  להיגמל.  האנרגיה  את  ומוריד  מהעבר  להדחקה 

בחברה.  שעמום  להפיג  פתרון  היא  שהסיגריה  ליבה  בכל  שהאמינה 
בחברת  נמצאת  שהיא  הסיבה  מה  היתה,  האמיתית  השיחה  אבל 
בה  חיה  עבר  אנרגיית  איזה  לה?  שמשעמם  בחוויה  שהיא  אנשים 
שמתוכה היא מקשיבה ופועלת? הקילוף איפשר לה ההתמודדות עם 
לחץ אגור בגוף, השלמת העבר ממקום מטיב, חיבור אל ההווה ומעבר 
אל תדר מדויק מלא אנרגיה. היום היא גמולה מעישון לאחר עשורים 
רבים של עישון.  דוגמא נוספת היא על בחור שהרגיש מושפל מהבוס, 
אבל מתוך הפחד לאבד פרנסה, הוא בלע את הצפרדע. כשפירקנו 
את התחושה שקשורה בשתיקתו, שהיתה טמונה עמוק בעברו, נוצר 
על  אשר  את  לומר  וזמינה  גבוהה  אנרגיה  חדש,  תקשורת  אפיק  לו 
ליבו, ולהיגמל מעישון.  התודעה נרגעה, הלחץ ירד בגוף, והאנרגיה 

התפנתה לטובת גמילה מעישון. 

חיבור אל החזון - אל משמעות החיים. 
ערוץ  מפתחים  אנשים  התהליך,  במהלך  אנרגיה.  של  עצום  כוח  זה 
וסבל, ומתחברים לעוצמה  אחריות, למנוע צער  תקשורת להגשמה, 
של הגוף ולכוח הביולוגי של האמונה ואז חוזרים לחייהם מלאי אנרגיה 

ונכונים לזמן לעצמם מציאות חדשה, בליווי תרגול יומי שיצרתי.

אז למה צריך אותי לשם כך ?
כי טרנספורמציה מתרחשת בהקשבה והמומחיות שלי היא להקשיב 

מהמקום הכי נקי שיש, לפרק ולבנות חדש. 
זה המקצוע שלי, הייעוד שלי וגם תהליך האימון השלם.

והיום   25 בגיל  נגמלה   ,15 בגיל  לעשן  התחילה  רון  יעל 
מעישון.  לגמילה  ומומחית  הגוף  דרך  לשינוי  מאמנת  היא 
"המפתח", היא אומרת הוא "לדבר עם הגוף בשפתו"  
לשחרר את תודעת העבר ולייצר תדר חדש ומדויק בתוכינו.

נושמים
אאוווויירר

איך מתחילים להפסיק? התשובות בכתבה

050-5890734 www.yaelron.net|התקשרו עכשיו!
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// מאת טלי דביר לבנת

צמצום מעגל הצדק

צילום: עידו לביא

מתת פלסנר מבכירות עורכות הדין בישראל, בראיון מרתק על עקרון השיוויון 
בדיני מזונות ילדים בישראל. שנות פעילותה הרבות והמגוונות זיכו אותה 

בכבוד רב בקרב קהילת המשפט בישראל והיא מוזמנת באופן תדיר להרצות 
בכנסים ובאירועים משפטיים ועסקיים. בראיון זה תסקור עו״ד פלסנר את 

התמורות שחלו בשנים האחרונות בעולם דיני המזונות של קטינים 
בישראל עם התייחסות לפסיקה החדשה של ביהמ״ש העליון 

מינואר 2021 שתקשה על הגשת תביעות להפחתת 
מזונות על ידי אבות גרושים.  
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מהעת  העליון  ביהמ"ש  של  חדשה  פסיקה 
האחרונה, לפיה תידרש הוכחת שינוי של ממש 
כדי לאפשר הפחתת מזונות קטינים, מהווה 
׳מכה׳ קשה לאבות הגרושים. זהו שינוי משמעותי 
השיוויון  עקרון  הוחל   2017 שבשנת  לאחר 
 ע״י ביהמ"ש העליון בתיקי מזונות וירד הרף 
 להגשת תביעות להפחתת מזונות קטינים. 
ועתה, בפתח שנת 2021, אנו חוזרים שוב לרף 

הגבוה.

2018 התקבל פסק דין תקדימי במשרדה של עורכת  ביולי 
הדין והמגשרת מתת פלסנר בתיק אותו ניהלה משך מספר 
העליון  ביהמ"ש  של  ההלכה  כי  נקבע  הדין  בפסק  שנים. 
מ-2017 שהחילה את השיוויון בדיני מזונות קטינים מהווה 
ניתן  כי  וכן  המזונות  את  להפחית  ניתן  בגינו  נסיבות  שינוי 
להחיל אותה גם רטרואקטיבית בתיקים סגורים. בפסיקה זו, 
שהיתה ראשונה מסוגה בישראל, היה נסיון לסלול את דרכם 
של אבות גרושים רבים להפחית את המזונות שהם משלמים. 

למעלה  במשך  שקדו  פלסנר  עוה"ד  של  במשרדה 
עבודה  והרבה  נחישות  רבה,  בהתמדה  שנים  משלוש 
שאין  סברו  שרבים  מזונות,  הפחתת  תיק  לנהל  מאומצת 
וזו  מקרי  לא  זה  אחרת.  סברה  פלסנר  עו"ד  סיכוי.  כל  לו 
פלסנר  עו"ד  מחליטה  בה  הראשונה  הפעם  לא  בהחלט 
הצלחתו.  בסיכויי  האמינו  לא  שאחרים  בתיק   לייצג 
"נדרשת נחישות, נדרש אומץ והחשוב מכל – אמונה בצדקת 
הדרך. אם אני מאמינה במשהו, אני אלך איתו עד הסוף", 

אומרת פלסנר.

שנה לפני שניתן פסק הדין התקדימי, קבע ביהמ"ש העליון 
ב-2017, כי יחול שיוויון בדיני המזונות של קטינים בישראל 
וכך למעשה נוצרו ברגע "2 סוגים של אבות" – אלו שיהנו 
שישלמו  ואלו  יותר  נמוכים  במזונות  וישאו  השיוויון  מן 
שניתנה  לפני  הסתיים  עניינם  כי  יותר  גבוהים  מזונות 
של  במשרדה  החדש  הדין  פסק  בעליון.  החדשה  ההלכה 
יוכלו  כי  שקיוו  רבים  אבות  בקרב  תקווה  הפיח  פלסנר 
יוכל להתממש  וכי הצדק  כנפי השיוויון  עתה לחסות תחת 
העליון  של  ההלכה  כי  הקביעה  בשל  זאת,  בעניינם.  גם 
מכבר.  זה  שנסתיימו  תיקים  על  גם  רטרואקטיבית  תחול 

עם  קמים  בוקר  בכל  "לא  מרשים.  הישג  היה  בהחלט  זה 
אנשים  של  חייהם  על  להשפיע  כדי  בה  שיש  כזו,  פסיקה 
מספרת  הצדק",  מעגל  את  מרחיבה  ושלמעשה  רבים  כה 
לא  נעשה  בו  תחום  הוא  המשפחה  דיני  תחום  פלסנר. 
ניהול  משלבי  שלב  בכל  להסכם  להגיע  מאמץ  פעם 
הגעה  דין.  לפסק  כלל  מגיעים  לא  רבים  ובמקרים  התיק 
נדיר.  די  דין שמהווה מהפיכה של ממש היא אירוע  לפסק 

להפחתת  תביעות  אינספור  הוגשו  שנים  מספר  משך  וכך, 
גבוהים  מזונות  משלמים  שהם  שחשו  אבות  ע"י  מזונות 
דין  בפסק  הסתיים  שעניינם  או  להסכמים  הגיעו  הם  מדי. 
המזונות  בתיקי  השיוויון  את  החיל  העליון  שביהמ"ש  לפני 
בשנים  צדק.  וחוסר  עוול  להם  נגרם  וכך  קטינים  של 
בדרישות  ביהמ"ש  של  בפסיקה  הקלה  היתה  האחרונות, 
תביעות  להגיש  יותר  קל  היה  המזונות.  להפחתת  הסף 
הפחתה של מזונות ולהצליח. כמובן שכל מקרה לגופו, אך 
נדרשו  אבות  השינוי.  התאפשר  בהם  מקרים  מעט  לא  היו 
עובדתי  נסיבות  שינוי  להוכיח  יותר,  נמוך  ברף  לעמוד 
שילמו. שהם  המזונות  את  יפחית  שביהמ"ש  מנת  על  קל 

ע"י  חדש  דין  פסק  ניתן   ,2021 ינואר  בחודש  לאחרונה, 
ביהמ"ש העליון שהעלה שוב את הרף הנדרש. פסק הדין 
הזה מהווה 'מכה' קשה לאבות הגרושים, שיתקשו להפחית 
את המזונות שהם משלמים. האם יש בכך צדק? האם כך 
יוחל השיוויון? ממילא ברור, כי פסיקה זו תוביל לתוצאה בה 
השיוויון והצדק ייסוגו מפני שיקולים אחרים – עקרון סופיות

בתביעות  ביהמ"ש  הצפת  ההסתמכות,  אינטרס  הדיון, 
אחרים.  שיקולים  ועוד  המזונות  להפחתת  אינספור 

במשרדה של עוה"ד פלסנר שקדו במשך 
רבה,  בהתמדה  שנים  משלוש  למעלה 
לנהל  מאומצת   עבודה  והרבה  נחישות 
שאין  סברו  שרבים  מזונות,  הפחתת  תיק 
לו כל סיכוי. עו"ד פלסנר סברה אחרת. זה 
וזו בהחלט לא הפעם הראשונה  לא מקרי 
בתיק  לייצג  פלסנר  עו"ד  מחליטה  בה 
הצלחתו.  בסיכויי  האמינו  לא  שאחרים 

בוטיק  משרד  הוא  פלסנר  הדין  עורכי  משרד 
והגירושין  המשפחה  דיני  בתחום  מהמובילים 
בתחום  עוסקת  פלסנר  הדין  עורכת  בישראל. 
רב  נסיון  בעלת  והינה  עשורים  משני  למעלה 
המשפטי  בידע  המשרד  של  ייחודו  בתחום. 
דרך,  ופורצות  תקדימיות  בפסיקות  הנרחב, 
בתודעת שירות גבוהה ובנסיון הרב שנצבר בניהול 
המשרד  ביותר.  ומורכבות  מאתגרות  מערכות 
פתרונות  של  כוללת  מעטפת  ללקוחותיו  מעניק 
השונות. המשפט  בערכאות  התיקים   בניהול 

פרו  תיקי  שני  זמן  נקודת  בכל  מתנהלים  במשרד 
בונו, כחלק מתרומת המשרד לקהילה. עוד משחר 
נעוריה התחברה עו"ד פלסנר לעשיית צדק  ואהבה 
בעבודתה  רואה  פלסנר  עו"ד  לאחרים.  לעזור 
שליחות בעולם שכולו דיני נפשות, כשמה שמוביל 
האפשרות  הוא  המשרד  צוות  ואת  אותה  ומנחה 
של  ועתידם  חייהם  את  לשנות  בידיהם  שניתנת 
אנשים ולהביאם למקום טוב ובטוח יותר. המשרד 
מונה צוות של 6 עורכות דין ומנהלת משרד שעושות 
טובת  ומאומצת.  נחושה  בעבודה  כימים  לילות 
הילדים היא שניצבת לנגד עיניהם בראש ובראשונה 
בניהול כל מערכה משפטית. "נופלת בחלקנו מדי 
אנשים,  של  בחיים  אמיתי  שינוי  לחולל  הזכות  יום 
הבלתי  את  ולהפוך  משפטיים  אתגרים  לצלוח 
פלסנר.  עו"ד  מספרת  בעבורם",  לאפשרי   אפשרי 

וההופעות  השוטפת  המשרד  לעבודת  מעבר 
עוה״ד  מוזמנת  ובתקשורת,  בביהמ״ש  הרבות 
פלסנר באופן תדיר להרצות בכנסים ובהשתלמויות 
עסקיים.   עיון  וימי  בכנסים  וכן  עיסוקה  בתחום 

לצד ניהול מערכות משפטיות מאתגרות בביהמ"ש, 
עו"ד פלסנר הינה מגשרת מוסמכת שמנהלת מדי 
נסיון  ולה  הגירושין  גישור בתחום  שנים רבות תיקי 
במגע  הוא  העשייה  לב  מו"מ.  בניהול  רב  מצטבר 
וסיפור  לקוחותיו  עם  המשרד  צוות  של  היומיומי 
חייהם בשעת משבר לצד מציאת הפתרון המשפטי 
היצירתי והטוב ביותר שיוביל אותם לחוף מבטחים. 
מוסיפה  פלסנר  המשרד.  של  המניע  הכח  זהו 
רבה  וברגישות  בתבונה  התנהלות  ״נדרשת  כי 
בתחום מאתגר זה, תוך שמירה על טובת הקטינים 
ובחינת צרכיהם, במקום שקולם לרוב אינו נשמע.״
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2021, ניתן פסק  לאחרונה, בחודש ינואר 
שהעלה  העליון  ביהמ"ש  ע"י  חדש  דין 
הזה  הדין  פסק  הנדרש.  הרף  את  שוב 
הגרושים,  לאבות  קשה  'מכה'  מהווה 
שהם  המזונות  את  להפחית  שיתקשו 
כך  האם  צדק?  בכך  יש  האם  משלמים. 
יוחל השיוויון? ממילא ברור, כי פסיקה זו 
ייסוגו  תוביל לתוצאה בה השיוויון והצדק 
סופיות עקרון   – אחרים  שיקולים  מפני 
הצפת  ההסתמכות,  אינטרס  הדיון, 
להפחתת  אינספור  בתביעות  ביהמ"ש 
אחרים.  שיקולים  ועוד  המזונות 

האם זה סופו של עידן חשוב ומשמעותי? עידן של שינוי. עידן 
של שיוויון ושל צדק. האם לכך התכוון ביהמ"ש העליון? האם 
במקרים  צדק?  של  עקרונות  נחיל  וכך  השיוויון  יתקיים  כך 
רבים לאב יש יכולת כלכלית נמוכה מזו של האם והוא עדיין 
נדרש לתשלום מזונות, כי כך נפסק בעניינו או שלכך הוא 
ביהמ"ש  של  פסיקתו  מכאן,  חתם.  עליו  בהסכם  הסכים 
וצדק.  שיוויון  של  עקרונות  שהחילה   2017 בשנת  העליון 
2021 מחזירה את  ינואר  ואולם, הפסיקה החדשה מחודש 
אבות  הצדק.  מרחב  את  ומצמצמת  לאחור  הצדק  גלגלי 
על  המשולמים  המזונות  את  להפחית  שוב  יתקשו  גרושים 
ונדרשת.  הכרחית  הינה  כזו  שהפחתה  במקרה  גם  ידם, 
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מהעת  העליון  ביהמ"ש  של  חדשה  פסיקה 
האחרונה, לפיה תידרש הוכחת שינוי של ממש 
כדי לאפשר הפחתת מזונות קטינים, מהווה 
׳מכה׳ קשה לאבות הגרושים. זהו שינוי משמעותי 
השיוויון  עקרון  הוחל   2017 שבשנת  לאחר 
 ע״י ביהמ"ש העליון בתיקי מזונות וירד הרף 
 להגשת תביעות להפחתת מזונות קטינים. 
ועתה, בפתח שנת 2021, אנו חוזרים שוב לרף 

הגבוה.

2018 התקבל פסק דין תקדימי במשרדה של עורכת  ביולי 
הדין והמגשרת מתת פלסנר בתיק אותו ניהלה משך מספר 
העליון  ביהמ"ש  של  ההלכה  כי  נקבע  הדין  בפסק  שנים. 
מ-2017 שהחילה את השיוויון בדיני מזונות קטינים מהווה 
ניתן  כי  וכן  המזונות  את  להפחית  ניתן  בגינו  נסיבות  שינוי 
להחיל אותה גם רטרואקטיבית בתיקים סגורים. בפסיקה זו, 
שהיתה ראשונה מסוגה בישראל, היה נסיון לסלול את דרכם 
של אבות גרושים רבים להפחית את המזונות שהם משלמים. 

למעלה  במשך  שקדו  פלסנר  עוה"ד  של  במשרדה 
עבודה  והרבה  נחישות  רבה,  בהתמדה  שנים  משלוש 
שאין  סברו  שרבים  מזונות,  הפחתת  תיק  לנהל  מאומצת 
וזו  מקרי  לא  זה  אחרת.  סברה  פלסנר  עו"ד  סיכוי.  כל  לו 
פלסנר  עו"ד  מחליטה  בה  הראשונה  הפעם  לא  בהחלט 
הצלחתו.  בסיכויי  האמינו  לא  שאחרים  בתיק   לייצג 
"נדרשת נחישות, נדרש אומץ והחשוב מכל – אמונה בצדקת 
הדרך. אם אני מאמינה במשהו, אני אלך איתו עד הסוף", 

אומרת פלסנר.

שנה לפני שניתן פסק הדין התקדימי, קבע ביהמ"ש העליון 
ב-2017, כי יחול שיוויון בדיני המזונות של קטינים בישראל 
וכך למעשה נוצרו ברגע "2 סוגים של אבות" – אלו שיהנו 
שישלמו  ואלו  יותר  נמוכים  במזונות  וישאו  השיוויון  מן 
שניתנה  לפני  הסתיים  עניינם  כי  יותר  גבוהים  מזונות 
של  במשרדה  החדש  הדין  פסק  בעליון.  החדשה  ההלכה 
יוכלו  כי  שקיוו  רבים  אבות  בקרב  תקווה  הפיח  פלסנר 
יוכל להתממש  וכי הצדק  כנפי השיוויון  עתה לחסות תחת 
העליון  של  ההלכה  כי  הקביעה  בשל  זאת,  בעניינם.  גם 
מכבר.  זה  שנסתיימו  תיקים  על  גם  רטרואקטיבית  תחול 

עם  קמים  בוקר  בכל  "לא  מרשים.  הישג  היה  בהחלט  זה 
אנשים  של  חייהם  על  להשפיע  כדי  בה  שיש  כזו,  פסיקה 
מספרת  הצדק",  מעגל  את  מרחיבה  ושלמעשה  רבים  כה 
לא  נעשה  בו  תחום  הוא  המשפחה  דיני  תחום  פלסנר. 
ניהול  משלבי  שלב  בכל  להסכם  להגיע  מאמץ  פעם 
הגעה  דין.  לפסק  כלל  מגיעים  לא  רבים  ובמקרים  התיק 
נדיר.  די  דין שמהווה מהפיכה של ממש היא אירוע  לפסק 

להפחתת  תביעות  אינספור  הוגשו  שנים  מספר  משך  וכך, 
גבוהים  מזונות  משלמים  שהם  שחשו  אבות  ע"י  מזונות 
דין  בפסק  הסתיים  שעניינם  או  להסכמים  הגיעו  הם  מדי. 
המזונות  בתיקי  השיוויון  את  החיל  העליון  שביהמ"ש  לפני 
בשנים  צדק.  וחוסר  עוול  להם  נגרם  וכך  קטינים  של 
בדרישות  ביהמ"ש  של  בפסיקה  הקלה  היתה  האחרונות, 
תביעות  להגיש  יותר  קל  היה  המזונות.  להפחתת  הסף 
הפחתה של מזונות ולהצליח. כמובן שכל מקרה לגופו, אך 
נדרשו  אבות  השינוי.  התאפשר  בהם  מקרים  מעט  לא  היו 
עובדתי  נסיבות  שינוי  להוכיח  יותר,  נמוך  ברף  לעמוד 
שילמו. שהם  המזונות  את  יפחית  שביהמ"ש  מנת  על  קל 

ע"י  חדש  דין  פסק  ניתן   ,2021 ינואר  בחודש  לאחרונה, 
ביהמ"ש העליון שהעלה שוב את הרף הנדרש. פסק הדין 
הזה מהווה 'מכה' קשה לאבות הגרושים, שיתקשו להפחית 
את המזונות שהם משלמים. האם יש בכך צדק? האם כך 
יוחל השיוויון? ממילא ברור, כי פסיקה זו תוביל לתוצאה בה 
השיוויון והצדק ייסוגו מפני שיקולים אחרים – עקרון סופיות
בתביעות  ביהמ"ש  הצפת  ההסתמכות,  אינטרס  הדיון, 
אחרים.  שיקולים  ועוד  המזונות  להפחתת  אינספור 

במשרדה של עוה"ד פלסנר שקדו במשך 
רבה,  בהתמדה  שנים  משלוש  למעלה 
לנהל  מאומצת   עבודה  והרבה  נחישות 
שאין  סברו  שרבים  מזונות,  הפחתת  תיק 
לו כל סיכוי. עו"ד פלסנר סברה אחרת. זה 
וזו בהחלט לא הפעם הראשונה  לא מקרי 
בתיק  לייצג  פלסנר  עו"ד  מחליטה  בה 
הצלחתו.  בסיכויי  האמינו  לא  שאחרים 

בוטיק  משרד  הוא  פלסנר  הדין  עורכי  משרד 
והגירושין  המשפחה  דיני  בתחום  מהמובילים 
בתחום  עוסקת  פלסנר  הדין  עורכת  בישראל. 
רב  נסיון  בעלת  והינה  עשורים  משני  למעלה 
המשפטי  בידע  המשרד  של  ייחודו  בתחום. 
דרך,  ופורצות  תקדימיות  בפסיקות  הנרחב, 
בתודעת שירות גבוהה ובנסיון הרב שנצבר בניהול 
המשרד  ביותר.  ומורכבות  מאתגרות  מערכות 
פתרונות  של  כוללת  מעטפת  ללקוחותיו  מעניק 
השונות. המשפט  בערכאות  התיקים   בניהול 

פרו  תיקי  שני  זמן  נקודת  בכל  מתנהלים  במשרד 
בונו, כחלק מתרומת המשרד לקהילה. עוד משחר 
נעוריה התחברה עו"ד פלסנר לעשיית צדק  ואהבה 
בעבודתה  רואה  פלסנר  עו"ד  לאחרים.  לעזור 
שליחות בעולם שכולו דיני נפשות, כשמה שמוביל 
האפשרות  הוא  המשרד  צוות  ואת  אותה  ומנחה 
של  ועתידם  חייהם  את  לשנות  בידיהם  שניתנת 
אנשים ולהביאם למקום טוב ובטוח יותר. המשרד 
מונה צוות של 6 עורכות דין ומנהלת משרד שעושות 
טובת  ומאומצת.  נחושה  בעבודה  כימים  לילות 
הילדים היא שניצבת לנגד עיניהם בראש ובראשונה 
בניהול כל מערכה משפטית. "נופלת בחלקנו מדי 
אנשים,  של  בחיים  אמיתי  שינוי  לחולל  הזכות  יום 
הבלתי  את  ולהפוך  משפטיים  אתגרים  לצלוח 
פלסנר.  עו"ד  מספרת  בעבורם",  לאפשרי   אפשרי 

וההופעות  השוטפת  המשרד  לעבודת  מעבר 
עוה״ד  מוזמנת  ובתקשורת,  בביהמ״ש  הרבות 
פלסנר באופן תדיר להרצות בכנסים ובהשתלמויות 
עסקיים.   עיון  וימי  בכנסים  וכן  עיסוקה  בתחום 

לצד ניהול מערכות משפטיות מאתגרות בביהמ"ש, 
עו"ד פלסנר הינה מגשרת מוסמכת שמנהלת מדי 
נסיון  ולה  הגירושין  גישור בתחום  שנים רבות תיקי 
במגע  הוא  העשייה  לב  מו"מ.  בניהול  רב  מצטבר 
וסיפור  לקוחותיו  עם  המשרד  צוות  של  היומיומי 
חייהם בשעת משבר לצד מציאת הפתרון המשפטי 
היצירתי והטוב ביותר שיוביל אותם לחוף מבטחים. 
מוסיפה  פלסנר  המשרד.  של  המניע  הכח  זהו 
רבה  וברגישות  בתבונה  התנהלות  ״נדרשת  כי 
בתחום מאתגר זה, תוך שמירה על טובת הקטינים 
ובחינת צרכיהם, במקום שקולם לרוב אינו נשמע.״

עו״ד מתת פלסנר | צילום: עידו לביא
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2021, ניתן פסק  לאחרונה, בחודש ינואר 
שהעלה  העליון  ביהמ"ש  ע"י  חדש  דין 
הזה  הדין  פסק  הנדרש.  הרף  את  שוב 
הגרושים,  לאבות  קשה  'מכה'  מהווה 
שהם  המזונות  את  להפחית  שיתקשו 
כך  האם  צדק?  בכך  יש  האם  משלמים. 
יוחל השיוויון? ממילא ברור, כי פסיקה זו 
ייסוגו  תוביל לתוצאה בה השיוויון והצדק 
סופיות עקרון   – אחרים  שיקולים  מפני 
הצפת  ההסתמכות,  אינטרס  הדיון, 
להפחתת  אינספור  בתביעות  ביהמ"ש 
אחרים.  שיקולים  ועוד  המזונות 

האם זה סופו של עידן חשוב ומשמעותי? עידן של שינוי. עידן 
של שיוויון ושל צדק. האם לכך התכוון ביהמ"ש העליון? האם 
במקרים  צדק?  של  עקרונות  נחיל  וכך  השיוויון  יתקיים  כך 
רבים לאב יש יכולת כלכלית נמוכה מזו של האם והוא עדיין 
נדרש לתשלום מזונות, כי כך נפסק בעניינו או שלכך הוא 
ביהמ"ש  של  פסיקתו  מכאן,  חתם.  עליו  בהסכם  הסכים 
וצדק.  שיוויון  של  עקרונות  שהחילה   2017 בשנת  העליון 
2021 מחזירה את  ינואר  ואולם, הפסיקה החדשה מחודש 
אבות  הצדק.  מרחב  את  ומצמצמת  לאחור  הצדק  גלגלי 
על  המשולמים  המזונות  את  להפחית  שוב  יתקשו  גרושים 
ונדרשת.  הכרחית  הינה  כזו  שהפחתה  במקרה  גם  ידם, 
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בחירות אופנתיות 
החיבור בין מגדר לאופנה היווה את עמוד האש 
בין  רגשיות,  בסוגיות  מהמחקרים  לרבים  הרעיוני 
עלי  האנושית,  התרבות  ימי  משחר  לדיכוי.  ביטוי 
אנו  ימינו  ועד  וחווה  אדם  גופם  על  שעטו  התאנה 
אופנה כגורם מרכזי בשיח המגדרי בעולם ששואף 

לשוויוניות מגדרית אבל עוד רחוק משם.

מאת: נועה רבן

על הקשר שבין אופנה למגדר
 //



בחירות אופנתיות 
החיבור בין מגדר לאופנה היווה את עמוד האש 
בין  רגשיות,  בסוגיות  מהמחקרים  לרבים  הרעיוני 
עלי  האנושית,  התרבות  ימי  משחר  לדיכוי.  ביטוי 
אנו  ימינו  ועד  וחווה  אדם  גופם  על  שעטו  התאנה 
אופנה כגורם מרכזי בשיח המגדרי בעולם ששואף 

לשוויוניות מגדרית אבל עוד רחוק משם.

מאת: נועה רבן

על הקשר שבין אופנה למגדר
 //



עד כמה הבגדים שאנו הנשים 
לובשות מעצימים אותנו ומאפשרים 

לנו לבטא את עצמנו ועד כמה הם 
מבטאים למעשה דיכוי סמוי וחוסר 

מסוגלות של נשים רבות לקחת חלק 
באופן שלם וחופשי בעולם סביבן.

באופן  הנשים  את  לראות  הבגד  מאפשר  כמה 
שלם, כמי שהינן בעלות שליטה על חייהן?

של  ההכפפה  לתהליך  תורם  הביגוד  כמה  ועד 
נשים – להתייחסות אליהן כאל אובייקט למבט, 
או כמי שמחויבות להיכנע לתכתיבים חברתיים 
חלק  ולקחת  להשתייך  כדי  רק  גברים  שקבעו 

במרחב הציבורי?

נקשר  הביגוד  האנושית,  התרבות  ימי  משחר 
 – ופחד  אשמה  תחושות  כולל  רגשיות,  לסוגיות 
סיפור  היא  זה  מצב  להציג  שמיטבה  המבואה 

בראשית והמלבוש האנושי הראשון.
גן  סיפור  לפי  עצמם  על  שעטו  התאנה  עלה 
וביוש  בושה  של  חוויה  מסמן  וחווה  אדם  העדן 
וגם  כללי  בהיבט  גם  האנושי  לקיום  שנקשרו 
היחס  ההיסטוריה,  לאורך  מגדרי.  בהיבט 
מוקד  הייתה  נשים  כלפי  כדכאנית  לאופנה 
מסוימים  לבוש  פרטי  הפמיניסטי;  בשיח  מרכזי 
שהפך  המחוך  כמו   – נשים  לדיכוי  סמל  הפכו 
לחלק מהנורמה של לבוש נשים בין המאה השש 
עשרה לתשע עשרה כדרך להצר את המותנים. 
ממש,  של  לנזק  גרם  לגוף  שלו  הצמוד  ההידוק 
ומוות  שיעול  התעלפות,  של  מקרים  כולל 

משברים בצלעות.

כוח  סמנו  גם  אחרים  לבוש  פרטי  שני,  מצד 
נשי, והיכולת של נשים להתאחד ולייצר אמירה 
משמעותית כך למשל כובעים בשם "פוסי הט" 
כאקט  נשים  ושימשו  חתול  אוזני  שדימו  ורודים 
הגדולה  המיליונים  במחאת  מעצים  הצהרתי 
של  דבריו  כנגד   2017 בשנת  הברית  בארצות 
טראמפ "כשאתה כוכב אתה יכול לעשות לנשים 

הכול, ולתפוס אותן ב'פוסי'".

ההתייחסות המחקרית לעולם האופנה בהקשר 
נשים תפסה מקום מרכזי  דיכוי חברתי של  של 
"מיתוס  וולף  נעמי  של  הדרך  פורץ  בספרה 
בו  האופן  על  ודיבר   1991 בשנת  שיצא  היופי" 
וולף טענה  יופי פועלים כנגד נשים.  ייצוגים של 
והמפרסמים  האופנה  שיצרני  היופי  שתעשיית 
הם חלק ממנה מייצרת מודל בלתי אפשרי של 
יופי המוביל נשים לחוש בלתי ראויות. בעקבות 
הספר המחקר בנושא הוביל לשורה של מחקרים 
פורצי דרך על האופן בו מודל היופי משפיע על 

התודעה.

מחברת  גריר  ג'רמיין  כמו  שחוקרות  בשעה 
הסריסה ראתה בחצאית המיני סמל חיובי כחלק 
מהחגיגה של שחרור נשי והחצאית הפכה לחלק 
מובילות  פמיניסטיות  של  מהמלתחה  אימננטי 
עדכניים  מחקרים  סטיינהיים,  גלוריה  דוגמת 
נשים  לבוש  שגובה  המחיר  על  מעידים  יותר 

הנחשב למחפיץ.

ורוברסט  פרדיקסון  של  מחקרם  למשל  כך 
נשים  של  שהאובייקטיזציה  שמצא   )1997(
יכולות  וצמצום  בושה,  של  חוויות  מייצרת 
נפשיים  משאבים  השקעת  בגלל  מנטליות 
 42 בו  בניסוי  למשל,  כך  הלבוש.  על  במחשבה 
נשים ו-40 גברים התבקשו ללבוש סוודר ולענות 
המינים  בין  התוצאות  במתמטיקה  שאלות  על 
היו דומות. אולם כשאותו מבחן נערך כשהנשים 
הנשים  של  התוצאות  ים  בגד  לבשו  והגברים 
ואילו אלו של הגברים לא השתנו.  צנחו פלאים 
החפצון  הפנמת  על  הצביע  הממצאים  ניתוח 
שהפריעה  לב  תשומת  של  מחיר  הגובה  ככזו 

לנשים להתמקד במבחן.

מצד שני, פרטי לבוש אחרים גם סמנו 
כוח נשי, והיכולת של נשים להתאחד 
ולייצר אמירה משמעותית כך למשל 

כובעים בשם "פוסי הט" ורודים שדימו 
אוזני חתול ושימשו נשים כאקט 

הצהרתי מעצים במחאת המיליונים 
הגדולה בארצות הברית בשנת 2017 

כנגד דבריו של טראמפ "כשאתה כוכב 
אתה יכול לעשות לנשים הכול, ולתפוס 

אותן ב'פוסי'".

ד"ר שלומית ליר

גר
לנ

רון 
 ש

ם |
לו

צי

ד"ר שלומית ליר, מרצה וחוקרת תרבות, "מגדר 
וקידום  הניו-מדיה  בתחום  המתמחה  ותקשורת 
פעילות  משלבת  חברתיות.  ברשתות  נשים 
חברתיים  קמפיינים  ניהול  עם  ענפה  חברתית 
בשטח וברשת, בהם קידום "תנועת הגוף החיובי" 
בישראל, מאמינה שהחירות האנושית מתממשת 

באמצעות השמעת קול ומעורבות חברתית." 

ההייטק,  בתחומי  בניסיוני  נעזרת  "אני 
להפוך  כדי  המגדרי  והמחקר  האקטיביזם 
ומכיל,  שוויוני  למרחב  הציבורי  המרחב  את 
לידי  לבוא  קולות  של  נרחב  למגוון  המאפשר 
תלוית  היא  שאופנה  להבין  חשוב  ביטוי. 
טרנדים, מנוהלת על ידי אינטרסים פוליטיים 
נשים  גברים.  יד  על  לרב  ונקבעת  וחברתיים 
שמעוניינות להשתייך, להתבלט או להשמיע 
בתוך  להתנהל  צריכות  האופנתי  קולן  את 

גזרה צרה מאוד."

כך למשל, בניסוי בו 42 נשים ו-40 
גברים התבקשו ללבוש סוודר ולענות 
על שאלות במתמטיקה התוצאות בין 

המינים היו דומות. אולם כשאותו מבחן 
נערך כשהנשים והגברים לבשו בגד ים 

התוצאות של הנשים צנחו פלאים ואילו 
אלו של הגברים לא השתנו.
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עד כמה הבגדים שאנו הנשים 
לובשות מעצימים אותנו ומאפשרים 

לנו לבטא את עצמנו ועד כמה הם 
מבטאים למעשה דיכוי סמוי וחוסר 

מסוגלות של נשים רבות לקחת חלק 
באופן שלם וחופשי בעולם סביבן.

באופן  הנשים  את  לראות  הבגד  מאפשר  כמה 
שלם, כמי שהינן בעלות שליטה על חייהן?

של  ההכפפה  לתהליך  תורם  הביגוד  כמה  ועד 
נשים – להתייחסות אליהן כאל אובייקט למבט, 
או כמי שמחויבות להיכנע לתכתיבים חברתיים 
חלק  ולקחת  להשתייך  כדי  רק  גברים  שקבעו 

במרחב הציבורי?

נקשר  הביגוד  האנושית,  התרבות  ימי  משחר 
 – ופחד  אשמה  תחושות  כולל  רגשיות,  לסוגיות 
סיפור  היא  זה  מצב  להציג  שמיטבה  המבואה 

בראשית והמלבוש האנושי הראשון.
גן  סיפור  לפי  עצמם  על  שעטו  התאנה  עלה 
וביוש  בושה  של  חוויה  מסמן  וחווה  אדם  העדן 
וגם  כללי  בהיבט  גם  האנושי  לקיום  שנקשרו 
היחס  ההיסטוריה,  לאורך  מגדרי.  בהיבט 
מוקד  הייתה  נשים  כלפי  כדכאנית  לאופנה 
מסוימים  לבוש  פרטי  הפמיניסטי;  בשיח  מרכזי 
שהפך  המחוך  כמו   – נשים  לדיכוי  סמל  הפכו 
לחלק מהנורמה של לבוש נשים בין המאה השש 
עשרה לתשע עשרה כדרך להצר את המותנים. 
ממש,  של  לנזק  גרם  לגוף  שלו  הצמוד  ההידוק 
ומוות  שיעול  התעלפות,  של  מקרים  כולל 

משברים בצלעות.

כוח  סמנו  גם  אחרים  לבוש  פרטי  שני,  מצד 
נשי, והיכולת של נשים להתאחד ולייצר אמירה 
משמעותית כך למשל כובעים בשם "פוסי הט" 
כאקט  נשים  ושימשו  חתול  אוזני  שדימו  ורודים 
הגדולה  המיליונים  במחאת  מעצים  הצהרתי 
של  דבריו  כנגד   2017 בשנת  הברית  בארצות 
טראמפ "כשאתה כוכב אתה יכול לעשות לנשים 

הכול, ולתפוס אותן ב'פוסי'".

ההתייחסות המחקרית לעולם האופנה בהקשר 
נשים תפסה מקום מרכזי  דיכוי חברתי של  של 
"מיתוס  וולף  נעמי  של  הדרך  פורץ  בספרה 
בו  האופן  על  ודיבר   1991 בשנת  שיצא  היופי" 
וולף טענה  יופי פועלים כנגד נשים.  ייצוגים של 
והמפרסמים  האופנה  שיצרני  היופי  שתעשיית 
הם חלק ממנה מייצרת מודל בלתי אפשרי של 
יופי המוביל נשים לחוש בלתי ראויות. בעקבות 
הספר המחקר בנושא הוביל לשורה של מחקרים 
פורצי דרך על האופן בו מודל היופי משפיע על 

התודעה.

מחברת  גריר  ג'רמיין  כמו  שחוקרות  בשעה 
הסריסה ראתה בחצאית המיני סמל חיובי כחלק 
מהחגיגה של שחרור נשי והחצאית הפכה לחלק 
מובילות  פמיניסטיות  של  מהמלתחה  אימננטי 
עדכניים  מחקרים  סטיינהיים,  גלוריה  דוגמת 
נשים  לבוש  שגובה  המחיר  על  מעידים  יותר 

הנחשב למחפיץ.

ורוברסט  פרדיקסון  של  מחקרם  למשל  כך 
נשים  של  שהאובייקטיזציה  שמצא   )1997(
יכולות  וצמצום  בושה,  של  חוויות  מייצרת 
נפשיים  משאבים  השקעת  בגלל  מנטליות 
 42 בו  בניסוי  למשל,  כך  הלבוש.  על  במחשבה 
נשים ו-40 גברים התבקשו ללבוש סוודר ולענות 
המינים  בין  התוצאות  במתמטיקה  שאלות  על 
היו דומות. אולם כשאותו מבחן נערך כשהנשים 
הנשים  של  התוצאות  ים  בגד  לבשו  והגברים 
ואילו אלו של הגברים לא השתנו.  צנחו פלאים 
החפצון  הפנמת  על  הצביע  הממצאים  ניתוח 
שהפריעה  לב  תשומת  של  מחיר  הגובה  ככזו 

לנשים להתמקד במבחן.

מצד שני, פרטי לבוש אחרים גם סמנו 
כוח נשי, והיכולת של נשים להתאחד 
ולייצר אמירה משמעותית כך למשל 

כובעים בשם "פוסי הט" ורודים שדימו 
אוזני חתול ושימשו נשים כאקט 

הצהרתי מעצים במחאת המיליונים 
הגדולה בארצות הברית בשנת 2017 

כנגד דבריו של טראמפ "כשאתה כוכב 
אתה יכול לעשות לנשים הכול, ולתפוס 

אותן ב'פוסי'".

ד"ר שלומית ליר

גר
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ד"ר שלומית ליר, מרצה וחוקרת תרבות, "מגדר 
וקידום  הניו-מדיה  בתחום  המתמחה  ותקשורת 
פעילות  משלבת  חברתיות.  ברשתות  נשים 
חברתיים  קמפיינים  ניהול  עם  ענפה  חברתית 
בשטח וברשת, בהם קידום "תנועת הגוף החיובי" 
בישראל, מאמינה שהחירות האנושית מתממשת 

באמצעות השמעת קול ומעורבות חברתית." 

ההייטק,  בתחומי  בניסיוני  נעזרת  "אני 
להפוך  כדי  המגדרי  והמחקר  האקטיביזם 
ומכיל,  שוויוני  למרחב  הציבורי  המרחב  את 
לידי  לבוא  קולות  של  נרחב  למגוון  המאפשר 
תלוית  היא  שאופנה  להבין  חשוב  ביטוי. 
טרנדים, מנוהלת על ידי אינטרסים פוליטיים 
נשים  גברים.  יד  על  לרב  ונקבעת  וחברתיים 
שמעוניינות להשתייך, להתבלט או להשמיע 
בתוך  להתנהל  צריכות  האופנתי  קולן  את 

גזרה צרה מאוד."

כך למשל, בניסוי בו 42 נשים ו-40 
גברים התבקשו ללבוש סוודר ולענות 
על שאלות במתמטיקה התוצאות בין 

המינים היו דומות. אולם כשאותו מבחן 
נערך כשהנשים והגברים לבשו בגד ים 

התוצאות של הנשים צנחו פלאים ואילו 
אלו של הגברים לא השתנו.
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היופי",  "מיתוס  על  כתבה  וולף  נעמי  "כאשר   
שבו  האופן  על  מעניינת  מאוד  טענה  הציגה  היא 
תעשייה שלמה מייצרת אידיאל בלתי אפשרי של 
בהתבסס  נשים.  ולהחליש  לשלוט  כדרך  נשי  יופי 
נוספים  וחוקרות  חוקרים  וולף,  של  הגותה  על 
שמוש(  בן  לחובר,  פירסט,  למיש,  )בהם  בישראל 
בין השאר, מתוך התמקדות  הרחיבו את הנושא, 
באימוץ  היופי  מיתוס  עמו  שנושא  במחירים 
ה"מין  בין  שנעשה  והחיבור  ההחפצה  והפנמת 
מקושר  היופי  כאשר   – החלש"  "מין  ל  היפה" 
גופניים,  בהיבטים  וחולשה,  שבריריות  לעדינות, 

כלכליים ופוליטיים.

הסופרת  שציינה  כפי  הוויקטוריאני,  בעידן  אם 
סבב  נשים  שדיכא  הנשי  האידיאל  וולף  וירג'יניה 
סביב היותה של האישה רעיה מושלמת המסורה 
כפי  עצמה,  את  להקריב  ולהוטה  למשפחתה 
המשורר  של  בבית"  "המלאך  בשיר  שתואר 
פטמור, היום, כפי שטוענת נעמי וולף, מודל היופי 
משמש במידה רבה כלי לכבילתן של נשים ודיכוין, 

בחינת "היי יפה ותשתקי" .

גבולות הגזרה 
בעולם האופנה 

כמי שעוסק כבר עשרות שנים בתחום האשראי וכמי 
הבנקאית,  במערכת  בכירים  בתפקידים  ששימש 
פיתח  גדולים,  בגופים  וכדירקטור  פרטיות  בחברות 
בעבודה  ומקצועיות  גבוהות  יכולות  פרידברג  אמיר 
מהקרנות  אשראי  וגיוס  הבנקאית  המערכת  מול 
כבר  כאלו  בקשות  מגישה  נכון"  "ניהול  השונות. 
מעבר  גדולה.  בהצלחה  שנה   15 מ  למעלה 
למקצועיות הגבוהה, היתרון הגדול מבחינת הלקוח 

הוא שהתשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד!

צריך מקצוען: עצם הגשת הבקשה אינו מבטיח
לכם את אישורה, אפילו לא אם מדובר בעסק

משגשג ומבטיח. בקשה להלוואה צריך להתאים
לקרן הנכונה, לנסח נכון ולהגיש בצורה שתגביר

את הסיכוי שלכם לקבל אותה, אני מציע לכם 
לעשות זאת בעזרת מומחים.

קיבלת הלוואה – שילמת. 
לא קיבלת – לא שילמת.

ניהול כספים במיקור חוץליווי עסקיגיוס אשראי

הגפן 86, עשרת  | www.nihool-nachon.com  |  amgk@bezeqint.net         ניהול נכון

לצורך בדיקה ראשונית ללא עלות! פנו אליי ישירות: 054-4597835
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כמי שעוסק כבר עשרות שנים בתחום האשראי וכמי 
הבנקאית,  במערכת  בכירים  בתפקידים  ששימש 
פיתח  גדולים,  בגופים  וכדירקטור  פרטיות  בחברות 
בעבודה  ומקצועיות  גבוהות  יכולות  פרידברג  אמיר 
מהקרנות  אשראי  וגיוס  הבנקאית  המערכת  מול 
כבר  כאלו  בקשות  מגישה  נכון"  "ניהול  השונות. 
מעבר  גדולה.  בהצלחה  שנה   15 מ  למעלה 
למקצועיות הגבוהה, היתרון הגדול מבחינת הלקוח 

הוא שהתשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד!

צריך מקצוען: עצם הגשת הבקשה אינו מבטיח
לכם את אישורה, אפילו לא אם מדובר בעסק

משגשג ומבטיח. בקשה להלוואה צריך להתאים
לקרן הנכונה, לנסח נכון ולהגיש בצורה שתגביר

את הסיכוי שלכם לקבל אותה, אני מציע לכם 
לעשות זאת בעזרת מומחים.

קיבלת הלוואה – שילמת. 
לא קיבלת – לא שילמת.

ניהול כספים במיקור חוץליווי עסקיגיוס אשראי

הגפן 86, עשרת  | www.nihool-nachon.com  |  amgk@bezeqint.net         ניהול נכון

לצורך בדיקה ראשונית ללא עלות! פנו אליי ישירות: 054-4597835
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הרשתות  של  עלייתן  כי  טוענת  ליר  שלומית  ד"ר 
הכוח  את  מסוימת,  במידה  העבירה,  החברתיות 
לנשים שמאתגרות את המודלים המסורתיים של 

יופי ומציגות את עקרון המגוון.
במדיה  לשימוש  וקיימתי  שיזמתי  "בסדנאות 
דיגיטלית ככלי להשמעת קול, הרעיון המוביל היה 
הדיכוי  את  לעקוף  ברשת  שימוש  לנשים  לאפשר 
ולהשמיע  הציבורי  במרחב  חלק  לקחת  הסמוי, 
דעה. מצד שני, הרשת מלמדת על הפנמת מודל 
והיא  שיימינג  בודי  של  תגובות  כוללת  היא  היופי, 
הנשי.  השלמות  אידיאל  את  לשעתק  גם  עלולה 
כך שעוד ארוכה מאוד הדרך לשינוי כולל ולמצב 
שבו מודל מדומיין של יופי ואידיאל של רזון אינם 
ולדיכוי  הגוף  למשטור  אמצעים  להוות  ממשיכים 

סמוי של ילדות, נערות ונשים.

האופנה  כאשר  לראות  ניתן  לכך  רבות  דוגמאות 
כאשר  נשים,  בקרב  הרזון  אידיאל  את  מכווננת 
היא מייצרת ביגוד שפוגע ביכולת של נשים לנוע 
ולא  האישה  את  "לובש"  הבגד  כאשר  בחופשיות 
יתר.  למודעות  לנשים  גורם  הוא  כאשר  ההפך; 
בכבודה  פוגע  ללובשת,  מחמיא  לא  הוא  כאשר 
אופנה  לרשתות  נכנסות  נשים  כאשר  ובמעמדה. 
מוכרות ומגלות שאין בחנות את המידה שלהן, גם 

כאשר מדובר במידה 42 או 44.

הרשתות
החברתיות 
והשפעתן 

האופנה  עולם  כמה  עד  לשאלה  מוביל  זה 
כמה  עד  לנשים?  ידידותי  בכללותו  המסחרי 
למשל, אפשר לסמוך על חנויות שמידה 40 נניח 
תהיה זהה בכלל הדגמים. והאם זה הרבה לבקש 

שהיא תהיה זהה בין יצרנים ויצרניות שונים?

בארצות  פוליטיקאיות  על  נסתכל  אם  אגב, 
הריס,  קמלה  או  קלינטון  הילרי  כמו  הברית 
נשית, כדרך לסמן  נראה שהן בוחרות בחליפה 
נשיות ולשחק במגרש הגברי. אפשר להבין את 
ההתמקדות  של  בהקשר  גם  הזאת  הבחירה 
הבלתי פוסקת של התקשורת בלבושן של נשים. 
אם נחפש בגוגל: "החליפה של ג'ו ביידן" לעומת 
"החליפה של קמלה הריס" נקבל מיליונים יותר 

 תוצאות בחיפוש השני.
יש גם מקום לשאול כמה יצרניות אופנה בישראל 
עסקים  חליפת  לרכוש  לנשים  מאפשרות  בכלל 
מייצרת  התעשייה  כמה  עד  ובכלל  נשי?  בסגנון 
הבגדים  כמה  עד  מידות?  בשלל  לנשים  בגדים 

המיוצרים עבור נשים מאפשרים
בכלל את מגוון התפקודים הנדרשים

מנשים היום בנוחות ויעילות?"

ד"ר שלומית ליר טוענת כי עלייתן של 
הרשתות החברתיות העבירה, במידה 
מסוימת, את הכוח לנשים שמאתגרות 

את המודלים המסורתיים של יופי ומציגות 
את עקרון המגוון. בסדנאות שיזמתי 

וקיימתי לשימוש במדיה דיגיטלית ככלי 
להשמעת קול, הרעיון המוביל היה לאפשר 
לנשים שימוש ברשת לעקוף את הדיכוי 

הסמוי, לקחת חלק במרחב הציבורי 
ולהשמיע דעה.

אגב, אם נסתכל על פוליטיקאיות בארצות 
הברית כמו הילרי קלינטון או קמלה הריס, 

נראה שהן בוחרות בחליפה נשית, כדרך 
לסמן נשיות ולשחק במגרש הגברי. אפשר 

להבין את הבחירה הזאת גם בהקשר של 
ההתמקדות הבלתי פוסקת של התקשורת 

בלבושן של נשים. אם נחפש בגוגל: 
"החליפה של ג'ו ביידן" לעומת "החליפה 

של קמלה הריס" נקבל מיליונים יותר 
תוצאות בחיפוש השני.





תנועת הגוף החיובי יוצאת כנגד תפיסות חברתיות 
המייצרות שיימינג על בסיס מבנה הגוף של אישה 
בלי  חיובי,  גוף  דימוי  לקדם  פועלת  היא  גבר.  או 
צמחה  התנועה  חיצוני.  מראה  או  למשקל,  קשר 
בארצות הברית בשנות השישים, ובתחילת דרכה 

פעלה לקבלת הגוף המלא והשמן.
נוספים  במקומות  ופועלת  התרחבה  היא  כיום 
מודלים  לאתגר  המבקשת  תפיסה  מתוך  בעולם 
ומקובלות.  יופי  של  ומצומצמים  מגבילים 
התנועה  של  לקיומה  מודעות  הרבה  ואין  מאחר 
אודותיה  קצר  ערך  לאחרונה  הוספתי  בישראל 

לאנציקלופדיה המקוונת, ויקיפדיה.

הפועלות  אחרות  לתנועות  בדומה  זאת,  תנועה 
הדרת  וכנגד  הרזון  ואידיאל  היופי  מיתוס  כנגד 
היא  שלהן,  מחפיצים  וייצוגים  מהתקשורת  נשים 
נועדה  היא  בשטח.  רואות  שאנו  מהשינוי  חלק 
גם  העניין  ולצורך  נשים,  של  יכולתן  את  לחזק 
בורכו,  בו  הגוף  מבנה  עם  טוב  להרגיש  גברים, 
מבלי להיכנע לשיפוטיות אודות המראה החיצוני. 
הוא  החיובי  הגוף  לתנועת  שיש  העיקרי  המסר 
שנדרש שינוי בתפיסה החברתית של הגוף מתוך 

קבלה של מבנה של כל גוף כראוי ויפה בדרכו.

תנועת“
הגוף החיובי
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לאחר  נוצרים  שלי  הציורים 
וניסיון  פנימית  התבוננות 
להתחבר, "לקבל" את התמונה 
התחלה  נקודת  זו  הראשונית. 
מעין  הוא  ההמשך  וממנה 
דיאלוג של – נכון/ לא נכון- עם 
הבד ומה שנוצר עליו. בציורים 
מופיע מוטיב האנרגיה הנשלחת 
אנרגיה  לחילופין,  או  ממעל, 
הנובעת מבפנים ומתפרצת כלפי 
מעלה. זהו מוטיב חוזר לאורך 
שנים רבות של יצירה. הצורות 
הצופה  את  מובילים  והצבעים 
לחפש אסוציאציות והתחברות 
אישית שלו לציור.לעיתים הצורות 
קונקרטיות יותר ולעיתים פחות.
האחרונות  מהשנים  הציורים 
קוסמיות  קרניים  מתארים 
המרכזות אנרגיה ושופכות אותן 
המזכירות  שונות  צורות  לתוך 
צורות גיאומטריות כמו פירמידות, 
כדור, סימן האין- סוף, שמהם 
האור  קרני  הבריאה.  מורכבת 
מושכות אנרגיות בעוצמות שונות. 
הצבעים השולטים הם סגולים, 
כחולים וירוקים שלעיתים נובעים 
מתוך השחור. הציורים שלי הם 
התבוננות בעולמות מרוחקים, 
בצורות  עשירים  דמיוניים., 
החיצון  "החלל  של  וצבעים 
מבטאים  שהציורים  חשה  אני 
לי  נכונה  שהיא  כלשהיא  אמת 
ומאפשרים לצופה למצוא בהם, 
אמת  והצורות  הצבעים  בדרך 

שהיא נכונה לו.

לפרטים: 052-3954980



התמונה המתקבלת מורכבת.
מה נחוץ על מנת לצמצם את הפער? 

שבמקרי  ברור  מאוד  נעשה  הקורונה,  "בתקופת 
הן פעמים רבות אלו שמשלמות את  נשים  חירום 
המחיר. ניתן לראות זאת גם ביציאה כפויה לחל"ת 
של הרבה יותר נשים, דבר המתבטא בשיעור של 
70% יותר נשים מבוטלות. למרבה הצער והכאב, 
גם באלימות שגאתה וגואה בבתים רבים בעקבות 

הסגר. 

גם הבחירות שבפתח הם תזכורת לא נעימה לכך 
החלטות  מקבלים  המדינה,  את  שמובילים  שמי 

וקובעים גורלות הם עדיין גברים.
והאחרים  המעמדיים  ההבדלים  למרות  כן,  אז 
הגמונית  כקבוצה  גברים  על  לדבר  עדיין  אפשר 
של  בעמדה  נמצאות  שנשים  כך  ועל  בישראל 
מדינות  ובעוד  רבים.  במדדים  חברתית  שוליות 

בתקופת הקורונה, נעשה מאוד ברור 
שבמקרי חירום נשים הן פעמים רבות 

אלו שמשלמות את המחיר. ניתן לראות 
זאת גם ביציאה כפויה לחל"ת של הרבה 

יותר נשים, דבר המתבטא בשיעור של 
70% יותר נשים מובטלות. למרבה הצער 

והכאב, גם באלימות שגאתה וגואה 
בבתים רבים בעקבות הסגר. 

רבות בעולם מקדמות שוויון מגדרי, ישראל צונחת 
בשנים האחרונות בדירוג השוויון המגדרי בעולם.

המתרחש  והמרגש  החשוב  השינוי  למרות  אז 
עמל  פרי  שהם  נוספים  ושינויים  טו  מי  בעקבות 
ארגונים  חברתיות,  פעילות  של  שנים  עשרות  של 

והשיח הפמיניסטי, השינוי עדיין איטי מאוד.
מדינה  רבה  במידה  עדיין  היא  ישראל 
הממשל  בתחום  הן  המדגימה  מאצ'ואיסטית 
הפריבילגי  המקום  את  התקשורת  בתחום  והן 
השיח  בשולי  נשים  שמותירה  גברית  הגמוניה  של 

הציבורי, קבלת ההחלטות, התקשורת ושוק ההון.

נשים  יותר  הרבה  לראות  מעודד  זאת,  לצד 
שפועלות, מתמודדות ומשמיעות את קולן במרחב 
הציבורי גם ברשת וגם בשטח. יש לקוות ששינויים 
ויבוא לידי  משמעותיים בשוויון מגדרי עוד לפנינו 
 – המדינה  לנשיאות  אישה  של  בבחירתה  ביטוי 

כצעד סמלי משמעותי וחשוב המסמן שינוי."
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עשו עליכם שיימינג? 
מגיע לכם כסף! 

נפגעתם משיימינג- דעו את זכויותיכם:
תופעת  לפתירת  ספציפי  חוק  חוקק  לא  היום  עד  אומנם 
כלפיכם  שבוצע  השיימינג  כנגד  לפעול  ניתן  אך  השיימינג, 
והן לקבל פיצוי על  וכך הן לעצור אותה  באמצעות שני חוקים 
איסור  חוק  הוא   הראשון  החוק  לכם.  שנגרמו  הקשים  הנזקים 
שיש  פירסום  ביצוע  כי  קובע  אשר  התשכ"ה-1965,  הרע,  לשון 
בו אפשרות לפגיעה בשם הטוב או בכבודו של אדם, הוא עוולה 
בנזיקין שניתן לתבוע פיצוי בגינה עד לגובה של כ- 140,000 ₪ 

ללא צורך בהוכחת הנזק שנגרם לכם.
החוק השני הוא חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

אשר קובע כי פגיעה בפרטיות – לרבות פרסום תמונה של אדם 
ללא רשותו, הטרדת אדם ופרסום פרטים אישיים של אדם ללא 
אישורו – מהווה עוולה בנזיקין שבגינה ניתן לתבוע פיצוי בסך 

120,000 ₪ ללא צורך  בהוכחת הנזק שנגרם לכם.
אף  ניתן  פוסק  שאינו  אגרסיבי  בשיימינג  ומדובר  ככל  בנוסף, 
וכן  מאיימת  הטרדה  למניעת  צו  למתן  בקשה  הגשת  לשקול 
להגיש בקשה מהירה לבית המשפט )במסגרת תביעה( בסעד 
שביצע  הפוגעני  הפרסום  את  להסיר  לפוגע  יורה  אשר  זמני 

קודם כל, על מנת שיקטין את הנזק שכבר גרם לנפגע.

מקרים לאירועי שיימינג:
לדוג' אדם ביקר בפיצרייה ולאחר מכן פרסם פוסט בפייסבוק 
בו הוא מתלונן על האיכות של הפיצה אותה קנה ומציע לאנשים 
כך  ובעקבות  רכש,  אותה  הפיצה  את  ולאכול  סיכון  לקחת  לא 
חוזר  אשר  אחר  מקרה  הפוסט.  את  ומשתפים  מגיבים  אנשים 
פעמים  בו  ילדים-  גני  הוא  האחרונות  בשנים  רבות  עצמו  על 
רבות, אחד ההורים שלא מרוצה מהגננת בגן של הילד , מתחיל 
אצל  ובהלה  פחד  יוצר  והדבר  הגננת  בגנות  דברים  לפרסם 
שאר ילדי הגן , והדבר יוצר כדור שלג שמשם קשה לעצור ולרוב 

נגמר רק במסגרת הליך בבית המשפט. 
לקוח  כאשר  עבודה,  במקום  הוא  עצמו  על  שחוזר  נוסף  מקרה 
מבצע שיימינג נגדו על שירות לא טוב שקיבל ו/או מעשה שעשה 
ובעקבות  קרו(  שלא  במקרים  מדובר  )לעיתים  בעבודתו  העובד 
כך המעסיק לא לוקח סיכון ומפטר את אותו עובד על מנת שלא 
ידבק לבית העסק פרסום שלילי. וכמובן לא נוכל לסיים דוגמאות 
והוא במסגרת סכסוכי שכנים,  נוסף של התופעה  אלו בלי תחום 
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מהן  בנושא,  סדר  לנו  עושה  בתחום  המתמחה  שעיה  רועי  עו"ד 
הזכויות שלכם במקרה שנפגעתם מ "שיימינג" , איך לעצור את 

הפרסומים השליליים ואיך עליכם לפעול נכון ולקבל פיצוי.

אתם או היקרים לכם נפלתם קורבן ל"שיימינג"? דעו לכם שיש 
פיתרון ואף ניתן לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק.



את  לסמן  כדי  לבוש  קוד  נדרש  רבים  "במקומות 
בצבא,  במשטרה,  למשל  כך  העבודה.  מערך 
כמה  עד  היא  הנקודה  וכדומה.  תעופה  בחברות 
אותן  ולוקח  לנשים  ידידותי  הזה  הלבוש  קוד 
לראות  יכולות  אנחנו  האחרונות  בשנים  בחשבון. 

שינוי בנושא, כמו למשל בחברת החשמל. 

גולן, הממונה על השוויון המגדרי בחברת  אורנה 
התאימה  שהחברה  לאחרונה  לי  סיפרה  חשמל, 

במיוחד את בגדי העבודה גם לנשים.
בעבר, הבגדים לנשים ולגברים בחברה היו זהים 

והותאמו למעשה לגברים.
החליטו  הם  בחברה,  מגדרי  שוויון  לקדם  כדי 
יותר  לשטח,  נשים  יותר  לגייס  שינוי:  לעשות 
העבודה  סביבת  את  ולהפוך  וכדומה  חשמלאיות 

לידידותית יותר עבורן.
כחלק מהמהלך, הן בחרו במיוחד מעצבת בגדים 
ויצרו  החברה,  מתוך  נשים  של  מיקוד  וקבוצת 
הנשית  לגזרה  יותר  שמתאימה  עבודה  חולצת 
את  שינו  הן  בנוסף,  אלסטיות,  יותר  מכנסיים  וגם 
מיקום הכיסים כך שיתאים לנשים, ויצרו גם נעלי 

עבודה קלות יותר.

ביגוד  ויצרו  חרדיות  בנשים  התחשבו  גם  הן 
נוספה  המכנס  מעל  כאשר  דתיות,  לנשים  מיוחד 
הם  לאחרונה,  אש.  חסין  בטיחותי,  מבד  חצאית 
גם ייצרו בגדי עבודה לנשים בהיריון עם מכנסיים 
בתהליך  התרחש  הזה  השינוי  כל  שמתרחבות. 
מספר  יצרו  שהם  כך  העובדות,  עם  משותף 
אמרו  המיקוד  מקבוצת  שהעובדות  עד  גרסאות 

שזה מתאים להן.
גדולה  לחברה  ועכשווית  חשובה  דוגמה  זו 
לגייס  וכדאי  שאפשר  במחשבה  גם  שינוי  שעושה 
וגם  גבריים,  שנחשבים  למקצועות  עובדות  יותר 
פועלת להפוך את מקום העבודה לידידותי עבורן 
המותאמים  העבודה  וכלי  הביגוד  באמצעות 

לנשים ממגוון קבוצות החברה.

מתחשבות  שאינן  לחברות  הפוכות  דוגמאות 
דוגמאות  גם  לצערי,  לרוב.  למצוא  ניתן  בנשים 
של  החפצה  ומקדמות  הפוך  שפועלות  לחברות 
"אלסקה",  בחברת  טסתי  הקורונה  לפני  נשים. 
מבגדי  שחלק  אמריקאית,  פנים  תעופה  חברת 
הן  דקות.  עקב  נעלי  היה  הדיילות  של  העבודה 
הנקודה  אבל  המטוס.  על  אותן  החליפו  אומנם 
היא שבמקרה הזה מדובר בקוד לבוש שאינו פועל 

לטובתן של הנשים העובדות בתחום.
מדרגות  על  רוברטס  ג'וליה  עלתה   2016 בשנת 
על  מחאה  כאות  יחפה  בקאן  האדום  השטיח 
החוקים הנוקשים של קוד הלבוש האנטי-פמיניסטי 

שנכפה על אורחות האירוע. 

לפצח את
הקוד

במקומות רבים נדרש קוד לבוש כדי לסמן 
את מערך העבודה. כך למשל במשטרה, 
בצבא, בחברות תעופה וכדומה. הנקודה 

היא עד כמה קוד הלבוש הזה ידידותי 
לנשים ולוקח אותן בחשבון. בשנים 

האחרונות אנחנו יכולות לראות שינוי 
בנושא, למשל בחברת החשמל.

באותה שנה, למעלה ממאה אלף נשים חתמו תוך 
24 שעות על עצומת מחאה של עובדת של חברת 
שלחה  שהחברה   Nicola Thorp בשם   PWC
עם  העבודה  למקום  הגיעה  לא  כי  הביתה  אותה 

נעלי עקב. 

מחאות אלו מגיעות על רקע  מחקרים עכשוויים 
זמן  לאורך  גבוהים  עקבים  שנעילת  המלמדים 
בהן  רציניות  רפואיות  לתופעות  להוביל  עלולה 
הסיבה  צעירות.  נשים  בקרב  ורידים  פקקת 
שגברים שנהגו גם כן לנעול עקבים במאה ה-17 
כי  ווילאמס קרמר היא  וה-18 נטשו אותם לדברי 
פעילות  על  שמקשות  פרקטיות  לא  נעליים  אלו 

כמו נהיגה וכדומה."
 

אורנה גולן, הממונה על השוויון המגדרי 
בחברת חשמל, סיפרה לי לאחרונה 

שהחברה התאימה במיוחד את בגדי 
העבודה גם לנשים. הן גם התחשבו בנשים 

חרדיות ויצרו ביגוד מיוחד לנשים דתיות, 
כאשר מעל המכנס נוספה חצאית מבד 

בטיחותי, חסין אש. לאחרונה, הם גם ייצרו 
בגדי עבודה לנשים בהיריון עם מכנסיים 

שמתרחבות. כל השינוי הזה התרחש 
בתהליך משותף עם העובדות, כך שהם 

יצרו מספר גרסאות עד שהעובדות 
מקבוצת המיקוד אמרו שזה מתאים להן.

בשנת 2016 עלתה ג'וליה רוברטס על 
מדרגות השטיח האדום בקאן יחפה 

כאות מחאה על החוקים הנוקשים של 
קוד הלבוש האנטי-פמיניסטי שנכפה על 

אורחות האירוע.
באותה שנה, למעלה ממאה אלף נשים 
חתמו תוך 24 שעות על עצומת מחאה 

 Nicola בשם PWC של עובדת של חברת
Thorp שהחברה שלחה אותה הביתה כי 
לא הגיעה למקום העבודה עם נעלי עקב.

קוד לבוש או תלבושת אחידה נועדו בין 
השאר לצמצם פערים אך האחידות 

לעיתים יוצרת מראה גברי ששוב מגביל 
את יכולת הביטוי האופנתי עבור נשים. 
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כאות מחאה על החוקים הנוקשים של 
קוד הלבוש האנטי-פמיניסטי שנכפה על 

אורחות האירוע.
באותה שנה, למעלה ממאה אלף נשים 
חתמו תוך 24 שעות על עצומת מחאה 

 Nicola בשם PWC של עובדת של חברת
Thorp שהחברה שלחה אותה הביתה כי 
לא הגיעה למקום העבודה עם נעלי עקב.

קוד לבוש או תלבושת אחידה נועדו בין 
השאר לצמצם פערים אך האחידות 

לעיתים יוצרת מראה גברי ששוב מגביל 
את יכולת הביטוי האופנתי עבור נשים. 
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עקירת החותכות במרכז הלסת העליונה הותיר 
CoreBone מכתשיות עקירה. אלמוג גרוס

הושתל בחלל המכתשיות, כדי לשמר את ממדי 
הרכס הגרמי וצורתו. פתחי העקירות נאטמו על 
ידי שתלי רקמת החיבור מהחך. הריפוי החניכי 

מהיר אך שיקום העצם נמשך 3-5 חודשים. 
בתום הריפוי הוחדרו ללסת שני שתלים ששוקמו 

באמצעות כתרי זרקוניה.

לאחר עקירת שן טוחנת תחתונה, הושתל חלל 
המכתשית באלמוג גרוס - קורבון 1000. בעת 

העקירה והשתלת האלמוג, הוחדר שתל טיטניום 
המהווה תחליף לשורש השן. לאחר 5 חודשים, 
ניתן לראות בתצלום רנטגן את השתל המעוגן 
בעצם הטבעית שהתפתחה סביבו. בשלב זה 

הותקן כתר אסתטי ופונקציונלי. 

כיצד החל השימוש באלמוגים טבעיים לשיפור חזות 
הפה?

לאחר עקירת שיניים חלים בבסיס הלסת שינויים ניווניים, 
הגורמים להצטמקותה ולאבדן חומר גרמי. תהליך זה פוגע 

בבריאות הלסת ובחזותה האסתטית. השתלת חומרים 
המעודדים צימוח גרמי מיד לאחר העקירה, מאפשרת 

להחזיר חלק מהרקמה הגרמית שאבדה ולהקטין את 
אובדן העצם. תוספת רקמה גרמית כשלעצמה אך גם 

ובעיקר בליווי שתלים דנטליים, משפרת את חזות הפה 
והחניכיים ומספקת תמיכה לשפתיים והלחיים.

שימוש בשתלי עצם עצמוניים מאריך את משך הניתוח 
באופן ניכר, מייקר אותו ולפעמים אף מצריך הרדמה 

כללית. שימוש בתחליפי עצם סינתטיים או מן החי מונע 
בעיות אלה אך נושא סיכונים אחרים, בעיקר העברת 

מחלות. 

לפיכך, המדע מחפש אחר חומרים ביולוגיים שישמשו 
כפיגום לגדילת העצם הדרושה ויחסכו את הסיבוכים 

הנגרמים משימוש בעצם עצמונית, סינתטית או מן 
החי. חיפוש זה הוביל לפיתוח תחליפי עצם המיוצרים 

מאלמוגים.

מהם יתרונות השימוש באלמוג טבעי כתחליף עצם?
האלמוג דומה בהרכבו, חוזקו ומבנהו לעצם טבעית 

ומתאים כחומר ביולוגי להשתלות. מסיבה זאת הפך  
השימוש באלמוג נפוץ בתחומי האורתופדיה ורפואת 

השיניים. שלד אלמוגים הינו טבעי ונקי מזיהומים ולכן אין 
צורך להעבירו תהליכים כימיים ופיסיקליים שונים, הפוגעים 

במבנה הטבעי של גבישי תרכובת הסידן, כפי שקורה 
בשתלים שמקורם בחיה או באדם.  אלמוג גרוס הוא חומר 

נקבובי המתאים לשמש כפיגום לבניית עצם. 
תכונה זו ותכונות ביולוגיות נוספות של האלמוג, כמו קצב 

הספיגה שלו, מאפשרים לו לשמש כתחליף עצם בהליך 
צימוח גרמי מודרך. בנוסף, המבנה הנקבובי המיוחד של 

האלמוגים מעודד היווצרות כלי דם, התמיינות תאים 
הדומים לתאי גזע, וצימוח ועיצוב מחדש של 

עצם הלסת הפגועה. מחקרים שונים הראו 
כי שתלי אלמוגים העשירים בסידן 
BioCoral פחמתי, מתוצרת
צרפת, עודדו היווצרות 

עצם חדשה, לאחר 
השתלתם בבסיס 

הסינוס של הלסת 
העליונה. מחקרים 

נוספים הראו הצלחות 
קליניות רבות בשימוש 

באלמוגים מן הטבע.

חיוך טבעי ובריא עם אלמוג טבעי
ראיון עם פרופ' חיים טל

האסתטיקה של חזות הפה והפנים עומדת בעשור האחרון במוקד רפואת השיניים 
הוביל  ההשתלות  בתחום  ביולוגיים  חומרים  אחר  החיפוש  והחניכיים. 

לאלמוג הטבעי. השימוש באלמוגים החוסך בעיות שנובעות 
משימוש בעצם עצמונית, תחליפי עצם סינתטית או 

עצם מהחי. מה הם יתרונות האלמוגים הטבעיים 
השפתיים  הפה,  חזות  את  משפרים  הם  וכיצד 

והלחיים, על כך בכתבה הבאה.

לשעבר ראש ביה"ס לרפואת שיניים 
וראש המחלקה לפריודונטיה באוניברסיטת ת"א.  

כיום ראש הקתדרה לחקר השתלות. 
בעל מרפאת Perioplant, המתמחה ברפואת חניכיים

Perioplant.co.il ,וניתוחי השתלות בת"א 
.Core Bone Ltd פרופסור חיים טל, צילום: פרי טליועץ בכיר לחברת

אלמוגים גדלים בבריכת אקווריום

האסתטיקה של חזות הפה והפנים עומדת בעשור האחרון במוקד רפואת השיניים 
הוביל  ההשתלות  בתחום  ביולוגיים  חומרים  אחר  החיפוש  והחניכיים. 

לאלמוג הטבעי. השימוש באלמוגים החוסך בעיות שנובעות 
משימוש בעצם עצמונית, תחליפי עצם סינתטית או 

עצם מהחי. מה הם יתרונות האלמוגים הטבעיים 
השפתיים  הפה,  חזות  את  משפרים  הם  וכיצד 

Core Bone תחליף העצם של
בעשור האחרון האלמוגים הוגדרו כמינים זואולוגיים 

בסכנת הכחדה וקצירתם משוניות אלמוגים בים היא 
בניגוד לחוק. כמו כן איכות האלמוגים שמקורם בים 

התדרדרה, עקב זיהום מי הים, ואסונות אקולוגיים בלתי 
צפויים.חברת CoreBone ישראל פתחה תחליף עצם 
ביומימטי מאלמוגים, העשוי מהחלק המינרלי הטהור 
שלהם. תכשיר זה מכיל   למעלה מ-95% גבישי סידן 

פחמתי מועשר בסליציום, סטרונציום וחומרים אנאורגניים 
נוספים. לשלושת היסודות הללו יש תפקיד חשוב בתהליך 

המינרליזציה של העצם. 

תחליף העצם של CoreBone מיוצר מאלמוגים הגדלים 
בבריכות אקווריום סגורות ומבוקרות, המכילות מים 

המדמים מי ים ומועשרים במינרלים ביואקטיביים. סביבה 
זו מאפשרת לשפר תכונות דמוי- גרמיות של האלמוגים 

מבלי לזהם את מי הים. 

DMD, MDent, PhD ,פרופ' חיים טל

השיניים. שלד אלמוגים הינו טבעי ונקי מזיהומים ולכן אין 
צורך להעבירו תהליכים כימיים ופיסיקליים שונים, הפוגעים 

במבנה הטבעי של גבישי תרכובת הסידן, כפי שקורה 
בשתלים שמקורם בחיה או באדם.  אלמוג גרוס הוא חומר 

נקבובי המתאים לשמש כפיגום לבניית עצם. 
תכונה זו ותכונות ביולוגיות נוספות של האלמוג, כמו קצב 

הספיגה שלו, מאפשרים לו לשמש כתחליף עצם בהליך 
צימוח גרמי מודרך. בנוסף, המבנה הנקבובי המיוחד של 

האלמוגים מעודד היווצרות כלי דם, התמיינות תאים 
הדומים לתאי גזע, וצימוח ועיצוב מחדש של 

עצם הלסת הפגועה. מחקרים שונים הראו 
כי שתלי אלמוגים העשירים בסידן 

פחמתי, מתוצרת 
צרפת, עודדו היווצרות 

עצם חדשה, לאחר 
השתלתם בבסיס 

הסינוס של הלסת 
העליונה. מחקרים 

נוספים הראו הצלחות 
קליניות רבות בשימוש 

באלמוגים מן הטבע.

-

-

תיאורי מקרה

מבנה האלמוג דומה למבנה עצם אנושית
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עקירת החותכות במרכז הלסת העליונה הותיר 
CoreBone מכתשיות עקירה. אלמוג גרוס

הושתל בחלל המכתשיות, כדי לשמר את ממדי 
הרכס הגרמי וצורתו. פתחי העקירות נאטמו על 
ידי שתלי רקמת החיבור מהחך. הריפוי החניכי 

מהיר אך שיקום העצם נמשך 3-5 חודשים. 
בתום הריפוי הוחדרו ללסת שני שתלים ששוקמו 

באמצעות כתרי זרקוניה.

לאחר עקירת שן טוחנת תחתונה, הושתל חלל 
המכתשית באלמוג גרוס - קורבון 1000. בעת 

העקירה והשתלת האלמוג, הוחדר שתל טיטניום 
המהווה תחליף לשורש השן. לאחר 5 חודשים, 
ניתן לראות בתצלום רנטגן את השתל המעוגן 
בעצם הטבעית שהתפתחה סביבו. בשלב זה 

הותקן כתר אסתטי ופונקציונלי. 

כיצד החל השימוש באלמוגים טבעיים לשיפור חזות 
הפה?

לאחר עקירת שיניים חלים בבסיס הלסת שינויים ניווניים, 
הגורמים להצטמקותה ולאבדן חומר גרמי. תהליך זה פוגע 

בבריאות הלסת ובחזותה האסתטית. השתלת חומרים 
המעודדים צימוח גרמי מיד לאחר העקירה, מאפשרת 

להחזיר חלק מהרקמה הגרמית שאבדה ולהקטין את 
אובדן העצם. תוספת רקמה גרמית כשלעצמה אך גם 

ובעיקר בליווי שתלים דנטליים, משפרת את חזות הפה 
והחניכיים ומספקת תמיכה לשפתיים והלחיים.

שימוש בשתלי עצם עצמוניים מאריך את משך הניתוח 
באופן ניכר, מייקר אותו ולפעמים אף מצריך הרדמה 

כללית. שימוש בתחליפי עצם סינתטיים או מן החי מונע 
בעיות אלה אך נושא סיכונים אחרים, בעיקר העברת 

מחלות. 

לפיכך, המדע מחפש אחר חומרים ביולוגיים שישמשו 
כפיגום לגדילת העצם הדרושה ויחסכו את הסיבוכים 

הנגרמים משימוש בעצם עצמונית, סינתטית או מן 
החי. חיפוש זה הוביל לפיתוח תחליפי עצם המיוצרים 

מאלמוגים.

מהם יתרונות השימוש באלמוג טבעי כתחליף עצם?
האלמוג דומה בהרכבו, חוזקו ומבנהו לעצם טבעית 

ומתאים כחומר ביולוגי להשתלות. מסיבה זאת הפך  
השימוש באלמוג נפוץ בתחומי האורתופדיה ורפואת 

השיניים. שלד אלמוגים הינו טבעי ונקי מזיהומים ולכן אין 
צורך להעבירו תהליכים כימיים ופיסיקליים שונים, הפוגעים 

במבנה הטבעי של גבישי תרכובת הסידן, כפי שקורה 
בשתלים שמקורם בחיה או באדם.  אלמוג גרוס הוא חומר 

נקבובי המתאים לשמש כפיגום לבניית עצם. 
תכונה זו ותכונות ביולוגיות נוספות של האלמוג, כמו קצב 

הספיגה שלו, מאפשרים לו לשמש כתחליף עצם בהליך 
צימוח גרמי מודרך. בנוסף, המבנה הנקבובי המיוחד של 

האלמוגים מעודד היווצרות כלי דם, התמיינות תאים 
הדומים לתאי גזע, וצימוח ועיצוב מחדש של 

עצם הלסת הפגועה. מחקרים שונים הראו 
כי שתלי אלמוגים העשירים בסידן 
BioCoral פחמתי, מתוצרת
צרפת, עודדו היווצרות 

עצם חדשה, לאחר 
השתלתם בבסיס 

הסינוס של הלסת 
העליונה. מחקרים 

נוספים הראו הצלחות 
קליניות רבות בשימוש 

באלמוגים מן הטבע.

חיוך טבעי ובריא עם אלמוג טבעי
ראיון עם פרופ' חיים טל

האסתטיקה של חזות הפה והפנים עומדת בעשור האחרון במוקד רפואת השיניים 
הוביל  ההשתלות  בתחום  ביולוגיים  חומרים  אחר  החיפוש  והחניכיים. 

לאלמוג הטבעי. השימוש באלמוגים החוסך בעיות שנובעות 
משימוש בעצם עצמונית, תחליפי עצם סינתטית או 

עצם מהחי. מה הם יתרונות האלמוגים הטבעיים 
השפתיים  הפה,  חזות  את  משפרים  הם  וכיצד 

והלחיים, על כך בכתבה הבאה.

לשעבר ראש ביה"ס לרפואת שיניים 
וראש המחלקה לפריודונטיה באוניברסיטת ת"א.  

כיום ראש הקתדרה לחקר השתלות. 
בעל מרפאת Perioplant, המתמחה ברפואת חניכיים

Perioplant.co.il ,וניתוחי השתלות בת"א 
.Core Bone Ltd פרופסור חיים טל, צילום: פרי טליועץ בכיר לחברת

אלמוגים גדלים בבריכת אקווריום

האסתטיקה של חזות הפה והפנים עומדת בעשור האחרון במוקד רפואת השיניים 
הוביל  ההשתלות  בתחום  ביולוגיים  חומרים  אחר  החיפוש  והחניכיים. 

לאלמוג הטבעי. השימוש באלמוגים החוסך בעיות שנובעות 
משימוש בעצם עצמונית, תחליפי עצם סינתטית או 

עצם מהחי. מה הם יתרונות האלמוגים הטבעיים 
השפתיים  הפה,  חזות  את  משפרים  הם  וכיצד 

Core Bone תחליף העצם של
בעשור האחרון האלמוגים הוגדרו כמינים זואולוגיים 

בסכנת הכחדה וקצירתם משוניות אלמוגים בים היא 
בניגוד לחוק. כמו כן איכות האלמוגים שמקורם בים 

התדרדרה, עקב זיהום מי הים, ואסונות אקולוגיים בלתי 
צפויים.חברת CoreBone ישראל פתחה תחליף עצם 
ביומימטי מאלמוגים, העשוי מהחלק המינרלי הטהור 
שלהם. תכשיר זה מכיל   למעלה מ-95% גבישי סידן 

פחמתי מועשר בסליציום, סטרונציום וחומרים אנאורגניים 
נוספים. לשלושת היסודות הללו יש תפקיד חשוב בתהליך 

המינרליזציה של העצם. 

תחליף העצם של CoreBone מיוצר מאלמוגים הגדלים 
בבריכות אקווריום סגורות ומבוקרות, המכילות מים 

המדמים מי ים ומועשרים במינרלים ביואקטיביים. סביבה 
זו מאפשרת לשפר תכונות דמוי- גרמיות של האלמוגים 

מבלי לזהם את מי הים. 

DMD, MDent, PhD ,פרופ' חיים טל

השיניים. שלד אלמוגים הינו טבעי ונקי מזיהומים ולכן אין 
צורך להעבירו תהליכים כימיים ופיסיקליים שונים, הפוגעים 

במבנה הטבעי של גבישי תרכובת הסידן, כפי שקורה 
בשתלים שמקורם בחיה או באדם.  אלמוג גרוס הוא חומר 

נקבובי המתאים לשמש כפיגום לבניית עצם. 
תכונה זו ותכונות ביולוגיות נוספות של האלמוג, כמו קצב 

הספיגה שלו, מאפשרים לו לשמש כתחליף עצם בהליך 
צימוח גרמי מודרך. בנוסף, המבנה הנקבובי המיוחד של 

האלמוגים מעודד היווצרות כלי דם, התמיינות תאים 
הדומים לתאי גזע, וצימוח ועיצוב מחדש של 

עצם הלסת הפגועה. מחקרים שונים הראו 
כי שתלי אלמוגים העשירים בסידן 

פחמתי, מתוצרת 
צרפת, עודדו היווצרות 

עצם חדשה, לאחר 
השתלתם בבסיס 

הסינוס של הלסת 
העליונה. מחקרים 

נוספים הראו הצלחות 
קליניות רבות בשימוש 

באלמוגים מן הטבע.

-

-

תיאורי מקרה

מבנה האלמוג דומה למבנה עצם אנושית
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יצד השפיעה הקורונה על כ
היקף תיקי החייבים?

"בהחלט קיימת עלייה מסוימת 
בהיקף תיקי החייבים, אמור מעתה 

"יחידים", שמם החדש לפי חוק חדלות 
פירעון, בעיקר בקרב אותם אנשים 

שההסתבכות הכלכלית שלהם החלה 
עוד לפני תחילת המשבר והתעצמה 

בעקבותיו. יחד עם זאת, אין עדיין גידול 
משמעותי במספר תיקי היחידים בהליך 

חדלות פירעון וישנן כמה סיבות לכך:

״
למרות כל ההקלות שתוארו לעיל כלפי היחידים, השוואה בין תקופה 

זו לתקופה המקבילה אשתקד מגלה כי קיימת עלייה במספר הבקשות 
לכניסה בשערי הליך חדלות הפירעון. לאור זאת, בראייה קדימה, מספר 
הפונים להליך חדלות פירעון עלול להכפיל ואף לשלש את עצמו, במיוחד 

כאשר לא נראה כי הקורונה עומדת לעזוב אותנו בזמן הקרוב.
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ם: 
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עו"ד ענבל אלוש-לוצאטו מעבר למשרד שהיא מנהלת בבאר שבע הרחיבה את 
פעילותה הענפה והקימה בשיתוף עם עו"ד נוספת, שלוחה חדשה בת"א. המשרד 

בת"א נועד לספק מענה יעיל לתושבי המרכז בתחום חדלות הפירעון ליחידים 
)אנשים פרטיים(, חברות וכן בתחומי משפחה, מקרקעין ורשלנות רפואית. בראיון 
עמה, עו"ד אלוש-לוצאטו סוקרת את השפעות הקורונה על התחומים השונים בהן 

היא עוסקת ואת הדרכים בהן היא עוזרת ללקוחותיה לצלוח את המשבר.

 ענבל אלוש לוצאטו עו"ד 
 ונוטריון מגשרת מוסמכת

inbal@luzzatto-mindel-law.co.il 
0544820010

כנגד היחידים. תחילה, הם מנסים 
למצות הליכים מול היחיד )החייב(. 

כמו כן, הבנקים מסייעים בדחייה זמנית 
של החזרי ההלוואות, ומנסים למצוא 

פתרונות מול היחיד.  המדינה מצידה 
מנסה לסייע במענקים ובהלוואות נוחות. 

מאז פרוץ מגפת הקורונה על מנת 
למנוע פנייה של רבים להליך חדלות 

פירעון, תוקן חוק ההוצאה לפועל, 
באופן המקנה הקלות ליחידים להשבת 

חובותיהם כדוגמת: עיכוב הליכים, 
הארכת תקופת הפיגור במשכנתא טרם 

ביצוע פעולה ע"י הבנק כנגד היחיד, 
מתן היתר לביצוע עיקולים לחפצים 

בבית רק לאחר חצי שנה ועוד. רק לאחר 
מכן ניתן לפעול כנגד היחידים, מתוך 
ניסיון למנוע מהם להיקלע להליך של 

חדלות פירעון. 

הכונס הרשמי או בשמו החדש - 
"הממונה על הליכי חדלות פירעון", 

מספק פתרון ביניים. פתרון זה מאפשר 
לבעלי חוב להציע לנושיהם הסדר 
נושים, לפני כניסה להליך חדלות 

פירעון. לא רק זאת, ניתנות הקלות גם 
למי שכבר מצוי בהליכי פשיטת רגל 
או חדלות פירעון, כדוגמת: הקפאת 

תשלומים חודשיים, הפחתת תשלום 
חודשי לתקופה קצובה והותרת מענקים 

שהתקבלו בזמן הקורונה לכל אזרח, 
בידי היחיד. כמו כן, הנאמנים לא 

ממהרים לבקש מבית המשפט להורות 
על ביטול הליכים כתוצאה מאי עמידה 

בהוראות הצו ומאפשרים ליחידים 
הזדמנות נוספת להסדרת מחדליהם.

למרות כל ההקלות שתוארו לעיל 
כלפי היחידים, השוואה בין תקופה זו 
לתקופה המקבילה אשתקד מגלה כי 

קיימת עלייה במספר הבקשות לכניסה 
בשערי הליך חדלות הפירעון. לאור 

זאת, בראייה קדימה, מספר הפונים 
להליך חדלות פירעון עלול להכפיל ואף 

לשלש את עצמו, במיוחד כאשר לא 
נראה כי הקורונה עומדת לעזוב אותנו 

בזמן הקרוב. ככל שהמצב הכלכלי 

משרד חדש לייצוג חייבים/יחידים 
במרכז הארץ 

"באוקטובר האחרון הקמתי שלוחה 
נוספת של משרדי בתל-אביב, 

בשותפות עם עורכת דין, חברה קרובה 
וקולגה שלי מזה שנים רבות. בנוסף 
לתפקידנו השונים, אנחנו משמשות 

גם כנאמנות מטעם הכונס הרשמי 
במחוז הדרום, בעוד שאני משמשת 
כנאמנת גם במחוז ירושלים. מכיוון 
שאיננו יכולות לייצג חייבים/יחידים 
במחוזות אלו, החלטנו לתת מהידע 
והניסיון הרב שצברנו בתחום ולייצג 

חייבים ממרכז הארץ.  אנחנו מייצגות 
במשותף אנשים שנקלעו לחובות 

כספיים בעסק או שאינם יכולים לעמוד 
בהוצאות משק הבית ועוזרות להם 

לצאת מסבך החובות. אנחנו מספקות 
לאותם אנשים פתרונות יצירתיים תוך 

מבט קדימה, לעבר עתיד טוב יותר. 
כמו כן אנו מסייעות במתן פתרונות 

משפטיים לבעלי חברות אשר נקלעו 
למשבר כלכלי."

סיוע משפטי ליחידים 
וחייבים בימי קורונה

אנשים לא ממהרים לפנות להליך של 
חדלות פירעון. למרות ההתייחסות 

המקלה כלפי אנשים שקרסו כלכלית, 
למול הסטיגמה שהייתה קיימת בעבר, 

יחידים עדיין לא פונים באופן מידי 
להליך של חדלות פירעון. בשלב ראשון 

הם מנסים לפתור את הקושי הכלכלי 
בדרכים חלופיות, כדוגמת סיוע מבני 

משפחה, מחזור הלוואות, פנייה לבנק 
להקפאת החזר הלוואות, הגדלת 
מסגרת וכו'. רק לאחר שניסיונות 

אלה כושלים הם מוצאים את עצמם 
מתמודדים עם החובות בהליכי הוצאה 

לפועל. מרבית הפניות שאני מקבלת 
כיום הן מיחידים המצויים בשלב 

ההתחלתי של ההסתבכות הכלכלית, בו 
הם מבינים שהם כשלו ועליהם למצוא 
פתרונות יצירתיים למצבם. בשלב זה 

הם לא מוכנים עדיין להיכנס להליך של 
חדלות פירעון, על כל המשתמע מכך. 

לאור המגיפה, בנקים וחברות האשראי 
לא ממהרים לפתוח תיקי הוצאה לפועל 

הנוכחי, הסגרים והמגבלות על התחום 
התעסוקתי יתמשכו, ברור לכולם שזה 

רק עניין של זמן עד שהתוצאה של 
המגיפה והסגרים תהיה עלייה ניכרת 

ומשמעותית יותר בפנייה להליך חדלות 
הפירעון."

אילו שינויים חלים בתכניות הפירעון 
בעקבות המצב?

"בעקבות הקורונה, רבים הוצאו לחל"ת 
או פוטרו ממקום עבודתם. כתוצאה 

מכך, כנאמנת בהליכי פשיטת רגל או 
חדלות פירעון אני עדה לבקשות רבות 

להפחתה או פטור מתשלום חודשי, 
לשינוי תכניות פירעון שנבנו לחייב/יחיד 

טרם פרוץ המגיפה ובהתאם לכושר 
השתכרות מסוים שהיה לו ושהיום 

אינו רלוונטי יותר. לכן, אנו נדרשים 
לבצע התאמות כדוגמת שינוי התשלום 

החודשי בהתאם למצב הקיים, שינוי 
תכניות פירעון לאור הנזק שספג התא 
הכלכלי של החייב כתוצאה מהמגפה 

ועוד. כמובן שכל מקרה נבחן לגופו 
ותלוי בנסיבות האישיות של כל חייב 

וחייב ובהשלכות המגיפה על התא 
המשפחתי שלו."

כיצד השפיעה הקורונה על תחומי 
מקרקעין ומשפחה בהן את עוסקת?

"למרבה הצער, בתחום המשפחה 
קיימת עלייה במספר תיקי הגירושין 

בעקבות המצב. מדובר בעיקר בזוגות 
שהמצב האישי והזוגי שלהם היה 

רעוע עוד לפני פרוץ המגיפה והחמיר 
בעקבותיה. זוגות רבים התקשו 

להסתגל למציאות החדשה של שהייה 
ממושכת ביחד, בלי אפשרות לצאת 

לעבודה או להתאוורר בפעילויות בחוץ 
ומפלס המתח עלה. השפעה נוספת 

של הקורונה היא שזוגות הבוחרים 
להתגרש, מעדיפים לסיים את התהליך 

עם הסכמים במקום לנהל תביעות 
בבית משפט. ניהול ההליך בבית משפט 

נושא עמו השלכות כלכליות כבדות 
ביותר ולכן ההעדפה היא לסיים את 

אותו בצורה מהירה, זולה יותר וברוח 
טובה." בתחום המקרקעין, למרות 

הציפייה לפגיעה והפחתה בערך 
הנכסים בעקבות המשבר, המחירים 
נותרו יציבים. יחד עם זאת, המשבר 

הוביל להאטה בביצוע עסקאות נדל"ן. 
כיום אין כמעט מהלכים חדשים של 

קנייה, מכירה או בניית בתים ומרביתם 
מתבצעים על ידי אנשים שתכננו 

את העסקה עוד לפני פרוץ המשבר. 
בתקופה זו, רבים מחליטים לשפץ 

את הנכס הקיים ונמנעים מלקחת על 
עצמם התחייבויות כספיות משמעותיות 

חדשות שאינן הכרחיות בשלב זה."
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"יחידים", שמם החדש לפי חוק חדלות 
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בעקבותיו. יחד עם זאת, אין עדיין גידול 
משמעותי במספר תיקי היחידים בהליך 

חדלות פירעון וישנן כמה סיבות לכך:

״
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כאשר לא נראה כי הקורונה עומדת לעזוב אותנו בזמן הקרוב.
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כנגד היחידים. תחילה, הם מנסים 
למצות הליכים מול היחיד )החייב(. 

כמו כן, הבנקים מסייעים בדחייה זמנית 
של החזרי ההלוואות, ומנסים למצוא 

פתרונות מול היחיד.  המדינה מצידה 
מנסה לסייע במענקים ובהלוואות נוחות. 

מאז פרוץ מגפת הקורונה על מנת 
למנוע פנייה של רבים להליך חדלות 

פירעון, תוקן חוק ההוצאה לפועל, 
באופן המקנה הקלות ליחידים להשבת 

חובותיהם כדוגמת: עיכוב הליכים, 
הארכת תקופת הפיגור במשכנתא טרם 

ביצוע פעולה ע"י הבנק כנגד היחיד, 
מתן היתר לביצוע עיקולים לחפצים 

בבית רק לאחר חצי שנה ועוד. רק לאחר 
מכן ניתן לפעול כנגד היחידים, מתוך 
ניסיון למנוע מהם להיקלע להליך של 

חדלות פירעון. 

הכונס הרשמי או בשמו החדש - 
"הממונה על הליכי חדלות פירעון", 

מספק פתרון ביניים. פתרון זה מאפשר 
לבעלי חוב להציע לנושיהם הסדר 
נושים, לפני כניסה להליך חדלות 

פירעון. לא רק זאת, ניתנות הקלות גם 
למי שכבר מצוי בהליכי פשיטת רגל 
או חדלות פירעון, כדוגמת: הקפאת 

תשלומים חודשיים, הפחתת תשלום 
חודשי לתקופה קצובה והותרת מענקים 

שהתקבלו בזמן הקורונה לכל אזרח, 
בידי היחיד. כמו כן, הנאמנים לא 

ממהרים לבקש מבית המשפט להורות 
על ביטול הליכים כתוצאה מאי עמידה 

בהוראות הצו ומאפשרים ליחידים 
הזדמנות נוספת להסדרת מחדליהם.

למרות כל ההקלות שתוארו לעיל 
כלפי היחידים, השוואה בין תקופה זו 
לתקופה המקבילה אשתקד מגלה כי 

קיימת עלייה במספר הבקשות לכניסה 
בשערי הליך חדלות הפירעון. לאור 

זאת, בראייה קדימה, מספר הפונים 
להליך חדלות פירעון עלול להכפיל ואף 

לשלש את עצמו, במיוחד כאשר לא 
נראה כי הקורונה עומדת לעזוב אותנו 

בזמן הקרוב. ככל שהמצב הכלכלי 

משרד חדש לייצוג חייבים/יחידים 
במרכז הארץ 

"באוקטובר האחרון הקמתי שלוחה 
נוספת של משרדי בתל-אביב, 

בשותפות עם עורכת דין, חברה קרובה 
וקולגה שלי מזה שנים רבות. בנוסף 
לתפקידנו השונים, אנחנו משמשות 

גם כנאמנות מטעם הכונס הרשמי 
במחוז הדרום, בעוד שאני משמשת 
כנאמנת גם במחוז ירושלים. מכיוון 
שאיננו יכולות לייצג חייבים/יחידים 
במחוזות אלו, החלטנו לתת מהידע 
והניסיון הרב שצברנו בתחום ולייצג 

חייבים ממרכז הארץ.  אנחנו מייצגות 
במשותף אנשים שנקלעו לחובות 

כספיים בעסק או שאינם יכולים לעמוד 
בהוצאות משק הבית ועוזרות להם 

לצאת מסבך החובות. אנחנו מספקות 
לאותם אנשים פתרונות יצירתיים תוך 

מבט קדימה, לעבר עתיד טוב יותר. 
כמו כן אנו מסייעות במתן פתרונות 

משפטיים לבעלי חברות אשר נקלעו 
למשבר כלכלי."

סיוע משפטי ליחידים 
וחייבים בימי קורונה

אנשים לא ממהרים לפנות להליך של 
חדלות פירעון. למרות ההתייחסות 

המקלה כלפי אנשים שקרסו כלכלית, 
למול הסטיגמה שהייתה קיימת בעבר, 

יחידים עדיין לא פונים באופן מידי 
להליך של חדלות פירעון. בשלב ראשון 

הם מנסים לפתור את הקושי הכלכלי 
בדרכים חלופיות, כדוגמת סיוע מבני 

משפחה, מחזור הלוואות, פנייה לבנק 
להקפאת החזר הלוואות, הגדלת 
מסגרת וכו'. רק לאחר שניסיונות 

אלה כושלים הם מוצאים את עצמם 
מתמודדים עם החובות בהליכי הוצאה 

לפועל. מרבית הפניות שאני מקבלת 
כיום הן מיחידים המצויים בשלב 

ההתחלתי של ההסתבכות הכלכלית, בו 
הם מבינים שהם כשלו ועליהם למצוא 
פתרונות יצירתיים למצבם. בשלב זה 

הם לא מוכנים עדיין להיכנס להליך של 
חדלות פירעון, על כל המשתמע מכך. 

לאור המגיפה, בנקים וחברות האשראי 
לא ממהרים לפתוח תיקי הוצאה לפועל 

הנוכחי, הסגרים והמגבלות על התחום 
התעסוקתי יתמשכו, ברור לכולם שזה 

רק עניין של זמן עד שהתוצאה של 
המגיפה והסגרים תהיה עלייה ניכרת 

ומשמעותית יותר בפנייה להליך חדלות 
הפירעון."

אילו שינויים חלים בתכניות הפירעון 
בעקבות המצב?

"בעקבות הקורונה, רבים הוצאו לחל"ת 
או פוטרו ממקום עבודתם. כתוצאה 

מכך, כנאמנת בהליכי פשיטת רגל או 
חדלות פירעון אני עדה לבקשות רבות 

להפחתה או פטור מתשלום חודשי, 
לשינוי תכניות פירעון שנבנו לחייב/יחיד 

טרם פרוץ המגיפה ובהתאם לכושר 
השתכרות מסוים שהיה לו ושהיום 

אינו רלוונטי יותר. לכן, אנו נדרשים 
לבצע התאמות כדוגמת שינוי התשלום 

החודשי בהתאם למצב הקיים, שינוי 
תכניות פירעון לאור הנזק שספג התא 
הכלכלי של החייב כתוצאה מהמגפה 

ועוד. כמובן שכל מקרה נבחן לגופו 
ותלוי בנסיבות האישיות של כל חייב 

וחייב ובהשלכות המגיפה על התא 
המשפחתי שלו."

כיצד השפיעה הקורונה על תחומי 
מקרקעין ומשפחה בהן את עוסקת?

"למרבה הצער, בתחום המשפחה 
קיימת עלייה במספר תיקי הגירושין 

בעקבות המצב. מדובר בעיקר בזוגות 
שהמצב האישי והזוגי שלהם היה 

רעוע עוד לפני פרוץ המגיפה והחמיר 
בעקבותיה. זוגות רבים התקשו 

להסתגל למציאות החדשה של שהייה 
ממושכת ביחד, בלי אפשרות לצאת 

לעבודה או להתאוורר בפעילויות בחוץ 
ומפלס המתח עלה. השפעה נוספת 

של הקורונה היא שזוגות הבוחרים 
להתגרש, מעדיפים לסיים את התהליך 

עם הסכמים במקום לנהל תביעות 
בבית משפט. ניהול ההליך בבית משפט 

נושא עמו השלכות כלכליות כבדות 
ביותר ולכן ההעדפה היא לסיים את 

אותו בצורה מהירה, זולה יותר וברוח 
טובה." בתחום המקרקעין, למרות 

הציפייה לפגיעה והפחתה בערך 
הנכסים בעקבות המשבר, המחירים 
נותרו יציבים. יחד עם זאת, המשבר 

הוביל להאטה בביצוע עסקאות נדל"ן. 
כיום אין כמעט מהלכים חדשים של 

קנייה, מכירה או בניית בתים ומרביתם 
מתבצעים על ידי אנשים שתכננו 

את העסקה עוד לפני פרוץ המשבר. 
בתקופה זו, רבים מחליטים לשפץ 

את הנכס הקיים ונמנעים מלקחת על 
עצמם התחייבויות כספיות משמעותיות 

חדשות שאינן הכרחיות בשלב זה."
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״לסכם עשור לשבוע האופנה הישראלי מעלה בי כל 
כך הרבה רגשות מכיוון שההפקה המורכבת הזאת 
ואל מול כל  ושוב כנגד כל הסיכויים  מתקיימת שוב 
כך הרבה סקפטיות. זה בדיוק מה שלימד אותי שאין 
בעבודה  אבל  אפשרי  הכל  אפשרי.  בלתי  כזה  דבר 
בחובו  שטומן  הראיון  את  רייפ  מוטי  פותח  כך  קשה.״ 

מבט נוסטלגי על עשור בתקופת קורונה מאתגרת.
הקשרים  שלו,  היצירתיות  החברתית,  השליחות 
שלו בעולם והגישה החיובית של מוטי רייפ לחלום 
שאי  להצלחה  המרכיבים  בדיוק  הם  ולהגשים, 

אפשר היה לצפות אותה.

האמין  לא  איש  אז  הראשון  האופנה  משבוע  החל 
שבלי תמיכה ממשלתית כמו במדינות אחרות יהיה 

אפשר לקיים שבוע אופנה משמעותי כ״כ.
״מדובר בעלויות מאוד גבוהות, זהו עסק פרטי בעל 
מכל  תמיכות  בלגייס  עוסק  הזמן  כל  ואני  השפעה 
להכניס,  הסכמתי  לא  פעם  אף  זאת  עם  ויחד  כיוון 
מתוך עיקרון, רשתות על מנת לשמור על צביון של 
מעצבים. מאז ועד היום האתגר קשה שאני לא יכול 

לתאר. זה אומר לשתות דם כל פעם מחדש״. 

אז למה בכל זאת?
ומרגיש  שנה   35 כבר  האופנה  מתעשיית  חלק  אני 
שנותנת  פלטפורמה  זו  האופנה  שבוע  לה,  מחויב 
במה, וחשיפה ליצירה ישראלית וחוץ מזה זה באמת 
אפילו  או  הרווחתי  כשלא  גם  שלי.  לשליטה  מעבר 
חדלתי  לא  מכיסי  להוציא  בחרתי  כי  כסף  הפסדתי 

מלהאמין בנחיצות של שבוע האופנה להתקיים.

האופנה,  שבוע  פתיחת  לפני  רגע  שעברה  שנה 
הגיעה מגיפת הקורונה וטרפה את הקלפים.

שבוע האופנה התבטל ממש רגע לפני. זה היה אמור 
להיות שבוע האופנה הגדול ביותר ועד הרגע האחרון 
לא היה ברור שזה באמת קורס. אנחנו לא נשברים, 
עם  פעולה  בשיתוף  יתקיים  האופנה  שבוע  השנה 
רשת 13 ובמקום קהל של 30,000 שנחשף עד היום, 
מאות אלפים יצפו בתצוגות. אז גם מהקושי הצלחנו 
לעלות מדרגה. קהל צופים רחב בהרבה ייחשף דרך 
ארוכים.  מדף  לחיי  יזכה  האופנה  ושבוע  השידורים 
של  באתר   ,  VOD ב-  גם  בנו  לצפות  יוכלו  הצופים 
לקיים את שיתוף הפעולה  נמשיך  כן  וכמו   13 רשת 

עם ערוץ האופנה כמדי שנה. המוטיבציה שלי מאז 
ומתמיד הייתה לייצר חשיפה תקשורתית בינלאומית 
ממקום ציוני וניתן לראות את החזון מתממש הלכה 
הצליחו  מעצבים  הרבה  העשור  במהלך  למעשה, 

בארץ ובעולם בזכות הבמה הזו.

אופנה  חגיגת  רק  לא  זוהי  האופנה  ששבוע  ניכר 
אלא פלטפורמה לקידום אג'נדות חברתיות

בוודאי, אצלי זה בסדר עדיפות ראשון אין ספק ששבוע 
לי:  שחשובים  חברתיים  במאבקים  תומך  האופנה 

ארגוני נשים, במודל יופי מגוון ועוד.

מהי ההגדרה שלך לדוגמנית?
כישרון  דורש  הזה  המקצוע  מקצוע.   = דוגמנית 
גובה,  מידה,  של  היקשר  להיות  צריך  לא  ונוכחות. 
לא  עד  הציגה  האופנה  תעשיית  גיל.   או  דת  צבע, 
משנים  אנחנו  והיום  מגוון  ולא  אחיד  מראה  מזמן 
את זה. זו הדרה לא לגיטימית. אם פעם מעצב היה 
רזון  של  מודל  על  שלו  הדגמים  את  להציג  מעדיף 
וקבע שבגד לא יכול להיראות טוב על כל מידה, היום 
אנחנו אומרים שבדיוק כאן הכוח של המעצב, תוכיח 

שאתה יכול לעצב בגדים לכולם. 

אם עברנו את המשוכה של מהי דוגמנית, הקורונה 
מוכיחה אותנו לראות מה הצעד הבא

ליין.  לאון  הכל  את  להעביר  יהיה  מעכשיו  הדגש 
מעצבים כבר עובדים עם אתרי מכירה. אנחנו בעידן 
יותר  וצריך  חדשים  פתרונות  שמאפשר  טכנולוגי 
גם  הולך.  העולם  לשם  כי  הזה  בכיוון  לצעוד  ויותר 
הנושא של קיימות עדיין לא חלחל ואני מתכוון לשים 
אותו בראש סדר העדיפויות. הנזק שבכמות המלאי 
שנזרקת הוא עצום ואני מאמין שהעשור הבא יחייב 
והאקולוגיות  החדשות  הדרכים  את  למצוא  אותנו 

ביותר.

עבורך  ביותר  המרגשים  הרגעים  עשרת  מהם 
מהעשור האחרון?

הרבה  כך  כל  היו  רגעים.  עשרה  לבחור  קשה  מאוד 
כאלה שעשו את המהפכות לאט לאט ובהדרגתיות 

ובכל זאת בחרתי את אלה שריגשו אותי במיוחד:

שנה   35 כבר  האופנה  מתעשיית  חלק  אני 
ומרגיש מחויב לה, שבוע  האופנה זו פלטפורמה 
שנותנת במה, וחשיפה ליצירה ישראלית וחוץ 
מזה זה באמת מעבר לשליטה שלי. גם כשלא 
בחרתי  כי  כסף  הפסדתי  אפילו  או  הרווחתי 
בנחיצות  מלהאמין  חדלתי  לא  מכיסי  להוציא 

של שבוע האופנה להתקיים.

כך  כל  היו  רגעים.  עשרה  לבחור  קשה  מאוד 
לאט  לאט  המהפכות  את  שעשו  כאלה  הרבה 
ובהדרגתיות ובכל זאת בחרתי את אלה שריגשו 

אותי במיוחד

של  הצהובה  בשמלה  מרחפת  אלקבץ  רונית 
אלבר אלבז ב-2015. זה סיפור עצוב בשבילי, 
כי הקשר ביני לבין רונית אלקבץ ז"ל היה קשר 
של שנים ארוכות. התחלנו ביחד כשני דוגמנים 
מחיפה וכל אחד הלך לכיוון שלו. פניתי אליה 
כדי שתשתתף בערב הצדעה למעצבי שנקר 
הייתי  תמיד  אותה.  שאשחרר  ביקשה  והיא 
קרוב אליה וידעתי שמצבה הבריאותי לא טוב 
אבל לא ידעתי עד כמה. לא הסכמתי להרפות 

כי מבחינתי זו הייתה סגירת מעגל.

כשני דוגמנים צעירים ניגשנו לאודישן לתצוגה 
היא   ,24 בני  ילדים  ב-1986,  שנקר  של 

התקבלה ואני לא.
בתצוגה הזו נעמי קמבל הייתה אמורה ללבוש 
את השמלה של אלבר אלבז. אבל אז בשיחה 
שאם  אמרה  היא  שכנועים  ואחרי  רונית  עם 
לא  תבוא.  היא  אלבז  אלבר  של  בגד  היה  זה 
חשבתי פעמיים וביטלתי את השתתפותה של 
עם  לעבוד  שמח  מאוד  אלבר  קמבל.  נעמי 
רונית, הם מכירים עוד כשהיה תלמיד מבטיח 
ביקש  הוא  שלו.  הדוגמנית  והיא  בשנקר 

שתעלה למסלול יחפה ובדילוגים.
אל  כשירדה  הייתה  היא  כאובה  כמה  ראיתי 
המסלול במדרגות אבל בשנייה שרגלה דרכה 
על הבמה הקהל לא ידע, לא שם לב, היא כמו 
נשימה.  עוצרת  הייתה  והנוכחות שלה  ריחפה 

זו הייתה ההופעה האחרונה שלה.
כל  עם  ועוצמתית.  מרגשת  אייקונית,  יציאה 
בריחוף  משהו  היה  שלה  העצום  הרקורד 
הזה על המסלול, בשמלה הצהובה שנתן לה 

איזשהי פינאלה בלתי נשכחת.

ראיתי כמה כאובה היא הייתה כשירדה 
אל המסלול במדרגות אבל בשנייה 

שרגלה דרכה על הבמה הקהל לא ידע, 
לא שם לב, היא כמו ריחפה והנוכחות 
שלה הייתה עוצרת נשימה. זו הייתה 

ההופעה האחרונה שלה. יציאה 
אייקונית, מרגשת ועוצמתית.
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״לסכם עשור לשבוע האופנה הישראלי מעלה בי כל 
כך הרבה רגשות מכיוון שההפקה המורכבת הזאת 
ואל מול כל  ושוב כנגד כל הסיכויים  מתקיימת שוב 
כך הרבה סקפטיות. זה בדיוק מה שלימד אותי שאין 
בעבודה  אבל  אפשרי  הכל  אפשרי.  בלתי  כזה  דבר 
בחובו  שטומן  הראיון  את  רייפ  מוטי  פותח  כך  קשה.״ 

מבט נוסטלגי על עשור בתקופת קורונה מאתגרת.
הקשרים  שלו,  היצירתיות  החברתית,  השליחות 
שלו בעולם והגישה החיובית של מוטי רייפ לחלום 
שאי  להצלחה  המרכיבים  בדיוק  הם  ולהגשים, 

אפשר היה לצפות אותה.

האמין  לא  איש  אז  הראשון  האופנה  משבוע  החל 
שבלי תמיכה ממשלתית כמו במדינות אחרות יהיה 

אפשר לקיים שבוע אופנה משמעותי כ״כ.
״מדובר בעלויות מאוד גבוהות, זהו עסק פרטי בעל 
מכל  תמיכות  בלגייס  עוסק  הזמן  כל  ואני  השפעה 
להכניס,  הסכמתי  לא  פעם  אף  זאת  עם  ויחד  כיוון 
מתוך עיקרון, רשתות על מנת לשמור על צביון של 
מעצבים. מאז ועד היום האתגר קשה שאני לא יכול 

לתאר. זה אומר לשתות דם כל פעם מחדש״. 

אז למה בכל זאת?
ומרגיש  שנה   35 כבר  האופנה  מתעשיית  חלק  אני 
שנותנת  פלטפורמה  זו  האופנה  שבוע  לה,  מחויב 
במה, וחשיפה ליצירה ישראלית וחוץ מזה זה באמת 
אפילו  או  הרווחתי  כשלא  גם  שלי.  לשליטה  מעבר 
חדלתי  לא  מכיסי  להוציא  בחרתי  כי  כסף  הפסדתי 

מלהאמין בנחיצות של שבוע האופנה להתקיים.

האופנה,  שבוע  פתיחת  לפני  רגע  שעברה  שנה 
הגיעה מגיפת הקורונה וטרפה את הקלפים.

שבוע האופנה התבטל ממש רגע לפני. זה היה אמור 
להיות שבוע האופנה הגדול ביותר ועד הרגע האחרון 
לא היה ברור שזה באמת קורס. אנחנו לא נשברים, 
עם  פעולה  בשיתוף  יתקיים  האופנה  שבוע  השנה 
רשת 13 ובמקום קהל של 30,000 שנחשף עד היום, 
מאות אלפים יצפו בתצוגות. אז גם מהקושי הצלחנו 
לעלות מדרגה. קהל צופים רחב בהרבה ייחשף דרך 
ארוכים.  מדף  לחיי  יזכה  האופנה  ושבוע  השידורים 
של  באתר   ,  VOD ב-  גם  בנו  לצפות  יוכלו  הצופים 
לקיים את שיתוף הפעולה  נמשיך  כן  וכמו   13 רשת 

עם ערוץ האופנה כמדי שנה. המוטיבציה שלי מאז 
ומתמיד הייתה לייצר חשיפה תקשורתית בינלאומית 
ממקום ציוני וניתן לראות את החזון מתממש הלכה 
הצליחו  מעצבים  הרבה  העשור  במהלך  למעשה, 

בארץ ובעולם בזכות הבמה הזו.

אופנה  חגיגת  רק  לא  זוהי  האופנה  ששבוע  ניכר 
אלא פלטפורמה לקידום אג'נדות חברתיות

בוודאי, אצלי זה בסדר עדיפות ראשון אין ספק ששבוע 
לי:  שחשובים  חברתיים  במאבקים  תומך  האופנה 

ארגוני נשים, במודל יופי מגוון ועוד.

מהי ההגדרה שלך לדוגמנית?
כישרון  דורש  הזה  המקצוע  מקצוע.   = דוגמנית 
גובה,  מידה,  של  היקשר  להיות  צריך  לא  ונוכחות. 
לא  עד  הציגה  האופנה  תעשיית  גיל.   או  דת  צבע, 
משנים  אנחנו  והיום  מגוון  ולא  אחיד  מראה  מזמן 
את זה. זו הדרה לא לגיטימית. אם פעם מעצב היה 
רזון  של  מודל  על  שלו  הדגמים  את  להציג  מעדיף 
וקבע שבגד לא יכול להיראות טוב על כל מידה, היום 
אנחנו אומרים שבדיוק כאן הכוח של המעצב, תוכיח 

שאתה יכול לעצב בגדים לכולם. 

אם עברנו את המשוכה של מהי דוגמנית, הקורונה 
מוכיחה אותנו לראות מה הצעד הבא

ליין.  לאון  הכל  את  להעביר  יהיה  מעכשיו  הדגש 
מעצבים כבר עובדים עם אתרי מכירה. אנחנו בעידן 
יותר  וצריך  חדשים  פתרונות  שמאפשר  טכנולוגי 
גם  הולך.  העולם  לשם  כי  הזה  בכיוון  לצעוד  ויותר 
הנושא של קיימות עדיין לא חלחל ואני מתכוון לשים 
אותו בראש סדר העדיפויות. הנזק שבכמות המלאי 
שנזרקת הוא עצום ואני מאמין שהעשור הבא יחייב 
והאקולוגיות  החדשות  הדרכים  את  למצוא  אותנו 

ביותר.

עבורך  ביותר  המרגשים  הרגעים  עשרת  מהם 
מהעשור האחרון?

הרבה  כך  כל  היו  רגעים.  עשרה  לבחור  קשה  מאוד 
כאלה שעשו את המהפכות לאט לאט ובהדרגתיות 

ובכל זאת בחרתי את אלה שריגשו אותי במיוחד:

שנה   35 כבר  האופנה  מתעשיית  חלק  אני 
ומרגיש מחויב לה, שבוע  האופנה זו פלטפורמה 
שנותנת במה, וחשיפה ליצירה ישראלית וחוץ 
מזה זה באמת מעבר לשליטה שלי. גם כשלא 
בחרתי  כי  כסף  הפסדתי  אפילו  או  הרווחתי 
בנחיצות  מלהאמין  חדלתי  לא  מכיסי  להוציא 

של שבוע האופנה להתקיים.

כך  כל  היו  רגעים.  עשרה  לבחור  קשה  מאוד 
לאט  לאט  המהפכות  את  שעשו  כאלה  הרבה 
ובהדרגתיות ובכל זאת בחרתי את אלה שריגשו 

אותי במיוחד

של  הצהובה  בשמלה  מרחפת  אלקבץ  רונית 
אלבר אלבז ב-2015. זה סיפור עצוב בשבילי, 
כי הקשר ביני לבין רונית אלקבץ ז"ל היה קשר 
של שנים ארוכות. התחלנו ביחד כשני דוגמנים 
מחיפה וכל אחד הלך לכיוון שלו. פניתי אליה 
כדי שתשתתף בערב הצדעה למעצבי שנקר 
הייתי  תמיד  אותה.  שאשחרר  ביקשה  והיא 
קרוב אליה וידעתי שמצבה הבריאותי לא טוב 
אבל לא ידעתי עד כמה. לא הסכמתי להרפות 

כי מבחינתי זו הייתה סגירת מעגל.

כשני דוגמנים צעירים ניגשנו לאודישן לתצוגה 
היא   ,24 בני  ילדים  ב-1986,  שנקר  של 

התקבלה ואני לא.
בתצוגה הזו נעמי קמבל הייתה אמורה ללבוש 
את השמלה של אלבר אלבז. אבל אז בשיחה 
שאם  אמרה  היא  שכנועים  ואחרי  רונית  עם 
לא  תבוא.  היא  אלבז  אלבר  של  בגד  היה  זה 
חשבתי פעמיים וביטלתי את השתתפותה של 
עם  לעבוד  שמח  מאוד  אלבר  קמבל.  נעמי 
רונית, הם מכירים עוד כשהיה תלמיד מבטיח 
ביקש  הוא  שלו.  הדוגמנית  והיא  בשנקר 

שתעלה למסלול יחפה ובדילוגים.
אל  כשירדה  הייתה  היא  כאובה  כמה  ראיתי 
המסלול במדרגות אבל בשנייה שרגלה דרכה 
על הבמה הקהל לא ידע, לא שם לב, היא כמו 
נשימה.  עוצרת  הייתה  והנוכחות שלה  ריחפה 

זו הייתה ההופעה האחרונה שלה.
כל  עם  ועוצמתית.  מרגשת  אייקונית,  יציאה 
בריחוף  משהו  היה  שלה  העצום  הרקורד 
הזה על המסלול, בשמלה הצהובה שנתן לה 

איזשהי פינאלה בלתי נשכחת.

ראיתי כמה כאובה היא הייתה כשירדה 
אל המסלול במדרגות אבל בשנייה 

שרגלה דרכה על הבמה הקהל לא ידע, 
לא שם לב, היא כמו ריחפה והנוכחות 
שלה הייתה עוצרת נשימה. זו הייתה 

ההופעה האחרונה שלה. יציאה 
אייקונית, מרגשת ועוצמתית.
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כשנטע ברזילי עלתה על הבמה עם בגד הים 
הצהוב של בננהוט ב-2018.

דווקא  היה  הזה  ברגע  מרגש  הכי  שהיה  מה 
שאמרה  נטע  ליד  הקלעים  מאחורי  כשישבנו 
לנו כמה היא לא מאמינה שהיא, נטע, הילדה 
בבגד  האופנה  שבוע  בימת  על  עולה  השמנה 
היה  זה  היסטוריה.  עשתה  בהחלט  היא  ים. 
על  עלתה  שנטע  וברגע  מכולם  ששמרנו  סוד 

המסלול הקהל יצא מגדרו.
כל  את  לשבור  והתעוזה  האומץ  את  בה  היה 
המוסכמות. אין לי ספק שבזכותה הגיעו אחריה 
לעלות  יכולות  הן  שגם  שהרגישו  נשים  מאות 
מושג  היה  שלנטע  בטוח  לא  ואני  מסלול  על 
איזו השפעה הולכת להיות לה. כמובן שהיו גם 
כאלה שלא אהבו את הבחירה הזו אבל בשביל 
לעשות שינוי צריך ללכת לקיצון ואני אוהב את 
נטע ומעריץ אותה כי זה לא מובן מאליו לשים 

את עצמה בראש השינוי.

זה היה סוד ששמרנו מכולם וברגע 
שנטע עלתה על המסלול הקהל יצא 
מגדרו. היה בה את האומץ והתעוזה 

לשבור את כל המוסכמות. אין לי ספק 
שבזכותה הגיעו אחריה מאות נשים 
שהרגישו שגם הן יכולות לעלות על 

מסלול ואני לא בטוח שלנטע היה 
מושג איזו השפעה הולכת להיות לה.

צילום | אבי וולדמן
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בבגד  האופנה  שבוע  בימת  על  עולה  השמנה 
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לעשות שינוי צריך ללכת לקיצון ואני אוהב את 
נטע ומעריץ אותה כי זה לא מובן מאליו לשים 

את עצמה בראש השינוי.

זה היה סוד ששמרנו מכולם וברגע 
שנטע עלתה על המסלול הקהל יצא 
מגדרו. היה בה את האומץ והתעוזה 

לשבור את כל המוסכמות. אין לי ספק 
שבזכותה הגיעו אחריה מאות נשים 
שהרגישו שגם הן יכולות לעלות על 

מסלול ואני לא בטוח שלנטע היה 
מושג איזו השפעה הולכת להיות לה.
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נועה קירל פותחת את התצוגה של פנדורה. זו 
הייתה תצוגה  בסימן "משנים את מודל היופי". 
משפיעניות בכל הגילאים, הגבהים, המידות, 
ונועה,  המסלול  על  צעדו  והדתות  הצבעים 
בטחון  עם  עוצמתית  נערה  מכולן,  הצעירה 
את  חשובה.  אמירה  הייתה  זאת   - ונוכחות 
נועה קירל הכרתי במסגרת תוכנית הטלוויזיה 
שהגשתי "ללא פילטרים" ושם היא סיפרה לי 
והמורה  בלהקה  רקדה   ,10 בת  שכשהייתה 
למחרת  האחרונה,  בשורה  אותה  מיקמה 
והמורה  לחזרות  איתה  הגיע  נועה  של  אבא 
להיות  שנולדו  ילדות  "יש  לו:  "הסבירה" 
אחד  משפט  שמאחורה..."  וכאלה  מקדימה 
הביטחון  את  לרסק  יכול  הזה  בגיל  מורה  של 
אבל בשביל נועה זה היה הרגע שאתגר אותה 

להוכיח אחרת.
והדוגמא  לנערות  חיקוי  מודל  היא  נועה  היום 
למידות  קשורים  לא  והצלחה  שכישרון  לכך 

כשהייתה בת 10, רקדה בלהקה 
ה בשורה  ות א מה  יק מ ורה  מ וה

האחרונה. למחרת  אבא של נועה הגיע 
איתה לחזרות והמורה "הסבירה" 

לו: "יש ילדות שנולדו להיות מקדימה 
וכאלה שמאחורה... " משפט אחד של 

מורה בגיל הזה יכול לרסק את הביטחון 
אבל בשביל נועה זה היה הרגע שאתגר 

אותה להוכיח אחרת.
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הגוף. היא שלמה עם עצמה כנגד כל האמירות 
אפשר  ילדה.  בתור  חוותה  שכנראה  והדחיות 
את  שגידלו  שלה  להורים  גם  זה  את  לזקוף 
שהיא  מי  את  לאהוב  בעצמה,  להאמין  נועה 

ולחלום חלומות. 

עמק השמש
דורית בנט זיהתה את הפוטנציאל במשאב הטבע הזמין 

באילת והערבה - השמש, והחליטה למנף אותו למקור
אנרגיה  הפקת  אילת:  ואזרחי  האזור  לקיבוצי  הכנסה 

סולארית המספקת את תצרוכת החשמל באזור אילת
והערבה בשעות היום וכן פלטפורמה לפיתוח טכנולוגיות 
חדשניות בתחום האנרגיה המתחדשת // רבקי ליקובר

קיבוצי  בבעלות  הציבור,  לתועלת  חברה  היא  אילות  אילת 
הערבה וחברות עסקיות מהאזור, הפועלת בתחום האנרגיה 
מייסדת  בנט,  דורית  אילות.  וחבל  באילת  המתחדשת 
על  מיוחד  בראיון  מספרת  החברה,  ומנכלי"ת  משותפת 

האג'נדה, ההגשמה ומה שביניהן.
איך הגעת ליוזמה של ייצור אנרגיה מתחדשת באזור?

באילת  הסביבה  לאיכות  היחידה  את  ניהלתי   2002- "ב 
והערבה, ונוצר אז שבר גדול מאוד. הוציאו את כלובי הדגים 
מהים, דבר שגרם לכעס גדול על המשרד לאיכות הסביבה 
למצוא  רציתי  הזה  המקום  מתוך  כלכלה.  כעוכר  שנתפס 
דרך להוכיח שכלכלה וסביבה יכולים לצעוד גם יחד. עד כה 
והבנתי  והייטק,  לא הצליחו להביא לערבה מפעלי תעשייה 
שהכלכלה המקומית צריכה להישען על משאבים מקומיים. 
צריך למצוא את הייחוד במקום הזה, והייחוד כאן הוא השמש. 
זיהינו את האנרגיה המתחדשת כהזדמנות והבנתי שיש בה 
חדשנות  לקידום  גם  אלא  חשמל  לייצור  רק  לא  פוטנציאל 

טכנולוגית והזדמנויות חדשות בשוק העסקי".

העתיד נמצא באנרגיות המתחדשות
"משבר האקלים בעולם הביא להבנה שצריך להפחית פליטות 
לאטמוספירה", מסבירה בנט, "לחשמל ולאנרגיה יש משקל 
בפיתוח  צורך  נוצר  זו  מצוקה  בגלל  האלה.  בפליטות  עצום 
אנרגיות מתחדשות ממשאבי שמש ורוח. כאן נכנס עולם שלם 
תאי  התייעלות,  חשמליים,  רכבים  טכנולוגית,  חדשנות  של 
דלק, מימן, אגירה וסוללות." בנט מציגה את ארה"ב כדוגמה 
לכך שבשנת 2020 בתחנות החדשות שקמו הפחם היווה רק 
5% משוק ייצור האנרגיה, הגז 16% והמתחדשות 80% . זה 
לא אומר שהגז והפחם נגמרו, הם נשארים באדמה ובכמויות 
גדולות. השימוש בהם פשוט מסתיים! כיום גרמניה מגיעה ל 
50% שימוש באנרגיות מתחדשות, צרפת ל 30% וכל המדדים 
בבורסה של חברות האנרגיה הירוקה נמצאים במגמת עלייה. 
"האג'נדה האמיתית שלי היא לשנות את הכלכלה בישראל 
ולעבור לכלכלה מופחתת פחמן - שכל גלגלי הכלכלה יעזבו 
את הגז, הנפט והתעשיות המזהמות ויראו שאפשר לחיות גם 

עם כלכלה נקייה", היא מסבירה.

מעבר לתרומה לאיכות הסביבה, האם יש יתרונות נוספים
לשימוש באנרגיות מתחדשות?

"קודם כל ביזור כלכלי משמעותי מאוד. האנרגיה המסורתית 
בעולם היא תמיד מרוכזת בידי ממשל ובידי חברות גדולות. 
האנרגיה המתחדשת באה ומשנה את המשחק. בעולם החדש 
מאוד  מבוזרת  התעשייה  מונופולים.  ולא  חברות  הרבה  יש 
משמעותי  פרדיגמה  שינוי  זה  מקום,  בכל  זמינה  והאנרגיה 
והעולם על פניו מגיב לאט אבל במבט של 10 שנים קדימה 
זו תהיה מהפכה. גם מחירי ייצור החשמל ממתחדשות זולים 
ש"ח   2.14 היה  ב-2007  וואט  קילו  של  המחיר  משמעותית. 

לקילו וואט והיום זה 14 אגורות לקילו וואט".

מהם ההישגים של החברה?
מצריכת   100% היום  בשעות  מייצרים  אנו  לעכשיו  נכון   "
החשמל של אילת והערבה מאנרגיה סולארית. יש כאן  190
וגגות  הייצור מבוזר בשדות סולאריים  וואט מותקנים,  מגה 
בכמה  קטנות  חשמל  חברות  הרבה  שיוצר  מה  סולאריים, 
שיותר בעלויות שונות ומגוונות. יצרנו ענף רווחי חדש באזור 
קפיטל  שנקראת  טכנולוגית  חממה  הקמנו  כסף.  שמכניס 
נייצ'ר שיש בה מעל 14 חברות סטארט אפ בתחומי האנרגיה 
ושלחנו לארץ ולעולם טכנולוגיות ייחודיות מאוד בתחום של 
Augwind הפחתת פליטות. כמה חברות סטארט אפ שלנו: 

Electreon Bladeranger מככבות כעת בבורסה הישראלית. 
לסטודנטים,  ובינלאומי  לאומי  הכשרות  למרכז  הפכנו 
לרשויות מקומיות ולאנשי עסקים. אנחנו מייצרים כאן המון 
וידע חדש. זכינו במכרז של משרד הכלכלה יחד עם  מידע 
האיגוד לאנרגיה חכמה ו- YPE ומנהלים את קהילת החדשנות 
באנרגיה בכל הארץ. אנו מקיימים כאן כנסים בינלאומיים דו 
שנתיים, שממתגים את האזור, ומייצרים הזדמנויות חדשות 

לאנשי העסקים שמגיעים לכאן מרחבי הארץ והעולם".

הנגשת אנרגיה מתחדשת לאזורים מנותקי רשת
החברה  וחדשניות,  מערביות  טכנולוגיות  לפיתוח  בנוסף 
זיהתה את הצורך הגדול הקיים בעולם המתפתח והקימה את 
חברת קניה-אילות "קיילות". מסבירה בנט: "אנחנו מפתחים, 
משווקים ומטמיעים טכנולוגיות שמחליפות תשתיות על בסיס 
באפריקה.  רשת  מנותקי  באזורים  לאזרחים  נקייה  אנרגיה 
מדובר על מוצרים ניידים שעשויים לשפר מאוד את איכות 
החיים של התושבים". מוסיפה בנט, "אני מאמינה ביכולת של 
האדם לקחת אחריות במטרה לשפר את חייו ולבזר תשתיות 
שיגיעו לכל אזרח בעולם, במדינות שבהן הסיכוי שהממשל 
ייעשה זאת בהווה קטן. האתגר הוא לייצר מוצרים שיודעים 
ע"י  כסף  מאוד  במעט  השירות  אותו  את  לתושבים  לתת 
מודל פיננסי נכון ובכך אנחנו פותרים פער של הרבה שנים 

סטארט  חברות  יש  קדימה. 
שותפות  ישראליות  אפ 
ואחד  הזו,  להרפתקה  שלנו 
האתגרים הגדולים שלי הוא 
פיתוח  מרכז  בערבה  ליצור 
לטכנולוגיות מנותקות רשת".

דורית בנט | צילום: ארן דולב
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עמק השמש
דורית בנט זיהתה את הפוטנציאל במשאב הטבע הזמין 

באילת והערבה - השמש, והחליטה למנף אותו למקור
אנרגיה  הפקת  אילת:  ואזרחי  האזור  לקיבוצי  הכנסה 

סולארית המספקת את תצרוכת החשמל באזור אילת
והערבה בשעות היום וכן פלטפורמה לפיתוח טכנולוגיות 
חדשניות בתחום האנרגיה המתחדשת // רבקי ליקובר

קיבוצי  בבעלות  הציבור,  לתועלת  חברה  היא  אילות  אילת 
הערבה וחברות עסקיות מהאזור, הפועלת בתחום האנרגיה 
מייסדת  בנט,  דורית  אילות.  וחבל  באילת  המתחדשת 
על  מיוחד  בראיון  מספרת  החברה,  ומנכלי"ת  משותפת 

האג'נדה, ההגשמה ומה שביניהן.
איך הגעת ליוזמה של ייצור אנרגיה מתחדשת באזור?

באילת  הסביבה  לאיכות  היחידה  את  ניהלתי   2002- "ב 
והערבה, ונוצר אז שבר גדול מאוד. הוציאו את כלובי הדגים 
מהים, דבר שגרם לכעס גדול על המשרד לאיכות הסביבה 
למצוא  רציתי  הזה  המקום  מתוך  כלכלה.  כעוכר  שנתפס 
דרך להוכיח שכלכלה וסביבה יכולים לצעוד גם יחד. עד כה 
והבנתי  והייטק,  לא הצליחו להביא לערבה מפעלי תעשייה 
שהכלכלה המקומית צריכה להישען על משאבים מקומיים. 
צריך למצוא את הייחוד במקום הזה, והייחוד כאן הוא השמש. 
זיהינו את האנרגיה המתחדשת כהזדמנות והבנתי שיש בה 
חדשנות  לקידום  גם  אלא  חשמל  לייצור  רק  לא  פוטנציאל 

טכנולוגית והזדמנויות חדשות בשוק העסקי".

העתיד נמצא באנרגיות המתחדשות
"משבר האקלים בעולם הביא להבנה שצריך להפחית פליטות 
לאטמוספירה", מסבירה בנט, "לחשמל ולאנרגיה יש משקל 
בפיתוח  צורך  נוצר  זו  מצוקה  בגלל  האלה.  בפליטות  עצום 
אנרגיות מתחדשות ממשאבי שמש ורוח. כאן נכנס עולם שלם 
תאי  התייעלות,  חשמליים,  רכבים  טכנולוגית,  חדשנות  של 
דלק, מימן, אגירה וסוללות." בנט מציגה את ארה"ב כדוגמה 
לכך שבשנת 2020 בתחנות החדשות שקמו הפחם היווה רק 
5% משוק ייצור האנרגיה, הגז 16% והמתחדשות 80% . זה 
לא אומר שהגז והפחם נגמרו, הם נשארים באדמה ובכמויות 
גדולות. השימוש בהם פשוט מסתיים! כיום גרמניה מגיעה ל 
50% שימוש באנרגיות מתחדשות, צרפת ל 30% וכל המדדים 
בבורסה של חברות האנרגיה הירוקה נמצאים במגמת עלייה. 
"האג'נדה האמיתית שלי היא לשנות את הכלכלה בישראל 
ולעבור לכלכלה מופחתת פחמן - שכל גלגלי הכלכלה יעזבו 
את הגז, הנפט והתעשיות המזהמות ויראו שאפשר לחיות גם 

עם כלכלה נקייה", היא מסבירה.

מעבר לתרומה לאיכות הסביבה, האם יש יתרונות נוספים
לשימוש באנרגיות מתחדשות?

"קודם כל ביזור כלכלי משמעותי מאוד. האנרגיה המסורתית 
בעולם היא תמיד מרוכזת בידי ממשל ובידי חברות גדולות. 
האנרגיה המתחדשת באה ומשנה את המשחק. בעולם החדש 
מאוד  מבוזרת  התעשייה  מונופולים.  ולא  חברות  הרבה  יש 
משמעותי  פרדיגמה  שינוי  זה  מקום,  בכל  זמינה  והאנרגיה 
והעולם על פניו מגיב לאט אבל במבט של 10 שנים קדימה 
זו תהיה מהפכה. גם מחירי ייצור החשמל ממתחדשות זולים 
ש"ח   2.14 היה  ב-2007  וואט  קילו  של  המחיר  משמעותית. 

לקילו וואט והיום זה 14 אגורות לקילו וואט".

מהם ההישגים של החברה?
מצריכת   100% היום  בשעות  מייצרים  אנו  לעכשיו  נכון   "
החשמל של אילת והערבה מאנרגיה סולארית. יש כאן  190
וגגות  הייצור מבוזר בשדות סולאריים  וואט מותקנים,  מגה 
בכמה  קטנות  חשמל  חברות  הרבה  שיוצר  מה  סולאריים, 
שיותר בעלויות שונות ומגוונות. יצרנו ענף רווחי חדש באזור 
קפיטל  שנקראת  טכנולוגית  חממה  הקמנו  כסף.  שמכניס 
נייצ'ר שיש בה מעל 14 חברות סטארט אפ בתחומי האנרגיה 
ושלחנו לארץ ולעולם טכנולוגיות ייחודיות מאוד בתחום של 
Augwind הפחתת פליטות. כמה חברות סטארט אפ שלנו: 
Electreon Bladeranger מככבות כעת בבורסה הישראלית. 
לסטודנטים,  ובינלאומי  לאומי  הכשרות  למרכז  הפכנו 
לרשויות מקומיות ולאנשי עסקים. אנחנו מייצרים כאן המון 
וידע חדש. זכינו במכרז של משרד הכלכלה יחד עם  מידע 
האיגוד לאנרגיה חכמה ו- YPE ומנהלים את קהילת החדשנות 
באנרגיה בכל הארץ. אנו מקיימים כאן כנסים בינלאומיים דו 
שנתיים, שממתגים את האזור, ומייצרים הזדמנויות חדשות 

לאנשי העסקים שמגיעים לכאן מרחבי הארץ והעולם".

הנגשת אנרגיה מתחדשת לאזורים מנותקי רשת
החברה  וחדשניות,  מערביות  טכנולוגיות  לפיתוח  בנוסף 
זיהתה את הצורך הגדול הקיים בעולם המתפתח והקימה את 
חברת קניה-אילות "קיילות". מסבירה בנט: "אנחנו מפתחים, 
משווקים ומטמיעים טכנולוגיות שמחליפות תשתיות על בסיס 
באפריקה.  רשת  מנותקי  באזורים  לאזרחים  נקייה  אנרגיה 
מדובר על מוצרים ניידים שעשויים לשפר מאוד את איכות 
החיים של התושבים". מוסיפה בנט, "אני מאמינה ביכולת של 
האדם לקחת אחריות במטרה לשפר את חייו ולבזר תשתיות 
שיגיעו לכל אזרח בעולם, במדינות שבהן הסיכוי שהממשל 
ייעשה זאת בהווה קטן. האתגר הוא לייצר מוצרים שיודעים 
ע"י  כסף  מאוד  במעט  השירות  אותו  את  לתושבים  לתת 
מודל פיננסי נכון ובכך אנחנו פותרים פער של הרבה שנים 

סטארט  חברות  יש  קדימה. 
שותפות  ישראליות  אפ 
ואחד  הזו,  להרפתקה  שלנו 
האתגרים הגדולים שלי הוא 
פיתוח  מרכז  בערבה  ליצור 
לטכנולוגיות מנותקות רשת".

דורית בנט | צילום: ארן דולב

אילת איילות
www.eilateilot.org

eilateilo@ טויטר
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מעצב העל האיטלקי רוברטו קאוולי פותח את 
שבוע האופנה הראשון. שבוע האופנה הראשון 
תקשורת  להביא  במטרה  ציוני,  ממקום  נוצר 

חיובית לישראל.
מההיכרות שלי את עולם האופנה ידעתי שכדי 
לגייס  אצטרך  בינלאומית  בעיתונות  לזכות 
מעצב בעל שם עולמי. רוברטו קאוולי פתח לי 
שלי  הקשרים  את  גייסתי  האופנה.  שבוע  את 
גם  הזדמנות  הייתה  זו  אבל  אותו  להביא  כדי 
הארץ.  את  ולהכיר  אביב  בתל  לחגוג  בשבילו 
כדי  בזכותו  הגיעו  העולם  מכל  עיתונאים 
פתח  זה  הישראלים.  המעצבים  את  לסקר 
עולמי  סיקור  קיבלנו  חדשות,  מהדורת  כל 
והצלחנו להביא את שבוע האופנה תל אביב 

לזירה הבינלאומית.

מעצב העל האיטלקי רוברטו קאוולי 
פותח את שבוע האופנה הראשון.

זה פתח כל מהדורת חדשות, קיבלנו 
סיקור עולמי והצלחנו להביא את שבוע 

האופנה תל אביב לזירה הבינלאומית.

חשיפה  לקבל  והצורך  קאוולי  לרוברטו  בהמשך 
בשבוע  מיסוני  משפחת  את  אירחנו  בינלאומית, 
האופנה 2014. בית האופנה האיטלקי מיסוני הוא 
מותג מאוד שורשי והתכבדנו לארח שלוש דורות 

– את הסבתא המייסדת, הבת והנכדה.
התצוגה הייתה מוקפדת, מלאת צבע וטקסטורות 
יודעים לעשות. מרגש לפגוש  כמו שרק "מיסוני" 
הצלחה  סיפורי  יצרו  אצבעותיהן  שבעשר  נשים 
גדולים. ביחד איתן הגיעה עורכת נכבדת נוספת 
סוזאנה.  פרנקה  האיטלקי,  ווג  מגזין  עורכת   –
עולמית,  ותקשורת  בינלאומיות  מעצבות  להביא 
ולקבל חשיפה בווג איטליה זה ביג דיל אתה מביא 
אבל  פרובינציה  למעין  האלה  הענקיות  כל  את 
אביב.  לתל  בהגעה  אקזוטי  משהו  יש  מבחינתן, 
הקדושים  ובמקומות  בירושלים  איתם  סיירנו 
חוויה  שזו  בטוח  אני  גדולה.  התרגשות  ונרשמה 

בלתי נשכחת לשני הצדדים.

התצוגה הייתה מוקפדת, מלאת 
צבע וטקסטורות כמו שרק "מיסוני" 

יודעים לעשות. מרגש לפגוש נשים 
שבעשר אצבעותיהן יצרו סיפורי 

הצלחה גדולים.

תצוגה של מרסלו בורלון עם המותג "קאונטי 
לשעבר  זוגי  בן  בורלון  מרסלו  מילאנו".  אוף 
האופנה  תעשיית  את  הכרתי  שדרכו  והאיש 
אופנה  מעצמת  כבר  הוא  היום  האיטלקית. 
הקריירה  את  התחיל  הוא  אבל  מאוד  גדולה 
שלו עם ליין של טי שירטים. לפני שנה החברה 

שבבעלותו נמכרה ב-640 מיליון יורו.
מרסלו הגיע מהרחוב, יליד ארגנטינה שכיתת 
והתקדם  באיטליה  להתגורר  עבר  רגליים, 

בקצב מסחרר.
שעשה  דבר  לכל  איתו  שהביא  האג'נדה  לכן 
שיתפתי  האנדרדוג.  את  ולקדם  להכיר  היא 
בישראל  האתיופית  הקהילה  במעמד  אותו 
המסלול  על  שלו  שבתצוגה  החליט  והוא 
חייב  אני  אתיופים.  יהיו  הדוגמנים  כל  בארץ 
הרבה  כך  כל  למצוא  קל  לנו  היה  שלא  לציין 
כל  אבל  שונות  מסיבות  אתיופים  משתתפים 

הדוגמנים והדוגמניות לבסוף היו שחורי עור.

מרסלו בורלון בן זוגי לשעבר והאיש 
שדרכו הכרתי את תעשיית האופנה 
האיטלקית. היום הוא כבר מעצמת 

אופנה גדולה מאוד אבל הוא 
התחיל את הקריירה שלו עם ליין של טי 

שירטים. לפני שנה החברה שבבעלותו 
נמכרה ב-640 מיליון יורו. 

לכן האג'נדה שהביא איתו לכל דבר שעשה 
היא להכיר ולקדם את האנדרדוג. שיתפתי 
אותו במעמד הקהילה האתיופית בישראל 

והוא החליט שבתצוגה שלו על המסלול 
בארץ כל הדוגמנים יהיו אתיופים. 

לא זוכר תצוגה כזאת אי פעם בארץ או בעולם. 
עור.  כהי  מלהציג  נמנעה  האופנה  תעשיית 
נותן  מרסלו  כמו  מצליח  בינלאומי  כשמעצב 
השפעות  לכך  יש  אותו,  להציג  אחת  לקהילה 
למעשה  הוא  דרך.  פורצות  חיוביות  והשלכות 
נתן לגיטימציה לקהילה ממודרת, פתח פתח 
ויצר התפתחות. זו הייתה תצוגה בלתי נשכחת 
ששילבה אלמנטים טכנולוגים, עם סצינת חיי 
והדוגמניות  הדוגמנים  רחוב.  ואופנת  הלילה 
 L.E.V המחול  ולהקת  בלבד  שחורים  כאמור 
של שרון איל וגיא בכר הוכיחה שהמסלול אינו 

שייך רק לדוגמנים.
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מעצב העל האיטלקי רוברטו קאוולי פותח את 
שבוע האופנה הראשון. שבוע האופנה הראשון 
תקשורת  להביא  במטרה  ציוני,  ממקום  נוצר 

חיובית לישראל.
מההיכרות שלי את עולם האופנה ידעתי שכדי 
לגייס  אצטרך  בינלאומית  בעיתונות  לזכות 
מעצב בעל שם עולמי. רוברטו קאוולי פתח לי 
שלי  הקשרים  את  גייסתי  האופנה.  שבוע  את 
גם  הזדמנות  הייתה  זו  אבל  אותו  להביא  כדי 
הארץ.  את  ולהכיר  אביב  בתל  לחגוג  בשבילו 
כדי  בזכותו  הגיעו  העולם  מכל  עיתונאים 
פתח  זה  הישראלים.  המעצבים  את  לסקר 
עולמי  סיקור  קיבלנו  חדשות,  מהדורת  כל 
והצלחנו להביא את שבוע האופנה תל אביב 

לזירה הבינלאומית.

מעצב העל האיטלקי רוברטו קאוולי 
פותח את שבוע האופנה הראשון.

זה פתח כל מהדורת חדשות, קיבלנו 
סיקור עולמי והצלחנו להביא את שבוע 

האופנה תל אביב לזירה הבינלאומית.

חשיפה  לקבל  והצורך  קאוולי  לרוברטו  בהמשך 
בשבוע  מיסוני  משפחת  את  אירחנו  בינלאומית, 
האופנה 2014. בית האופנה האיטלקי מיסוני הוא 
מותג מאוד שורשי והתכבדנו לארח שלוש דורות 

– את הסבתא המייסדת, הבת והנכדה.
התצוגה הייתה מוקפדת, מלאת צבע וטקסטורות 
יודעים לעשות. מרגש לפגוש  כמו שרק "מיסוני" 
הצלחה  סיפורי  יצרו  אצבעותיהן  שבעשר  נשים 
גדולים. ביחד איתן הגיעה עורכת נכבדת נוספת 
סוזאנה.  פרנקה  האיטלקי,  ווג  מגזין  עורכת   –
עולמית,  ותקשורת  בינלאומיות  מעצבות  להביא 
ולקבל חשיפה בווג איטליה זה ביג דיל אתה מביא 
אבל  פרובינציה  למעין  האלה  הענקיות  כל  את 
אביב.  לתל  בהגעה  אקזוטי  משהו  יש  מבחינתן, 
הקדושים  ובמקומות  בירושלים  איתם  סיירנו 
חוויה  שזו  בטוח  אני  גדולה.  התרגשות  ונרשמה 

בלתי נשכחת לשני הצדדים.

התצוגה הייתה מוקפדת, מלאת 
צבע וטקסטורות כמו שרק "מיסוני" 

יודעים לעשות. מרגש לפגוש נשים 
שבעשר אצבעותיהן יצרו סיפורי 

הצלחה גדולים.

תצוגה של מרסלו בורלון עם המותג "קאונטי 
לשעבר  זוגי  בן  בורלון  מרסלו  מילאנו".  אוף 
האופנה  תעשיית  את  הכרתי  שדרכו  והאיש 
אופנה  מעצמת  כבר  הוא  היום  האיטלקית. 
הקריירה  את  התחיל  הוא  אבל  מאוד  גדולה 
שלו עם ליין של טי שירטים. לפני שנה החברה 

שבבעלותו נמכרה ב-640 מיליון יורו.
מרסלו הגיע מהרחוב, יליד ארגנטינה שכיתת 
והתקדם  באיטליה  להתגורר  עבר  רגליים, 

בקצב מסחרר.
שעשה  דבר  לכל  איתו  שהביא  האג'נדה  לכן 
שיתפתי  האנדרדוג.  את  ולקדם  להכיר  היא 
בישראל  האתיופית  הקהילה  במעמד  אותו 
המסלול  על  שלו  שבתצוגה  החליט  והוא 
חייב  אני  אתיופים.  יהיו  הדוגמנים  כל  בארץ 
הרבה  כך  כל  למצוא  קל  לנו  היה  שלא  לציין 
כל  אבל  שונות  מסיבות  אתיופים  משתתפים 

הדוגמנים והדוגמניות לבסוף היו שחורי עור.

מרסלו בורלון בן זוגי לשעבר והאיש 
שדרכו הכרתי את תעשיית האופנה 
האיטלקית. היום הוא כבר מעצמת 

אופנה גדולה מאוד אבל הוא 
התחיל את הקריירה שלו עם ליין של טי 

שירטים. לפני שנה החברה שבבעלותו 
נמכרה ב-640 מיליון יורו. 

לכן האג'נדה שהביא איתו לכל דבר שעשה 
היא להכיר ולקדם את האנדרדוג. שיתפתי 
אותו במעמד הקהילה האתיופית בישראל 

והוא החליט שבתצוגה שלו על המסלול 
בארץ כל הדוגמנים יהיו אתיופים. 

לא זוכר תצוגה כזאת אי פעם בארץ או בעולם. 
עור.  כהי  מלהציג  נמנעה  האופנה  תעשיית 
נותן  מרסלו  כמו  מצליח  בינלאומי  כשמעצב 
השפעות  לכך  יש  אותו,  להציג  אחת  לקהילה 
למעשה  הוא  דרך.  פורצות  חיוביות  והשלכות 
נתן לגיטימציה לקהילה ממודרת, פתח פתח 
ויצר התפתחות. זו הייתה תצוגה בלתי נשכחת 
ששילבה אלמנטים טכנולוגים, עם סצינת חיי 
והדוגמניות  הדוגמנים  רחוב.  ואופנת  הלילה 
 L.E.V המחול  ולהקת  בלבד  שחורים  כאמור 
של שרון איל וגיא בכר הוכיחה שהמסלול אינו 

שייך רק לדוגמנים.
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תומכת  הפיס  מפעל  של  האופנה  חממת 
 120 של  בסכום  ישראליים  אופנה  במעצבי 
חדשה  קולקצייה  והפקת  לעיצוב  ש״ח  אלף 
לתמיכה  מעבר  האופנה.  בשבוע  שמושקת 
ליווי  מקבלים  הנבחרים  המעצבים  כספית, 

עיסקי, מקצועי וייעוץ צמוד.
רציתי  האופנה,  שבוע  עם  שהתחלתי  מהרגע 
האופנה  את  להצמיח  כדי  תמיכות  לגייס 

הישראלית לשוק הבינלאומי.
שסיפר  בלגי  עיתונאי  עם  לי  שהייתה  בשיחה 
על תמיכת המדינה במעצבים צעירים, הבנתי 
דרכם,  שבתחילת  באלה  להשקיע  נכון  כמה 
ביותר  הנכונה  הכוונה  את  לקבל  באפשרות 
על  לעלות  כדי  חלומות  להגשים  והתמיכה 

מסלול ההצלחה.
הזה,  הרעיון  עם  הגיע  הפיס  כשמפעל 
מבחינתי זה היה הדבר הכי נכון ברגע הנכון. 
והחשיפה  האופנה  שבוע  של  הפלטפורמה 
הרחבה אליה זוכים המעצבים הצליחה למנף 
לא מעט קריירות של מעצבים כמו אד מיינר, 
ועוד  אבנט  שחר   ,HOLYLAND CIVILIANS
חשיבות  יש  הפיס  מפעל  של  לחיבוק  רבים. 

גבוהה בתעשיית האופנה עד היום.

חממת האופנה של מפעל הפיס תומכת 
במעצבי אופנה ישראליים בסכום של 

120 אלף ש״ח לעיצוב והפקת קולקצייה 
חדשה שמושקת בשבוע האופנה. לחיבוק 

של מפעל הפיס יש חשיבות גבוהה 
בתעשיית האופנה עד היום.
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 להרגיש את הבריזה עם סימונה
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תצוגת הפרידה מגדעון אוברזון ב-2019 הציגה 
דגמים  וחמישים  גילאים  בשלל  דוגמניות   60
משנות השישים ועד היום לרגל סגירת הבוטיק 
מגדעון  הפרידה  שנה.   56 לאחר  המיתולוגי 
שערי  כל  את  לי  שפתח  וזה  ורבי  מורי  שהיה 
המרגשים  מהרגעים  אחד  הייתה  ההצלחה, 

ביותר בעשור האחרון.
גדעון לקח אותי כילד לביים תצוגה שלו לפני 30 
שנה ומאז הפקתי וביימתי לו את כל התצוגות. 
וקרוב אתו, עם קארן  מיוחד  אני בקשר מאוד 
מיוחדת  תצוגה  הייתה  זו  ולכן  המשפחה  וכל 
הרטרוספקטיבה  במיוחד.  עבורי  ואישית 
החזירה  ברכיו"  על  ש"גדלתי  האהוב  למעצב 
נרגש  כשהגעתי  שהייתי,  החיפאי  לילד  אותי 
האגדי  המעצב  עם  לראשונה  להיפגש  ומזיע 
עולם  על  שלמדתי  מה  כל  אוברזון.  גדעון 
שהחליט  ברגע  ולכן  מגדעון  הגיע  האופנה 
שהוא סוגר את העסק היה לי ברור שאני מקיים 

ערב גאלה שכולו הצדעה לפועלו. 

תצוגת הפרידה מגדעון אוברזון 
ב-2019 הציגה 60 דוגמניות בשלל 

גילאים וחמישים דגמים משנות 
השישים ועד היום לרגל סגירת הבוטיק 

המיתולוגי לאחר 56 שנה.

ב-2016 צעדה על המסלול נערה חולת פוליו. 
נוער  לבנות  שפנה  פרויקט  במסגרת  היה  זה 
של  הצעיר  הליין   24/7 חברת  של  בתצוגה 
רנואר. נסענו בכל הארץ כדי לקיים אודישנים, 
נערות/ילדות   150 בחרנו  ענקיים,  תורים  היו 
שונות,  בדתות  גבוהות,  נמוכות,   12-18 בנות 

מידות וצבעים מגוונים.
אני זוכר שבבוקר התצוגה חשבתי לעצמי איך 
אביים 150 בנות. אבל כל מי שבחרתי, נבחרה 
הן  מקרינה,  שהיא  והאישיות  הנוכחות  בזכות 
והיו מוכנות לעלות  ומבחוץ  יפות מבפנים  היו 
ביותר  המרגש  הרגע  בגאווה.  המסלול  על 
עם  פוליו  חולת  ילדה  כשיצאה  היה  בתצוגה 
הליכון, המבט בעיניים שלה היה מבט מנצח: 

'אני יפה, אני מרגישה יפה' כשהיא צעדה מול 
אנשים  כפיים,  לה  מחאו  חשמל,  היה  הקהל 
ובכיתי  בקונטרול  עמדתי  בכיתי,  אני  גם  בכו. 
מהתרגשות. אני מאמין וזו גם האג'נדה שאני 
אוהב  כשאתה  מתחיל  אמיתי  אושר   – מקדם 

את עצמך כמו שאתה. 

הרגע המרגש ביותר בתצוגה היה 
כשיצאה ילדה חולת פוליו עם הליכון, 
המבט בעיניים שלה היה מבט מנצח: 

'אני יפה, אני מרגישה יפה' כשהיא 
צעדה מול הקהל היה חשמל, מחאו 

לה כפיים, אנשים בכו. גם אני בכיתי, 
עמדתי בקונטרול ובכיתי מהתרגשות.
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העולם  מכל  אופנה  עיתונאי   100 של  משלחת 
אביב,  בתל  האופנה  שבוע  את  לסקר  שהגיעו 
אביב,  תל  עיריית  עם  פעולה  שיתוף  במסגרת 
ממש  הייתה  זו  החוץ.  ומשרד  התיירות  משרד 
יותר  לו  שייחלתי  דבר  אין  חלום.  של  הגשמה 

מהסיקור הנרחב והחיובי לישראל בעולם.
הראשון  האירוע  לפני  עיתונאים  מסיבת  קיימתי 
עמדו  כולם  האחרונה.  התצוגה  אחרי  אחת  ועוד 
שחקן  כמו  הרגשתי  כפיים,  ומחאו  הכיסאות  ליד 
אף  מהבמה.  לרדת  לו  נותנים  שלא  הצגה  אחרי 

10/1010/10

מעבר  שכזו.  מסעירה  לחוויה  ציפה  לא  אחד 
משרד  המקומי,  העיצוב  עם  ולהיכרות  לאופנה 
התיירות ומשרד החוץ ארגנו טיולים ברחבי הארץ. 
בעולם  ורחוקים  שונים  ממקומות  עיתונאים   100
שעברו גיבוש מחבר שנוצר אל מול החוויות שעברו. 
בתקשורת  אזכורים  של  אלפים  למאות  זכינו 
הבינלאומית. לצערי אנשים מגורמי משרד החוץ 
ומשרד התיירות התחלפו לאחר השנה המדהימה 
הזו והגיעו אחרים שלא הבינו את הכוח שבחשיפה 

התקשורתית החיובית. אני לא מתייאש. 

10/10
כמה סימבולי שאני מסכם השנה עשור לשבוע האופנה, עשור שבו חרטתי על דגלי את כל 
שהיופי  בכולנו  ההטמעה  מהותי,  תפיסה  שינוי  של  בתהליך  אנו  שבו  עשור  ערכים,  אותם 
בעולם,  לראשונה  הזה,  האופנה  בשבוע  האידיאל.  הוא  האותנטי  האותנטי.  הוא  האמיתי 
ומגוון. בכל המידות, הגבהים,  יופי חדש  בכל אחת מתצוגות האופנה נציג נשים עם מודל 

הדתות, המגזרים, הגוונים, המוגבלויות ובכל גווני התרבות הישראלית.

בקו התפר שבין אידיאל היופי החדש לאופנה ישראלית ואופנה בכלל, עומד בסיס איתן 
כמו כן עלו גם שאלות רבות על תעשיית האופנה כמקור  אחד בו האופנה שייכת לכולם. 
החיבור  ולכן  בו  אורחים  שאנחנו  הזה  לכדור  עושים  שאנחנו  הנזק  כל  על  מזהם,  סביבתי 
לקורנית היה כל כך טבעי, נכון ומרגש עבורי. השנה חברנו אל  חברת קורנית דיגיטל - חברה 
פורצת דרך שנלחמת בייצור המוני, ע״י הדפסה דיגיטלית על טקסטיל, דבר שמבטיח ייצור 
עם  אופנה  שמוכרים.  מה  את  רק  מייצרים  מעכשיו  עודף.  ייצור  סדר  חסל  יותר.  חסכוני 
מצפון. אני שמח על החיבור עם חברת ״קורנית דיגיטל״ וביחד נוכל להצעיד את תעשיית 

האופנה הישראלית למקום ירוק יותר, חסכוני יותר. מהפכה של ממש.
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תצוגת הפרידה מגדעון אוברזון ב-2019 הציגה 
דגמים  וחמישים  גילאים  בשלל  דוגמניות   60
משנות השישים ועד היום לרגל סגירת הבוטיק 
מגדעון  הפרידה  שנה.   56 לאחר  המיתולוגי 
שערי  כל  את  לי  שפתח  וזה  ורבי  מורי  שהיה 
המרגשים  מהרגעים  אחד  הייתה  ההצלחה, 

ביותר בעשור האחרון.
גדעון לקח אותי כילד לביים תצוגה שלו לפני 30 
שנה ומאז הפקתי וביימתי לו את כל התצוגות. 
וקרוב אתו, עם קארן  מיוחד  אני בקשר מאוד 
מיוחדת  תצוגה  הייתה  זו  ולכן  המשפחה  וכל 
הרטרוספקטיבה  במיוחד.  עבורי  ואישית 
החזירה  ברכיו"  על  ש"גדלתי  האהוב  למעצב 
נרגש  כשהגעתי  שהייתי,  החיפאי  לילד  אותי 
האגדי  המעצב  עם  לראשונה  להיפגש  ומזיע 
עולם  על  שלמדתי  מה  כל  אוברזון.  גדעון 
שהחליט  ברגע  ולכן  מגדעון  הגיע  האופנה 
שהוא סוגר את העסק היה לי ברור שאני מקיים 

ערב גאלה שכולו הצדעה לפועלו. 

תצוגת הפרידה מגדעון אוברזון 
ב-2019 הציגה 60 דוגמניות בשלל 

גילאים וחמישים דגמים משנות 
השישים ועד היום לרגל סגירת הבוטיק 

המיתולוגי לאחר 56 שנה.

ב-2016 צעדה על המסלול נערה חולת פוליו. 
נוער  לבנות  שפנה  פרויקט  במסגרת  היה  זה 
של  הצעיר  הליין   24/7 חברת  של  בתצוגה 
רנואר. נסענו בכל הארץ כדי לקיים אודישנים, 
נערות/ילדות   150 בחרנו  ענקיים,  תורים  היו 
שונות,  בדתות  גבוהות,  נמוכות,   12-18 בנות 

מידות וצבעים מגוונים.
אני זוכר שבבוקר התצוגה חשבתי לעצמי איך 
אביים 150 בנות. אבל כל מי שבחרתי, נבחרה 
הן  מקרינה,  שהיא  והאישיות  הנוכחות  בזכות 
והיו מוכנות לעלות  ומבחוץ  יפות מבפנים  היו 
ביותר  המרגש  הרגע  בגאווה.  המסלול  על 
עם  פוליו  חולת  ילדה  כשיצאה  היה  בתצוגה 
הליכון, המבט בעיניים שלה היה מבט מנצח: 

'אני יפה, אני מרגישה יפה' כשהיא צעדה מול 
אנשים  כפיים,  לה  מחאו  חשמל,  היה  הקהל 
ובכיתי  בקונטרול  עמדתי  בכיתי,  אני  גם  בכו. 
מהתרגשות. אני מאמין וזו גם האג'נדה שאני 
אוהב  כשאתה  מתחיל  אמיתי  אושר   – מקדם 

את עצמך כמו שאתה. 

הרגע המרגש ביותר בתצוגה היה 
כשיצאה ילדה חולת פוליו עם הליכון, 
המבט בעיניים שלה היה מבט מנצח: 

'אני יפה, אני מרגישה יפה' כשהיא 
צעדה מול הקהל היה חשמל, מחאו 

לה כפיים, אנשים בכו. גם אני בכיתי, 
עמדתי בקונטרול ובכיתי מהתרגשות.
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העולם  מכל  אופנה  עיתונאי   100 של  משלחת 
אביב,  בתל  האופנה  שבוע  את  לסקר  שהגיעו 
אביב,  תל  עיריית  עם  פעולה  שיתוף  במסגרת 
ממש  הייתה  זו  החוץ.  ומשרד  התיירות  משרד 
יותר  לו  שייחלתי  דבר  אין  חלום.  של  הגשמה 

מהסיקור הנרחב והחיובי לישראל בעולם.
הראשון  האירוע  לפני  עיתונאים  מסיבת  קיימתי 
עמדו  כולם  האחרונה.  התצוגה  אחרי  אחת  ועוד 
שחקן  כמו  הרגשתי  כפיים,  ומחאו  הכיסאות  ליד 
אף  מהבמה.  לרדת  לו  נותנים  שלא  הצגה  אחרי 

10/1010/10

מעבר  שכזו.  מסעירה  לחוויה  ציפה  לא  אחד 
משרד  המקומי,  העיצוב  עם  ולהיכרות  לאופנה 
התיירות ומשרד החוץ ארגנו טיולים ברחבי הארץ. 
בעולם  ורחוקים  שונים  ממקומות  עיתונאים   100
שעברו גיבוש מחבר שנוצר אל מול החוויות שעברו. 
בתקשורת  אזכורים  של  אלפים  למאות  זכינו 
הבינלאומית. לצערי אנשים מגורמי משרד החוץ 
ומשרד התיירות התחלפו לאחר השנה המדהימה 
הזו והגיעו אחרים שלא הבינו את הכוח שבחשיפה 

התקשורתית החיובית. אני לא מתייאש. 

10/10
כמה סימבולי שאני מסכם השנה עשור לשבוע האופנה, עשור שבו חרטתי על דגלי את כל 
שהיופי  בכולנו  ההטמעה  מהותי,  תפיסה  שינוי  של  בתהליך  אנו  שבו  עשור  ערכים,  אותם 
בעולם,  לראשונה  הזה,  האופנה  בשבוע  האידיאל.  הוא  האותנטי  האותנטי.  הוא  האמיתי 
ומגוון. בכל המידות, הגבהים,  יופי חדש  בכל אחת מתצוגות האופנה נציג נשים עם מודל 

הדתות, המגזרים, הגוונים, המוגבלויות ובכל גווני התרבות הישראלית.

בקו התפר שבין אידיאל היופי החדש לאופנה ישראלית ואופנה בכלל, עומד בסיס איתן 
כמו כן עלו גם שאלות רבות על תעשיית האופנה כמקור  אחד בו האופנה שייכת לכולם. 
החיבור  ולכן  בו  אורחים  שאנחנו  הזה  לכדור  עושים  שאנחנו  הנזק  כל  על  מזהם,  סביבתי 
לקורנית היה כל כך טבעי, נכון ומרגש עבורי. השנה חברנו אל  חברת קורנית דיגיטל - חברה 
פורצת דרך שנלחמת בייצור המוני, ע״י הדפסה דיגיטלית על טקסטיל, דבר שמבטיח ייצור 
עם  אופנה  שמוכרים.  מה  את  רק  מייצרים  מעכשיו  עודף.  ייצור  סדר  חסל  יותר.  חסכוני 
מצפון. אני שמח על החיבור עם חברת ״קורנית דיגיטל״ וביחד נוכל להצעיד את תעשיית 

האופנה הישראלית למקום ירוק יותר, חסכוני יותר. מהפכה של ממש.



One of the great beauties of architecture is that 
each time, it is like life starting all over again"
Renzo Piano

המשרד מתמחה בתכנון למגורים – 
בנייה רוויה, תמ"א 38, שימור בתים 

פרטיים, וכן במבני ציבור ומסחר 
ובתכנון עירוני. בשנים האחרונות 

הושם דגש על התחדשות עירונית, 
בעיקר בתחומי העיר תל-אביב, 

ובערים סמוכות. 

עמרי איתן מוכר כ“מוביל-דעה“, 
המעורב באופן שוטף בזירת התכנון 

בישראל.

לזכותו מאמרים רבים, מסות, 
הרצאות ותערוכות. לעמרי איתן 

היסטוריה ארוכה כמנחה וכמרצה - 
בטכניון, ב“בצלאל“, ובאוניברסיטת 

תל-אביב.

עמרי איתן אדריכל
OMRI EYTAN 

AADipl. Architect

OMRIEYTAN12@GMAIL.COM | 03-5250739 | 052-8684431
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עמרי איתן אדריכל
OMRI EYTAN 

AADipl. Architect
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מתמיד והוויז'ואל הופך לחזות הכול. אנחנו שופטים אנשים 
לפי הנראות שלהם ומתייגים אותם. דוגמנים, שחקנים 

ומשפיעני רשת מוזנקים למעמד של סלבס. כל עוד המינון 
הגיוני, לעיסוק במראה החיצוני יש היבט חיובי - החופש שלנו 
להביע את עצמנו והגשמת הפנטזיה לגבי איך שאנחנו רוצים 

לראות ולהציג את עצמנו."

שופינג ממכר
"העיסוק בלבוש הוליד את תרבות השופינג וכל עוד אנחנו 
עושים זאת במינון הנכון, מדובר על חוויה מהנה התורמת 

למצב הרוח. הבעיה מתחילה כשהמינון מוגזם ומתחילה 
תופעה של שופינג כפייתי. תופעה זו אופיינית לאנשים 

אימפולסיביים ואובססיביים והיא נובעת מנטייה לדיכאון 

או מפגיעה נרקיסיסטית, עקב פרידה מבן זוג/בגידה וכו'. 
הרצון למשוך תשומת לב, לעורר קנאה, להחזיר אהבה 

ישנה/לחפש אהבה חדשה, מתבטא בשינוי במיתוג העצמי 
באמצעות - ירידה במשקל, רכישת בגדים, נעליים, תכשיטים 

וכו'. הטיפול בבעיית ההתמכרות לקניות הוא ממוקד 
והתנהגותי. לעתים הוא משולב בטיפול תרופתי של נוגדי 

דיכאון. "

בעידן בו מודל היופי הקלאסי של מראה הברבי הולך 
ומשתנה והמנעד של הגדרת היופי מתרחב, הציטוט 

הזה רלוונטי מתמיד. שתי דוגמאות שממחישות זאת הן: 
כיכובה של דוגמנית הפלאס סייז אשלי גרהאם ב"ספורטס 

אילוסטרייטד" וחזרתם של המותניים הצרים עם האגן הרחב 
לאופנה, בהשפעת קים קרדשיאן, ביונסה ואחרות.

קוקו שאנל התייחסה גם לעניין גיל האישה כשאמרה :
 You can be gorgeous at thirty, charming at forty,"

"and irresistible for the rest of your life
ציטוט זה קולע במדויק לשינו שחל בשנים האחרונות בנושא 
הגיל. היום נשים ממשיכות לככב בשואו ביזנס ובתצוגות גם 

בגילאי 40, 50 ויותר. לאחרונה, שאקירה בת ה-43 וג'ניפר 
לופז בת ה-50 שנראות נפלא, נתנו שואו מדהים בסופרבול 

ונעמי קמבל עדיין מדגמנת בגיל 49."

מותגים כסמל
"אחת הדרכים להגשמת הפנטזיה היא באמצעות 

רכישת מותגים. שאנל, גוצ'י, לואי ויטון, דיור ועוד 
רבים אחרים, היוו מאז ומתמיד סמל סטטוס 

ועושר. בסדרה "סקס והעיר הגדולה" מותג 
הנעליים האהוב על קרי ברדשואו, ג'ימי 

צ'ו, הפך לסמל להצלחה, שיק, סטייל 
ויוקרה. בארץ מעצבי יוקרה מייצרים 

מותגים נחשקים לקהל המקומי 
וחלקם אף זוכים להצלחה מעבר 

לים. הלבוש הוא אמצעי לביטוי עצמי, 
המשקף את מה שאנחנו מרגישים כלפי 

עצמנו ואת מה שאנחנו רוצים לשדר 
לסביבה. רכישת בגדים, נעליים ואקססוריז 
של מותג נחשב, משפרת את הדימוי העצמי שלנו 
ואת האופן בו אנחנו תופסים את עצמנו. יחד עם 

זאת, חשוב להבין כי היופי והביטחון העצמי נובעים 
מבפנים ובסופו של דבר אנחנו המותג של עצמנו. 

לכן, חשוב לעבוד על קבלה, הערכה ותחושת 
שלמות עצמית אשר יאפשרו לנו לאהוב את עצמנו, 

ללא קשר למראה חיצוני."  

העיסוק במראה החיצוני
"בעידן האינסטגרם, הרושם הראשוני קובע יותר 

״כולנו עוברים משברים וקשיים
בחיים שעם חלקם אנחנו יכולים

להתמודד באמצעות כוחות 
פנימיים ובעזרת הסביבה הקרובה 

והתומכת. ישנם מצבים בהם 
אנחנו לא מסוגלים להתמודד לבד 

ויש צורך לפנות לאיש מקצוע.

על כוכבא, פסיכולוגית קלינית שיקומית י
מומחית, מטפלת זוגית ומשפחתית עם מעל 30 
שנות ניסיון, בראיון על שיטות הטיפול הייחודיות 

שלה ועל הקשר בין אופנה לדימוי וביטוי עצמי.

מה מייחד את שיטות הטיפול שלך?
"הטיפול הפסיכולוגי שאני מובילה כולל: טיפול אינדיבידואלי 

וזוגי, טיפול במתבגרים, תהליך מציאת בן זוג, משברים 
אישיים וזוגיים, טיפול עקב דיכאון, דימוי עצמי נמוך ועוד. 
התהליך הטיפולי מוביל לארגון מחדש של חוויית העצמי, 

המתורגם לתחושת מסוגלות אישית. 
במפגשים אני משלבת בין גישות מתקדמות למסורתיות. 

במהלך השנים למדתי כיצד להתאים לכל מטופל את הסגנון 
המתאים לו: טיפול פסיכולוגי קלאסי המלווה בניתוח חלומות 

בסגנון פרוידיאני ויונגיאני, טיפול דינמי ממוקד, טיפול זוגי, 
טיפול התייחסותי, טיפול בודהיסטי בהשראת הקבלה וטיפול 

אינטרוספקטיבי, בו המטפל מעורב ומהווה חלק מהקשר 
והטיפול."

באילו מצבים יש צורך לפנות לטיפול 
פסיכולוגי?

"כולנו עוברים משברים וקשיים בחיים שעם 
חלקם אנחנו יכולים להתמודד באמצעות 
כוחות פנימיים ובעזרת הסביבה הקרובה 

והתומכת. ישנם מצבים בהם אנחנו לא 
מסוגלים להתמודד לבד ויש צורך 

לפנות לאיש מקצוע. חלק חשוב 
בתהליך ההתמודדות הוא 
עצם ההכרה בכך שאנחנו 
זקוקים לעזרה מקצועית. 

לכן, לעתים ההחלטה 
לפנות לאיש מקצוע 

כבר מתחילה את תהליך 
הריפוי."

מה הקשר בין הדימוי העצמי 
שלנו לשינוי שחל בתפיסת 

אידאל היופי?
"בכל תקופה המודלים של האופנה 
משתנים - בשנות ה-50 מרלין מונרו 

בעלת הקימורים נחשבה כאידיאל 
היופי ואילו בשנות ה-60-70 כיכב 
מראה הטום בוי הדקיק של טוויגי. 

קוקו שאנל, שעיצוביה הייחודיים 
נחשבו כפורצי דרך באופנה המודרנית 

 A girl should be two things:" :אמרה
 "who .and what she wants

כיצד נארגן את חיינו מחדש
"כדי למנוע את ההתנהגות אימפולסיבית בקניות ובכלל, 

חשוב שנעשה סדר בחיים שלנו, נוציא את מה שמיותר, 
מפריע ומעכב ונטמיע הרגלים חדשים. המוטו של כוהנת 

הסדר מארי קונדו הוא שחשוב להשאיר בבית רק את אותם 
פריטים אשר "מציתים שמחה" - SPARKS JOY. שיטת 

קון-מארי אותה פיתחה נובעת ממקום של שינוי. כשאנחנו 
מסדרים את הארון/החדר/המחסן, אנחנו בעצם מארגנים 

מחדש את חיינו ועוברים תהליך של מודעות והתפתחות. 
באמצעות הטיפול הפסיכולוגי נוכל להכניס סדר לחיינו בכל 
תחומי החיים, לחזק את הביטחון העצמי ולהיות שלמים עם 

איך שאנחנו נראים ומרגישים."

יעל כוכבא היא פסיכולוגית קלינית שיקומית מומחית,
מטפלת זוגית ומשפחתית, מוסמכת על ידי האגודה 

לטיפול משפחתי בוגרת MA בפסיכולוגיה קלינית 
שיקומית מאוניברסיטת בר אילן פועלת ב-3 קליניקות: 

ברמת השרון,תל-אביב ומושב בני עטרות.
ניסיונה הקליני העשיר בתחום כולל: טיפול פרטני 

וזוגי בקליניקה הפרטית, מעל 30 שנה התמחות 
קלינית צבאית במרפאת חיל האוויר, במשך 15 שנה 

כפסיכולוגית בחיל האוויר, התמחות בבי"ח תל השומר, 
בי"ח איכילוב ובמרפאה אנדוקרינית לילדים בבי"ח 

בלינסון.

ובתצוגות גם בגילאי 40, 50 ויותר. לאחרונה, שאקירה בת 
ה-43 וג'ניפר לופז בת ה-50 שנראות נפלא, נתנו שואו מדהים 

בסופרבול ונעמי קמבל עדיין מדגמנת בגיל 49."

מותגים כסמל
"אחת הדרכים להגשמת הפנטזיה היא באמצעות רכישת 
מותגים. שאנל, גוצ'י, לואי ויטון, דיור ועוד רבים אחרים, היוו 
מאז ומתמיד סמל סטטוס ועושר. בסדרה "סקס והעיר 
הגדולה" מותג הנעליים האהוב על קרי ברדשואו, ג'ימי צ'ו, 
הפך לסמל להצלחה, שיק, סטייל ויוקרה. בארץ מעצבי יוקרה 
מייצרים מותגים נחשקים לקהל המקומי וחלקם אף זוכים 

להצלחה מעבר לים.
הלבוש הוא אמצעי לביטוי עצמי, המשקף את מה שאנחנו 
מרגישים כלפי עצמנו ואת מה שאנחנו רוצים לשדר לסביבה. 
רכישת בגדים, נעליים ואקססוריז של מותג נחשב, משפרת 
את הדימוי העצמי שלנו ואת האופן בו אנחנו תופסים את 

עצמנו.
יחד עם זאת, חשוב להבין כי היופי והביטחון העצמי נובעים 
מבפנים ובסופו של דבר אנחנו המותג של עצמנו. לכן, חשוב 
לעבוד על קבלה, הערכה ותחושת שלמות עצמית אשר 
יאפשרו לנו לאהוב את עצמנו, ללא קשר למראה חיצוני."  

העיסוק במראה החיצוני
"בעידן האינסטגרם, הרושם הראשוני קובע יותר מתמיד 
והוויז'ואל הופך לחזות הכול. אנחנו שופטים אנשים לפי הנראות 
שלהם ומתייגים אותם. דוגמנים, שחקנים ומשפיעני רשת 

מוזנקים למעמד של סלבס.  
כל עוד המינון הגיוני, לעיסוק במראה החיצוני יש היבט חיובי 
- החופש שלנו להביע את עצמנו והגשמת הפנטזיה לגבי איך 

שאנחנו רוצים לראות ולהציג את עצמנו."

שופינג ממכר
"העיסוק בלבוש הוליד את תרבות השופינג וכל עוד אנחנו 
עושים זאת במינון הנכון, מדובר על חוויה מהנה התורמת 
למצב הרוח. הבעיה מתחילה כשהמינון מוגזם ומתחילה 
תופעה של שופינג כפייתי. תופעה זו אופיינית לאנשים 
אימפולסיביים ואובססיביים והיא נובעת מנטייה לדיכאון או 
מפגיעה נרקיסיסטית, עקב פרידה מבן זוג/בגידה וכו'. הרצון 
למשוך תשומת לב, לעורר קנאה, להחזיר אהבה ישנה/לחפש 

בהשראת הקבלה  וטיפול אינטרוספקטיבי, בו המטפל 
מעורב ומהווה חלק מהקשר והטיפול."

באילו מצבים יש צורך לפנות לטיפול פסיכולוגי?
"כולנו עוברים משברים וקשיים בחיים שעם חלקם אנחנו 
יכולים להתמודד באמצעות כוחות פנימיים ובעזרת 
הסביבה הקרובה והתומכת. ישנם מצבים בהם אנחנו לא 
מסוגלים להתמודד לבד ויש צורך לפנות לאיש מקצוע. 
חלק חשוב בתהליך ההתמודדות הוא עצם ההכרה בכך 
שאנחנו זקוקים לעזרה מקצועית. לכן, לעתים ההחלטה 
לפנות לאיש מקצוע כבר מתחילה 

את תהליך הריפוי."

מה הקשר בין הדימוי העצמי שלנו 
לשינוי שחל בתפיסת אידאל היופי?

"בכל תקופה המודלים של האופנה 
משתנים - בשנות ה-50 מרלין מונרו 
בעלת הקימורים נחשבה כאידיאל 
היופי ואילו בשנות ה-60-70 כיכב 
מראה הטום בוי הדקיק של טוויגי. 

קוקו שאנל, שעיצוביה הייחודיים 
נחשבו כפורצי דרך באופנה המודרנית 

אמרה:  
"A girl should be two things: who and what she 
wants"  עידן בו מודל היופי הקלאסי של מראה הברבי 
 הולך ומשתנה והמנעד של הגדרת היופי מתרחב, הציטוט
 הזה רלוונטי מתמיד. שתי דוגמאות שממחישות זאת הן:
 כיכובה של דוגמנית הפלאס סייז אשלי גרהאם ב"ספורטס
 אילוסטרייטד" וחזרתם של המותניים הצרים עם האגן
.הרחב לאופנה, בהשפעת קים קרדשיאן, ביונסה ואחרות

קוקו שאנל התייחסה גם לעניין גיל האישה כשאמרה :
"You can be gorgeous at thirty, charming at forty, 
and irresistible for the rest of your life"
ציטוט זה קולע במדויק לשינו שחל בשנים האחרונות 
בנושא הגיל. היום נשים ממשיכות לככב בשואו ביזנס 

 

את  מייחד 
שיטות הטיפול 

שלך?
"הטיפול הפסיכולוגי   
שאני  מובילה  כולל: טיפול 
אינדיבידואלי  וזוגי,  טיפול 
במתבגרים, תהליך 

מציאת 
בן זוג, 
משברים 
אישיים 
וזוגיים, טיפול 

עקב דיכאון, דימוי עצמי נמוך ועוד. 
התהליך הטיפולי מוביל לארגון מחדש 
של חוויית העצמי, המתורגם לתחושת 

מסוגלות אישית. 
במפגשים אני משלבת בין גישות 
מתקדמות למסורתיות. במהלך 
השנים למדתי כיצד להתאים לכל 
מטופל את הסגנון המתאים לו: 
טיפול פסיכולוגי קלאסי המלווה 
בניתוח חלומות בסגנון פרוידיאני 
ויונגיאני, טיפול דינמי ממוקד, טיפול 
זוגי, טיפול התייחסותי, טיפול בודהיסטי 

מקוקו שאנל ועד מרי קונדו 
הלבוש בראי הפסיכולוגיה

יעל כוכבא, פסיכולוגית קלינית שיקומית 
מומחית, מטפלת זוגית ומשפחתית עם מעל 30 
שנות ניסיון, בראיון על שיטות הטיפול הייחודיות 
שלה ועל הקשר בין אופנה לדימוי וביטוי עצמי. 

"כולנו עוברים משברים וקשיים 

בחיים שעם חלקם אנחנו יכולים 

להתמודד באמצעות כוחות פנימיים 

ובעזרת הסביבה הקרובה והתומכת. 

ישנם מצבים בהם אנחנו לא מסוגלים 

להתמודד לבד ויש צורך לפנות 

לאיש מקצוע.

  yaelcochva@gmail.com | 050-3375123

"YOU CAN BE GORGEOUS AT THIRTY, CHARMING 
AT FORTY, AND IRRESISTIBLE FOR THE REST 

OF YOUR LIFE"

"A GIRL SHOULD BE TWO THINGS: 
WHO AND WHAT SHE WANTS" 

אהבה חדשה, מתבטא בשינוי במיתוג העצמי באמצעות - 
ירידה במשקל, רכישת בגדים, נעליים, תכשיטים וכו'.

הטיפול בבעיית ההתמכרות לקניות הוא ממוקד והתנהגותי. 
לעתים הוא משולב בטיפול תרופתי של נוגדי דיכאון. "

כיצד נארגן את חיינו מחדש
"כדי למנוע את ההתנהגות אימפולסיבית בקניות ובכלל, 
חשוב שנעשה סדר בחיים שלנו, נוציא את מה שמיותר, 

מפריע ומעכב ונטמיע הרגלים חדשים. 
המוטו של כוהנת הסדר מארי קונדו הוא שחשוב להשאיר 
SPARKS - "בבית רק את אותם פריטים אשר "מציתים שמחה

JOY. שיטת קון-מארי אותה פיתחה נובעת ממקום של שינוי. 
כשאנחנו מסדרים את הארון/החדר/המחסן, אנחנו בעצם 
מארגנים מחדש את חיינו ועוברים תהליך של מודעות 

והתפתחות.
באמצעות הטיפול הפסיכולוגי נוכל להכניס סדר לחיינו בכל 
תחומי החיים, לחזק את הביטחון העצמי ולהיות שלמים עם 

איך שאנחנו נראים ומרגישים."

יעל כוכבא היא פסיכולוגית קלינית שיקומית מומחית, 
מטפלת זוגית ומשפחתית, מוסמכת על ידי האגודה לטיפול 
משפחתי בוגרת MA בפסיכולוגיה קלינית שיקומית 
מאוניברסיטת בר אילן פועלת ב-3 קליניקות: ברמת השרון, 

תל-אביב ומושב בני עטרות.
ניסיונה הקליני העשיר בתחום כולל:

טיפול פרטני וזוגי בקליניקה הפרטית, מעל 30 שנה
התמחות קלינית צבאית במרפאת חיל האוויר, במשך 15

שנה כפסיכולוגית בחיל האוויר
התמחות בבי"ח תל השומר, בי"ח איכילוב ובמרפאה 

אנדוקרינית לילדים בבי"ח בלינסון 

המ

להתקשרות ופרטים נוספים:

"You can be gorgeous at  
thirty, charming at forty,  
and irresistible for the rest  
of your life."

A girl should be two things: 
who .and what she wants" 

להתקשרות ופרטים נוספים:
yaelcochva@gmail.com | 050-3375123
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מתמיד והוויז'ואל הופך לחזות הכול. אנחנו שופטים אנשים 
לפי הנראות שלהם ומתייגים אותם. דוגמנים, שחקנים 

ומשפיעני רשת מוזנקים למעמד של סלבס. כל עוד המינון 
הגיוני, לעיסוק במראה החיצוני יש היבט חיובי - החופש שלנו 
להביע את עצמנו והגשמת הפנטזיה לגבי איך שאנחנו רוצים 

לראות ולהציג את עצמנו."

שופינג ממכר
"העיסוק בלבוש הוליד את תרבות השופינג וכל עוד אנחנו 
עושים זאת במינון הנכון, מדובר על חוויה מהנה התורמת 

למצב הרוח. הבעיה מתחילה כשהמינון מוגזם ומתחילה 
תופעה של שופינג כפייתי. תופעה זו אופיינית לאנשים 

אימפולסיביים ואובססיביים והיא נובעת מנטייה לדיכאון 

או מפגיעה נרקיסיסטית, עקב פרידה מבן זוג/בגידה וכו'. 
הרצון למשוך תשומת לב, לעורר קנאה, להחזיר אהבה 

ישנה/לחפש אהבה חדשה, מתבטא בשינוי במיתוג העצמי 
באמצעות - ירידה במשקל, רכישת בגדים, נעליים, תכשיטים 

וכו'. הטיפול בבעיית ההתמכרות לקניות הוא ממוקד 
והתנהגותי. לעתים הוא משולב בטיפול תרופתי של נוגדי 

דיכאון. "

בעידן בו מודל היופי הקלאסי של מראה הברבי הולך 
ומשתנה והמנעד של הגדרת היופי מתרחב, הציטוט 

הזה רלוונטי מתמיד. שתי דוגמאות שממחישות זאת הן: 
כיכובה של דוגמנית הפלאס סייז אשלי גרהאם ב"ספורטס 

אילוסטרייטד" וחזרתם של המותניים הצרים עם האגן הרחב 
לאופנה, בהשפעת קים קרדשיאן, ביונסה ואחרות.

קוקו שאנל התייחסה גם לעניין גיל האישה כשאמרה :
 You can be gorgeous at thirty, charming at forty,"

"and irresistible for the rest of your life
ציטוט זה קולע במדויק לשינו שחל בשנים האחרונות בנושא 
הגיל. היום נשים ממשיכות לככב בשואו ביזנס ובתצוגות גם 

בגילאי 40, 50 ויותר. לאחרונה, שאקירה בת ה-43 וג'ניפר 
לופז בת ה-50 שנראות נפלא, נתנו שואו מדהים בסופרבול 

ונעמי קמבל עדיין מדגמנת בגיל 49."

מותגים כסמל
"אחת הדרכים להגשמת הפנטזיה היא באמצעות 

רכישת מותגים. שאנל, גוצ'י, לואי ויטון, דיור ועוד 
רבים אחרים, היוו מאז ומתמיד סמל סטטוס 

ועושר. בסדרה "סקס והעיר הגדולה" מותג 
הנעליים האהוב על קרי ברדשואו, ג'ימי 

צ'ו, הפך לסמל להצלחה, שיק, סטייל 
ויוקרה. בארץ מעצבי יוקרה מייצרים 

מותגים נחשקים לקהל המקומי 
וחלקם אף זוכים להצלחה מעבר 

לים. הלבוש הוא אמצעי לביטוי עצמי, 
המשקף את מה שאנחנו מרגישים כלפי 

עצמנו ואת מה שאנחנו רוצים לשדר 
לסביבה. רכישת בגדים, נעליים ואקססוריז 
של מותג נחשב, משפרת את הדימוי העצמי שלנו 
ואת האופן בו אנחנו תופסים את עצמנו. יחד עם 

זאת, חשוב להבין כי היופי והביטחון העצמי נובעים 
מבפנים ובסופו של דבר אנחנו המותג של עצמנו. 

לכן, חשוב לעבוד על קבלה, הערכה ותחושת 
שלמות עצמית אשר יאפשרו לנו לאהוב את עצמנו, 

ללא קשר למראה חיצוני."  

העיסוק במראה החיצוני
"בעידן האינסטגרם, הרושם הראשוני קובע יותר 

״כולנו עוברים משברים וקשיים
בחיים שעם חלקם אנחנו יכולים

להתמודד באמצעות כוחות 
פנימיים ובעזרת הסביבה הקרובה 

והתומכת. ישנם מצבים בהם 
אנחנו לא מסוגלים להתמודד לבד 

ויש צורך לפנות לאיש מקצוע.

על כוכבא, פסיכולוגית קלינית שיקומית י
מומחית, מטפלת זוגית ומשפחתית עם מעל 30 
שנות ניסיון, בראיון על שיטות הטיפול הייחודיות 

שלה ועל הקשר בין אופנה לדימוי וביטוי עצמי.

מה מייחד את שיטות הטיפול שלך?
"הטיפול הפסיכולוגי שאני מובילה כולל: טיפול אינדיבידואלי 

וזוגי, טיפול במתבגרים, תהליך מציאת בן זוג, משברים 
אישיים וזוגיים, טיפול עקב דיכאון, דימוי עצמי נמוך ועוד. 
התהליך הטיפולי מוביל לארגון מחדש של חוויית העצמי, 

המתורגם לתחושת מסוגלות אישית. 
במפגשים אני משלבת בין גישות מתקדמות למסורתיות. 

במהלך השנים למדתי כיצד להתאים לכל מטופל את הסגנון 
המתאים לו: טיפול פסיכולוגי קלאסי המלווה בניתוח חלומות 

בסגנון פרוידיאני ויונגיאני, טיפול דינמי ממוקד, טיפול זוגי, 
טיפול התייחסותי, טיפול בודהיסטי בהשראת הקבלה וטיפול 

אינטרוספקטיבי, בו המטפל מעורב ומהווה חלק מהקשר 
והטיפול."

באילו מצבים יש צורך לפנות לטיפול 
פסיכולוגי?

"כולנו עוברים משברים וקשיים בחיים שעם 
חלקם אנחנו יכולים להתמודד באמצעות 
כוחות פנימיים ובעזרת הסביבה הקרובה 

והתומכת. ישנם מצבים בהם אנחנו לא 
מסוגלים להתמודד לבד ויש צורך 

לפנות לאיש מקצוע. חלק חשוב 
בתהליך ההתמודדות הוא 
עצם ההכרה בכך שאנחנו 
זקוקים לעזרה מקצועית. 

לכן, לעתים ההחלטה 
לפנות לאיש מקצוע 

כבר מתחילה את תהליך 
הריפוי."

מה הקשר בין הדימוי העצמי 
שלנו לשינוי שחל בתפיסת 

אידאל היופי?
"בכל תקופה המודלים של האופנה 
משתנים - בשנות ה-50 מרלין מונרו 

בעלת הקימורים נחשבה כאידיאל 
היופי ואילו בשנות ה-60-70 כיכב 
מראה הטום בוי הדקיק של טוויגי. 

קוקו שאנל, שעיצוביה הייחודיים 
נחשבו כפורצי דרך באופנה המודרנית 

 A girl should be two things:" :אמרה
 "who .and what she wants

כיצד נארגן את חיינו מחדש
"כדי למנוע את ההתנהגות אימפולסיבית בקניות ובכלל, 

חשוב שנעשה סדר בחיים שלנו, נוציא את מה שמיותר, 
מפריע ומעכב ונטמיע הרגלים חדשים. המוטו של כוהנת 

הסדר מארי קונדו הוא שחשוב להשאיר בבית רק את אותם 
פריטים אשר "מציתים שמחה" - SPARKS JOY. שיטת 

קון-מארי אותה פיתחה נובעת ממקום של שינוי. כשאנחנו 
מסדרים את הארון/החדר/המחסן, אנחנו בעצם מארגנים 

מחדש את חיינו ועוברים תהליך של מודעות והתפתחות. 
באמצעות הטיפול הפסיכולוגי נוכל להכניס סדר לחיינו בכל 
תחומי החיים, לחזק את הביטחון העצמי ולהיות שלמים עם 

איך שאנחנו נראים ומרגישים."

יעל כוכבא היא פסיכולוגית קלינית שיקומית מומחית,
מטפלת זוגית ומשפחתית, מוסמכת על ידי האגודה 

לטיפול משפחתי בוגרת MA בפסיכולוגיה קלינית 
שיקומית מאוניברסיטת בר אילן פועלת ב-3 קליניקות: 

ברמת השרון,תל-אביב ומושב בני עטרות.
ניסיונה הקליני העשיר בתחום כולל: טיפול פרטני 

וזוגי בקליניקה הפרטית, מעל 30 שנה התמחות 
קלינית צבאית במרפאת חיל האוויר, במשך 15 שנה 

כפסיכולוגית בחיל האוויר, התמחות בבי"ח תל השומר, 
בי"ח איכילוב ובמרפאה אנדוקרינית לילדים בבי"ח 

בלינסון.

ובתצוגות גם בגילאי 40, 50 ויותר. לאחרונה, שאקירה בת 
ה-43 וג'ניפר לופז בת ה-50 שנראות נפלא, נתנו שואו מדהים 

בסופרבול ונעמי קמבל עדיין מדגמנת בגיל 49."

מותגים כסמל
"אחת הדרכים להגשמת הפנטזיה היא באמצעות רכישת 
מותגים. שאנל, גוצ'י, לואי ויטון, דיור ועוד רבים אחרים, היוו 
מאז ומתמיד סמל סטטוס ועושר. בסדרה "סקס והעיר 
הגדולה" מותג הנעליים האהוב על קרי ברדשואו, ג'ימי צ'ו, 
הפך לסמל להצלחה, שיק, סטייל ויוקרה. בארץ מעצבי יוקרה 
מייצרים מותגים נחשקים לקהל המקומי וחלקם אף זוכים 

להצלחה מעבר לים.
הלבוש הוא אמצעי לביטוי עצמי, המשקף את מה שאנחנו 
מרגישים כלפי עצמנו ואת מה שאנחנו רוצים לשדר לסביבה. 
רכישת בגדים, נעליים ואקססוריז של מותג נחשב, משפרת 
את הדימוי העצמי שלנו ואת האופן בו אנחנו תופסים את 

עצמנו.
יחד עם זאת, חשוב להבין כי היופי והביטחון העצמי נובעים 
מבפנים ובסופו של דבר אנחנו המותג של עצמנו. לכן, חשוב 
לעבוד על קבלה, הערכה ותחושת שלמות עצמית אשר 
יאפשרו לנו לאהוב את עצמנו, ללא קשר למראה חיצוני."  

העיסוק במראה החיצוני
"בעידן האינסטגרם, הרושם הראשוני קובע יותר מתמיד 
והוויז'ואל הופך לחזות הכול. אנחנו שופטים אנשים לפי הנראות 
שלהם ומתייגים אותם. דוגמנים, שחקנים ומשפיעני רשת 

מוזנקים למעמד של סלבס.  
כל עוד המינון הגיוני, לעיסוק במראה החיצוני יש היבט חיובי 
- החופש שלנו להביע את עצמנו והגשמת הפנטזיה לגבי איך 

שאנחנו רוצים לראות ולהציג את עצמנו."

שופינג ממכר
"העיסוק בלבוש הוליד את תרבות השופינג וכל עוד אנחנו 
עושים זאת במינון הנכון, מדובר על חוויה מהנה התורמת 
למצב הרוח. הבעיה מתחילה כשהמינון מוגזם ומתחילה 
תופעה של שופינג כפייתי. תופעה זו אופיינית לאנשים 
אימפולסיביים ואובססיביים והיא נובעת מנטייה לדיכאון או 
מפגיעה נרקיסיסטית, עקב פרידה מבן זוג/בגידה וכו'. הרצון 
למשוך תשומת לב, לעורר קנאה, להחזיר אהבה ישנה/לחפש 

בהשראת הקבלה  וטיפול אינטרוספקטיבי, בו המטפל 
מעורב ומהווה חלק מהקשר והטיפול."

באילו מצבים יש צורך לפנות לטיפול פסיכולוגי?
"כולנו עוברים משברים וקשיים בחיים שעם חלקם אנחנו 
יכולים להתמודד באמצעות כוחות פנימיים ובעזרת 
הסביבה הקרובה והתומכת. ישנם מצבים בהם אנחנו לא 
מסוגלים להתמודד לבד ויש צורך לפנות לאיש מקצוע. 
חלק חשוב בתהליך ההתמודדות הוא עצם ההכרה בכך 
שאנחנו זקוקים לעזרה מקצועית. לכן, לעתים ההחלטה 
לפנות לאיש מקצוע כבר מתחילה 

את תהליך הריפוי."

מה הקשר בין הדימוי העצמי שלנו 
לשינוי שחל בתפיסת אידאל היופי?

"בכל תקופה המודלים של האופנה 
משתנים - בשנות ה-50 מרלין מונרו 
בעלת הקימורים נחשבה כאידיאל 
היופי ואילו בשנות ה-60-70 כיכב 
מראה הטום בוי הדקיק של טוויגי. 

קוקו שאנל, שעיצוביה הייחודיים 
נחשבו כפורצי דרך באופנה המודרנית 

אמרה:  
"A girl should be two things: who and what she 
wants"  עידן בו מודל היופי הקלאסי של מראה הברבי 
 הולך ומשתנה והמנעד של הגדרת היופי מתרחב, הציטוט
 הזה רלוונטי מתמיד. שתי דוגמאות שממחישות זאת הן:
 כיכובה של דוגמנית הפלאס סייז אשלי גרהאם ב"ספורטס
 אילוסטרייטד" וחזרתם של המותניים הצרים עם האגן
.הרחב לאופנה, בהשפעת קים קרדשיאן, ביונסה ואחרות

קוקו שאנל התייחסה גם לעניין גיל האישה כשאמרה :
"You can be gorgeous at thirty, charming at forty, 
and irresistible for the rest of your life"
ציטוט זה קולע במדויק לשינו שחל בשנים האחרונות 
בנושא הגיל. היום נשים ממשיכות לככב בשואו ביזנס 

 

את  מייחד 
שיטות הטיפול 

שלך?
"הטיפול הפסיכולוגי   
שאני  מובילה  כולל: טיפול 
אינדיבידואלי  וזוגי,  טיפול 
במתבגרים, תהליך 

מציאת 
בן זוג, 
משברים 
אישיים 
וזוגיים, טיפול 

עקב דיכאון, דימוי עצמי נמוך ועוד. 
התהליך הטיפולי מוביל לארגון מחדש 
של חוויית העצמי, המתורגם לתחושת 

מסוגלות אישית. 
במפגשים אני משלבת בין גישות 
מתקדמות למסורתיות. במהלך 
השנים למדתי כיצד להתאים לכל 
מטופל את הסגנון המתאים לו: 
טיפול פסיכולוגי קלאסי המלווה 
בניתוח חלומות בסגנון פרוידיאני 
ויונגיאני, טיפול דינמי ממוקד, טיפול 
זוגי, טיפול התייחסותי, טיפול בודהיסטי 

מקוקו שאנל ועד מרי קונדו 
הלבוש בראי הפסיכולוגיה

יעל כוכבא, פסיכולוגית קלינית שיקומית 
מומחית, מטפלת זוגית ומשפחתית עם מעל 30 
שנות ניסיון, בראיון על שיטות הטיפול הייחודיות 
שלה ועל הקשר בין אופנה לדימוי וביטוי עצמי. 

"כולנו עוברים משברים וקשיים 

בחיים שעם חלקם אנחנו יכולים 

להתמודד באמצעות כוחות פנימיים 

ובעזרת הסביבה הקרובה והתומכת. 

ישנם מצבים בהם אנחנו לא מסוגלים 

להתמודד לבד ויש צורך לפנות 

לאיש מקצוע.

  yaelcochva@gmail.com | 050-3375123

"YOU CAN BE GORGEOUS AT THIRTY, CHARMING 
AT FORTY, AND IRRESISTIBLE FOR THE REST 

OF YOUR LIFE"

"A GIRL SHOULD BE TWO THINGS: 
WHO AND WHAT SHE WANTS" 

אהבה חדשה, מתבטא בשינוי במיתוג העצמי באמצעות - 
ירידה במשקל, רכישת בגדים, נעליים, תכשיטים וכו'.

הטיפול בבעיית ההתמכרות לקניות הוא ממוקד והתנהגותי. 
לעתים הוא משולב בטיפול תרופתי של נוגדי דיכאון. "

כיצד נארגן את חיינו מחדש
"כדי למנוע את ההתנהגות אימפולסיבית בקניות ובכלל, 
חשוב שנעשה סדר בחיים שלנו, נוציא את מה שמיותר, 

מפריע ומעכב ונטמיע הרגלים חדשים. 
המוטו של כוהנת הסדר מארי קונדו הוא שחשוב להשאיר 
SPARKS - "בבית רק את אותם פריטים אשר "מציתים שמחה

JOY. שיטת קון-מארי אותה פיתחה נובעת ממקום של שינוי. 
כשאנחנו מסדרים את הארון/החדר/המחסן, אנחנו בעצם 
מארגנים מחדש את חיינו ועוברים תהליך של מודעות 

והתפתחות.
באמצעות הטיפול הפסיכולוגי נוכל להכניס סדר לחיינו בכל 
תחומי החיים, לחזק את הביטחון העצמי ולהיות שלמים עם 

איך שאנחנו נראים ומרגישים."

יעל כוכבא היא פסיכולוגית קלינית שיקומית מומחית, 
מטפלת זוגית ומשפחתית, מוסמכת על ידי האגודה לטיפול 
משפחתי בוגרת MA בפסיכולוגיה קלינית שיקומית 
מאוניברסיטת בר אילן פועלת ב-3 קליניקות: ברמת השרון, 

תל-אביב ומושב בני עטרות.
ניסיונה הקליני העשיר בתחום כולל:

טיפול פרטני וזוגי בקליניקה הפרטית, מעל 30 שנה
התמחות קלינית צבאית במרפאת חיל האוויר, במשך 15

שנה כפסיכולוגית בחיל האוויר
התמחות בבי"ח תל השומר, בי"ח איכילוב ובמרפאה 

אנדוקרינית לילדים בבי"ח בלינסון 

המ

להתקשרות ופרטים נוספים:

"You can be gorgeous at  
thirty, charming at forty,  
and irresistible for the rest  
of your life."

A girl should be two things: 
who .and what she wants" 

להתקשרות ופרטים נוספים:
yaelcochva@gmail.com | 050-3375123



אני שמח על השימוש 
בטרמינולוגיה "מתפתח" 
ולא משתנה. מודל היופי 

לא באמת השתנה, לא ב50 
שנים האחרונות.  בהחלט יש 
מגוון גדול יותר של סילואטים 

)מתאר גוף( ולזה אחריות 
הרשתות החבריות. 

אידאל היופי המקובל, עדיין 
רחוק מהמראה הממוצע של 

רוב האנשים ואני לא בטוח 
שזה כזה רע. 

תהליך קבלה ואהבה עצמית 
מתרחש מבפנים החוצה ולא 

ההיפך.  אם כולם אוהבים 
משהו מסוים זה לא אומר 
שאני בהכרח אוהב אותו 

בעצמי. בעיני זה מסרס את 
השאיפה של כל אחד ואחת 
־מאיתו לשפר דברים בחיצו
ניות שלנו ולהרגיש באמת 

טוב עם עצמנו. תופעת 
העדר חייבת להיפסק. להיות 

אותנטי קודם כל עם עצמנו 
 זה קלאסיקה, לא עוד 

טרנד חולף.

טום סלמה
במאי .תסריטאי. מעצב

היום? המתפתח  היופי  מודל  שינוי  מגמת  על  דעתך  מה 

F R O N T  R O W

שירלי גליק
־מנחת טלויזיה ומומחית בפי
תוח אינטליגנציה אסתטית

לונא מנסור
טלי דביר לבנתשחקנית ודוגמנית

מנכ״לית one, סופרת 
ויוצרת תוכן 

בעידן שבו א-נשים עושים 
כמה קריירות בתקופת חיים 

אחת, עידן בו קיימים כמה 
פורמטים להורות ומושג 

המשפחה התרחב, שינוי 
תפיסת מודל היופי נראה 
לי טבעי לחלוטין. כל עוד 

אישה בריאה, חיה את חייה 
בשמחה, עשייה, עצמאית 

ובעלת בחירה ובעיקר, 
מרגישה שהיא הגרסה הכי 

טובה של עצמה, אם היא 
במידה 38 או 46 זה ממש 

לא משנה. מקווה שעם הזמן 
יותר ויותר מעצבים ירחיבו 

את טווח המידות כדי שיהיה 
מענה אופנתי לכולן.

לא הייתי אומרת שמודל 
היופי משתנה, כי היופי של 

גוף בריא ומחוטב עדיין קיים, 
רק שמודל היופי מתפתח 

ומכבד את כל שאר הגזרות 
והצבעים שקיימים בחיים. 

ולדעתי צריך לכבד כל צורה 
של גוף, כל צבע של עור 

ולתת להם במה, כי כל בן 
 אדם יפה במראה 

האישי שלו.

שינוי מבורך,
מאפשר לכולן.ם לחגוג 
אופנה ולהנות מהשפע 

היצירתי המאפשר ביטוי.
אנו חווים כעת את האדוות 

הראשונות, החלוציות,
שיחד יתאחדו לנחשול 

איתני של שינוי. 
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את עוסקת 
בתחומים ייחודיים 
מאוד. איך אנשים 

נחשפים אליהם? 
יותר  יש  "כיום 
לשיטת  מודעות 
כפתרון  הביופידבק 
לחצים  לניהול  טבעי 
והתמודדות עם מגוון 
המפריעות  בעיות 

 , ן י ק ת ה ד  ו ק פ ת  ל
יש  ומומחים,  כי שמעו המלצות מרופאים  אז אנשים מגיעים 
מי שמגיע מהיכרות מוקדמת או לאחר מחקר שעשו ברשת, 
ויש ארגונים שמכירים אותי עוד מעבודתי ביחידות מובחרות 
בצבא. מאחר שתחומי העיסוק שלי לא מאוד אינטואיטיביים, 
כך  אותם  ולהסביר  שיותר  כמה  אותם  להנגיש  פועלת  אני 
שמצד אחד יהיה כמה שיותר פשוט להבין אותם ומצד שני זה 
לא יפחית מהנופך המקצועי הנלווה להם. ובכלל, אני תומכת 
ודרכים להשפעה אופטימלית  ידע מדעי  נלהבת של הנגשת 
על הבריאות ואיכות החיים. אני עושה זאת באמצעות הבלוג 
"Optimood- Biohacks for Health&Happiness  -  שלי 

למי מתאים השירות במכון? 
"יש מגוון שירותים במכון וכל אחד יכול למצוא את עצמו שם. 
בעבר המכון פנה יותר לחברות וארגונים אבל היום השירותים 
פתוחים גם לציבור הרחב. באשר לביופידבק, מדובר בשיטה 
ויעילה למי שמגיע ממוקד  יוקרתית שמציגה תוצאות טובות 

מטרה ונכון להשקיע בעצמו". 
מה הדבר שהכי מאתגר אותך בקריירה שלך? 

"כשאני נשאלת במה אני עובדת, יש לי מספר שניות להסביר 
דורשות  כשלעצמן  שהן  חדשניות  ושיטות  טכנולוגיות  מספר 
עם  בבסיסן.  הרציונל  את  להבין  כדי  מדעי  ידע  עם  היכרות 
ולרפואה  האישית  לבריאות  הציבור  בקרב  שעולה  המודעות 
מונעת, זה נעשה קל יותר עם הזמן. מנקודת ראות של אישה 
קרייריסטית, אני כן יכולה לשתף שאחד הדברים המשעשעים 
שנתקלתי בו בקריירה זה שבגלל שלמשחקי מחשב יש לא פעם 
קונוטציה גברית, אז יש מי שמופתעים לשמוע שאישה מעבירה 
סשנים של משחקי מחשב, אבל עד מהרה הם מגלים שאני גם 
תחרותית מאוד ובמסגרת אימונים מנטליים, כשאני נדרשת 
למשחקים משותפים שאני מול המטופל או המתאמן - אני לא 

עושה הנחות".
מהו הטיפ המנצח שלך לשמירה על בריאות טובה? 

"לחץ נפשי הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר במחלות 
אוטואימוניות ולכן יש לשים על זה את הפוקוס. עשו כל מה שניתן 
כדי להפחית את הלחצים מסביבכם, קחו דברים בפרופורציות, 

תרגלו נשימות טובות ומעל לכל - שלבו מדיטציות בשגרה".

המומחית שתלמד אתכם כיצד לשפר את הבריאות שלכם
משחקי מחשב שמופעלים על ידי אלקטרודות שמחוברות לגוף, בדיקות מעבדה חדשניות שיחשפו את הביולוגיה של 
מצב הרוח שלכם, תוספי תזונה שישמרו אתכם מרוכזים ללילה שלם, הקפה שישמח את המוח שלכם, טכנולוגיות 

שיהפכו את השינה לאיכותית ביותר ועוד - ראיון עם מי שעומדת בראש המכון שהכי מעניין לבקר בו // שלום לוי

עידן הדיגיטלי שבו אנו חיים, ניתן בהחלט לרתום את ב
הטכנולוגיה לטובת שיפור הבריאות ואיכות החיים שלנו. 
מי שנחשבת פורצת דרך בתחום זה היא עונג שפירא, 
האקרית של בריאות, מטפלת ביופידבק מוסמכת ועורכת בלוג 
מגובה מדע להעברת ידע חדשני וסיקור טכנולוגיות פורצות 
הכללית.  והבריאות  הרווחה  על  אופטימלית  להשפעה  דרך 
שפירא היא סטודנטית פעילה לתואר שני בתחום הביולוגיה 
והשפעותיה על ענפי ידע אחרים כמו מדע, חברה, טכנולוגיה 
וכן הבעלים של מכון ״מנטלמינד״- מכון להגברת  וחדשנות, 
הבריאות  ושיפור  לחצים  בניהול  המתמחה  מנטליים  הישגים 
הכללית דרך שיטות ייחודיות הנקראות ביופידבק וביוהאקינג.

מה מיוחד בשיטות האלו?
"'ביוהאקינג' הוא תחום די פופולארי מעבר לים ומתחזק אפילו 
יותר בימים אלו. ההנחה בבסיס היא שידע ביולוגי כמו גם היכולת 
להשפיע על הביולוגיה באמצעים שונים צריך להיות נגיש לכל 
אדם. 'ביוהאקרים', מקצוע חדש שעולה לתודעה, מתייחס לאלו 
שהולכים לקצה, עטים ותרים אחר שיטות חדשניות ופריצות 
הדרך שמאפשרות להפיק את המיטב מהגוף ומהנפש.יש כאלו 
לקיחת  תוך  עצמאיים  מחקרים  ומקיימים  שיטות  המפתחים 
סיכונים מסוימים למען תגליות חדשות ואלו הנשענים על ידע 
ממחקרים קיימים ומכניסים אותו אל תוך פרקטיקה ברת ביצוע. 
דרך  הביולוגיה  גבולות  את  'לפרוץ'  פועלת  אישי  באופן  אני 
שילוב בין מדע, טכנולוגיה ופסיכולוגיה להשגת בריאות טובה, 
תרגול ביצועי שיא )performance Peak( והשפעה אופטימלית 
על אריכות ימים. כהאקרית של בריאות, אני פועלת לסקור, 
להתאים וליישם ידע חדשני, מוצרים פורצי דרך וטכנולוגיות 
משנות חיים ללקוחות שלי שיעזרו להם לישון, לאכול, לעבוד, 
ללמוד, לתפקד ולהרגיש טוב יותר וחיוניים מתמיד. זה נעשה 
באמצעות יישום מיומנויות מנטליות נלמדות ושילוב אחראי של 
מוצרים טכנולוגיים ותוספים תזונתיים בשגרה. בין הטכנולוגיות 
המכונה  חדשני  בכלי  מתמחה  אני  ביוהאקינג  של  השונות 

'ביופידבק'".

מאבדים קשר עם האיתותים שהגוף שולח
מהסביבה  גירויים  המון  מקבלים  אנחנו  המודרני  "בעולם 
'לאבד קשר'  לנו  גורם  וזה  ונמצאים בעומס חושי,  החיצונית 
נכנס  "וכאן  שפירא.  מסבירה  שולח",  שהגוף  האיתותים  עם 
חיישנים  באמצעות  לנו  שמאפשר  כלי  ביופידבק,  לתמונה 
אמת  בזמן  מהגוף  פיזיולוגיים  ונתונים  מידע  לאסוף  חכמים 
וליישם דרכים לשפר אותם. ביופידבק הוא כלי הנמצא בשימוש 
קליני למעלה מ-50 שנה, ובשנים האחרונות מיושם גם בזירה 
אדם  שלכל  כך  האישי,  הפוטנציאל  ומימוש  שיא  ביצועי  של 
מתאפשר כעת לייצר מודעות מוגברת לתפקודו הפיזי והמנטלי 
ולהשיג שליטה עצמית על מדדי גוף חיוניים לבריאות איתנה. 
במכון שלי - מנטלמינד, העיסוק הוא הן בביוהאקינג בכללי והן 
וביצירת  וחולשה,  חוזקה  נקודות  בביופידבק בפרט, באיתור 

תוכנית מותאמת לצרכים הספציפיים של הלקוח".

עונג שפירא | צילום: דניאלה קונטיני

mentalmind.co.il | 0584884405 | info@mental-mind.com  מנטלמינד - מכון להגברת הישגים מנטליים, ביופידבק וביוהאקינג
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מסביר פרופסור שלמה שניבאום, מומחה לבריאות השד
האויב הכי גדול של"מאת: ליטל יוחאי

האישה – הפחד מבדיקה

בעולם המודרני של היום נשים נמצאות בעמדות מפתח ומקבלות הרבה יותר כוח מאשר בעבר. 
אנחנו אמיצות וגם מוגדרות כנשות חיל העושות עבודה מדהימה בעולם, החל מתפקידי ניהול גדולים בחברות 
מוכרות, תפקידי הנהגה בממשלות של מדינות מסוימות ואף יודעות לנהל משק בית ובו זמנית להחזיק במשרות 
מבדיקות  הגדול  הפחד  שלנו.   ולבריאות  לעצמנו  לדאוג  זה  ששכחנו  היחיד  הדבר  גבוה.   שכר  עם  מעולות 
שגרתיות שעלינו לעשות כנשים משתק אותנו ומתיש את הנפש. מחלת סרטן השד שכיחה יותר אצל נשים מאשר 
אצל גברים ולפי כך רצינו לשים את הקלפים על השולחן ולהכיר לכן את פרופסור שלמה שניבאום שמדבר אל 

נשים בגובה העיניים ומסביר למה זה כל כך חשוב להיבדק באופן שגרתי כשזה קשור במחלת סרטן השד. 

מה היה ידוע לנו עד כה על סרטן השד ומה ידוע לנו 
היום ובאיזה אופן התקדם הטיפול במחלת הסרטן?

בעבר לכל מטופלת שהייתה צריכה לעבור ניתוח היו כורתים 
את השד. כיום, מתבצעת כריתה של הגוש בלבד בתוספת 
קרינה. לטיפול זה תוצאות זהות לכריתת שד ויש מחקרים 

שמראים שהתוצאות טובות יותר. 
הייתה  השד,  בסרטן  מאובחנת  שהייתה  אישה  כל  בעבר 
פרוצדורה  השחי.   בבית  הקשריות  של  כריתה  עוברת 
היד   של  לבצקת  גורמת  הייתה  כזאת  כירורגית 
)לימפאדמה(. כיום, אין צורך לכרות את כל הקשריות בבית 
קשרית  את  לאתר  לנו  מאפשרת  היום  הטכנולוגיה  השחי. 

הזקיף )סנטינל( ולאבחן את מעורבותה בגידול.
קשרית זו מהווה סמן לגבי שאר הקשריות, כלומר, במידה 
תקינות.  הן  הקשריות  שאר  מעורבת,  אינה  הזקיף  וקשרית 
רדיו  חומר  הזרקת  ידי  על  מאתרים  הזקיף  קשרית  את 
התא  כמו  מתנהג  המוזרק  החומר  הגידול.  באזור  אקטיבי 
בזמן  הזקיף.  לקשרית  הלימפה  בדרכי  ומגיע  הסרטני 

את  מזהים  אנו  ליד  גמא  קרני  מגלה  בעזרת  הניתוח, 
היא  אם  ולאבחן  לבדוק  כדי  אותה  ומוציאים  הקשרית 
מצאו  בנושא  שנעשו  מחקרים  לאחרונה,  בגידול.  מעורבת 
כי גם אם קשרית הזקיף מעורבת בגידול הסרטני אין צורך 

לכרות את כל שאר הקשריות בבית השחי.

מהי רפואה מותאמת אישית בכל הנוגע למחלת 
הסרטן? 

מתבטאת  השד  סרטן  במחלת  אישית  מותאמת  רפואה 
בסוג הסרטן, גודלו וסוג הקולטנים, כדוגמא קולטנים מסוג 
לומינל A שאלו קולטנים חיוביים להורמונים, לומינל B  שזהו 
עם  אך  להורמונים  חיוביים  קולטנים  עם  גם  גידול  של  סוג 

רמת אגרסיביות גבוהה. 
בו  שאין  גידול  של  סוג  שזהו   )HER-2(  2 אייר  עם  קולטנים 
וגידולים  להרצפטין  קולטנים  אלא  להורמונים,  קולטנים 

מסוג בזל )BASAL( שהינם גידולים ללא קולטנים.
השד  בסרטן  שחולה  אישה  אותה  שתקבל  הטיפול  כלומר, 

יותאם לפי סוג הקולטנים של אותו גידול. 
עם  אשר  חולות  שתי  ישנן  כזה:  למצב  הקלאסית  הדוגמא 
גידול של סנטימטר ואחת תקבל טיפול כימותרפי והשנייה 
תקבל טיפול כימותרפי עם ביולוגי ואחרת יכולה לקבל רק 
צפוי  הוא  ואיך  הגידול  בסוג  תלוי  הכול  הורמונלי.  טיפול 
להתנהג בגוף האישה.  אותו דבר אם נתייחס גם לטיפול על 

ידי ניתוח.  לא כל מטופלת תעבור בדיוק את אותו הניתוח.
 הכול תלוי גם פה בסוג הגידול וגודלו ביחס לגודל השד. 

מוקדם  לגילוי  להגיע  בכדי  שגרתי  באופן  שנבדקת  אישה   

של המחלה תוכל לקבל טיפול שיוכל לשמר את השד. 
מכיוון שחלק מהנשים יצטרכו לקבל טיפול כימותרפי דבר 

זה מאפשר לנו לעיתים לתת כימותרפיה לפני הניתוח.
תהליך זה מאפשר לנו להקטין את הגידול לפני הפרוצדורה 
הכירורגית ולהביא להצלחה בשימור השד מבחינה קוסמטית, 

מה שלא היינו יכולים לבצע קודם וכיום זה אפשרי.  

במה שונה סרטן השד מגידולים סרטניים אחרים? 
לסרטן השד יש שלושה מאפיינים: 

הפחד של האישה לאבד את השד. השד של האישה משפיע 
על דימוי הגוף מבחינה מינית ולכן הפחד הזה שולט בהחלטה 

של נשים האם להיבדק או לא להיבדק. 
מאפיין נוסף: הפחד מכימותרפיה. נשים מפחדות מכימותרפיה 
בסרטן  לטיפול  שניתנת  הכימותרפיה  הלוואי.  תופעות  בשל 
השד גורמת לנשירת שיער, כולל ריסים, עפעפיים והקרקפת. 
הכימותרפי  הטיפול  של  השיער  נשירת  עקב  הנוצר  המראה 
גורם למראה של אישה חולה. המאפיין השלישי, הפחד הידוע 

ממחלת הסרטן, חזרת המחלה והמוות ממנה. 
חיצוניים  מאפיינים  אין  המעיים  בסרטן  חולים  אצל  למשל 
הגדול  ההבדל  ולכן  במחלה  הטיפול  במהלך  כאלו 
לכל  שלהן.  בפחד  השד  סרטן  מול  נשים  של  בהתייחסות 
מחלה  של  סוג  בכל  ומטפלת  היום  בשוק  שקיימת  תרופה 
הכול  לקחת  צריך  אך  לוואי  תופעות  ישנן  אחרת  או  כזאת 
תופעת  כל  ועל  מהכול  יותר  חשובים  החיים  בפרופורציות. 
מולקולריות  בדיקות  בעזרת  כיום  להתגבר.  ניתן  לוואי 
ניתן לבדוק על   B ולומינל   A לומינל  לגידול מסוג  הנעשות 
האישה  האם  ולראות  עצמו  הגידול  של  גנטית  בדיקה  ידי 
כמו  )בדיקות  כימותרפי  טיפול  לקבל  צריכה  לא  או  צריכה 

אונקוטייפ, ממופרינט, פרוסיגנה ואחרות(. 

אילו בדיקות שגרתיות צריך לעשות וכל כמה זמן? 
גם  צורך  יש  ולפעמים  ממוגרפיה  הן:  השגרתיות  הבדיקות 
עדיף  צעירות  לנשים  לזה.  בנוסף  אולטרסאונד  בבדיקת 

לעשות אולטרסאונד בגלל שהשד עצמו הוא סמיך יותר.
מוטציה  עם  הגן  של  )נשאיות  גנטי  רקע  בעלות  נשים  ישנן 
ידי  על   25 מגיל  להיבדק  מומלץ  להן   )BRCA1 + BRCA2
בדיקת MRI של השד, אך ההמלצה להתחיל להיבדק בגיל 
משפחה  קרובת  של  משפחתי  סיפור  להם  שיש  לכאלו   40
להיבדק  יש  משפחתי  רקע  ואין  במידה  ראשונה.  מדרגה 

מגיל 40-50 על ידי בדיקת ממוגרפיה בכל שנה – שנתיים.
יש חשיבות לסיפור משפחתי בסרטן שד ובסרטן שחלות.

נוכל  ובכך  יותר  גידול קטן  לנו לאתר  עוזר  הגילוי המוקדם 
לעיתים  ניתוחית.  מבחינה  קל  יותר  הרבה  טיפול  לתת 

טיפול  חיים.  ולהציל  מכימותרפיה  להימנע  יהיה  ניתן  גם 
ידי  על  רק  מהאישה  להיחסך  יכולה  קשה  ומחלה  אגרסיבי 

גילוי מוקדם. 
גילוי טרום  יהיה גם לאתר  ניתן  גילוי מוקדם  ידי בדיקות  על 
סרטני הקרוי  DCIS – DUCTAL CRCINOMA IN SITU שניתן 
במיקרוסקופ  רואים  זה,  במקרה  בממוגרפיה.  למצוא  יהיה 

תאי סרטן הנמצאים בתוך הצינוריות שבשד.
ניתוח, לפעמית מוסיפים קרינה, אך היא  חולה כזו עוברת 

לא תצטרך לעבור טיפול כימותרפי.
ממנו  ולמנוע  הגידול  את  לעצור  הרופאים  לנו  מאפשר  זה 
ה  דופן  את  עוברים  הגידול  תאי  כאשר  לסרטני.  להפוך 
צינוריות בשד במעל 1 מ"מ, זהו כבר גידול חודרני בשד וגם 
אותו ניתן לאתר בבדיקות הממוגרפיה. היקף כריתת השד 
עברה שינויים. בזמנו הכריתה הייתה כוללת גם כריתה של 
ניתן  ולכן  שרירים  כוללת  לא  השד  כריתת  היום  השרירים. 

ביתר קלות לשחזר את השד. 
משמרת  וכריתה  עור  משמרת  כריתה  לבצע  ניתן  גם  כיום 
פיטמה. כיום בכריתה של הגוש משתמשים בשיטה הנקראת 
כירורגיה  עקרונות  המערבת  שיטה  זוהי  פלסטיקה.  אונקו 

פלסטית בניתוח הסרטן.

של  בעזרתם  וחלקן  הכירורג  ידי  על  מתבצעות  חלקן 
דו  הקטנה  למשל  כולל  הניתוח  הפלסטיים.  הכירורגים 

צדדית, הקטנה המאפשרת להוציא גושים גדולים מהשד.
הכריתה  למקום  מהשד  רקמה  שמזיזים  מקרים  ישנם 

ולעיתים מכניסים רקמה ממקום אחר לשד.

מהן ההמלצות למניעה וטיפול במחלה? 
יש  אם  ממוגרפיות.  ולעשות  כירורג  אצל  להיבדק  ללכת 
משהו  מרגישה  אישה  אם  אולטרסאונד.  לעשות  גם  צורך 
השד  באזור  לה  כואב  אם  משנה  לא  שלה  בשד  שהשתנה 
ולא לקבל עצות מנשים  או לא, רצוי להיבדק אצל הרופא 
אחרות. הופעת גוש בהיריון או בהנקה מחייבות בדיקה ואין 

בעיה להיבדק במצבים אלו.  
בסרטן  לטיפול  מאוחר  בשלב  תגיע  שאישה  סיבה  שום  אין 
שד.  מומלץ גם לשמור על תזונה טובה ופעילות ספורטיבית 
המון  ישנן  מוקדם.  לגילוי  הבדיקות  את  מחליף  לא  זה  אך 
נשים שגם לא מודעות לרקע הגנטי שלהן ומגיעות לטיפול 
על  מדברים  כאשר  הידיעה.  חוסר  בגלל  במחלה  מאוחר 
האב.  מצד  או  האם  מצד  זה  אם  משנה  זה  אין  גנטי,  רקע 

האב יכול להעביר את הגן למרות שהוא עצמו לא חלה. 

פרופסור שלמה שניבאום
מומחה בכירורגיה אונקולוגית 

רופא בכיר במרכז לבריאות 
השד באיכילוב, יו"ר החברה 

הישראלית למחלות השד ונשיא 
נבחר של החברה הבינלאומית 

במחלות השד.

הדוגמא הקלאסית למצב כזה: ישנן 
שתי חולות אשר עם גידול של סנטימטר 

ואחת תקבל טיפול כימותרפי והשנייה 
תקבל טיפול כימותרפי עם ביולוגי 

ואחרת יכולה לקבל רק טיפול הורמונלי.

הבדיקות השגרתיות הן: ממוגרפיה 
ולפעמים יש צורך גם בבדיקת 

אולטרסאונד בנוסף לזה. לנשים 
צעירות עדיף לעשות אולטרסאונד 
בגלל שהשד עצמו הוא סמיך יותר.

פרופ' שלמה שניבאום - מומחה לבריאות השד
Schlomos@tlvmc.gov.il  |  03-6910589:לקביעת תורים: 03-7563260  |  טלפון במרפאה



מסביר פרופסור שלמה שניבאום, מומחה לבריאות השד
האויב הכי גדול של"מאת: ליטל יוחאי

האישה – הפחד מבדיקה

בעולם המודרני של היום נשים נמצאות בעמדות מפתח ומקבלות הרבה יותר כוח מאשר בעבר. 
אנחנו אמיצות וגם מוגדרות כנשות חיל העושות עבודה מדהימה בעולם, החל מתפקידי ניהול גדולים בחברות 
מוכרות, תפקידי הנהגה בממשלות של מדינות מסוימות ואף יודעות לנהל משק בית ובו זמנית להחזיק במשרות 
מבדיקות  הגדול  הפחד  שלנו.   ולבריאות  לעצמנו  לדאוג  זה  ששכחנו  היחיד  הדבר  גבוה.   שכר  עם  מעולות 
שגרתיות שעלינו לעשות כנשים משתק אותנו ומתיש את הנפש. מחלת סרטן השד שכיחה יותר אצל נשים מאשר 
אצל גברים ולפי כך רצינו לשים את הקלפים על השולחן ולהכיר לכן את פרופסור שלמה שניבאום שמדבר אל 

נשים בגובה העיניים ומסביר למה זה כל כך חשוב להיבדק באופן שגרתי כשזה קשור במחלת סרטן השד. 

מה היה ידוע לנו עד כה על סרטן השד ומה ידוע לנו 
היום ובאיזה אופן התקדם הטיפול במחלת הסרטן?

בעבר לכל מטופלת שהייתה צריכה לעבור ניתוח היו כורתים 
את השד. כיום, מתבצעת כריתה של הגוש בלבד בתוספת 
קרינה. לטיפול זה תוצאות זהות לכריתת שד ויש מחקרים 

שמראים שהתוצאות טובות יותר. 
הייתה  השד,  בסרטן  מאובחנת  שהייתה  אישה  כל  בעבר 
פרוצדורה  השחי.   בבית  הקשריות  של  כריתה  עוברת 
היד   של  לבצקת  גורמת  הייתה  כזאת  כירורגית 
)לימפאדמה(. כיום, אין צורך לכרות את כל הקשריות בבית 
קשרית  את  לאתר  לנו  מאפשרת  היום  הטכנולוגיה  השחי. 

הזקיף )סנטינל( ולאבחן את מעורבותה בגידול.
קשרית זו מהווה סמן לגבי שאר הקשריות, כלומר, במידה 
תקינות.  הן  הקשריות  שאר  מעורבת,  אינה  הזקיף  וקשרית 
רדיו  חומר  הזרקת  ידי  על  מאתרים  הזקיף  קשרית  את 
התא  כמו  מתנהג  המוזרק  החומר  הגידול.  באזור  אקטיבי 
בזמן  הזקיף.  לקשרית  הלימפה  בדרכי  ומגיע  הסרטני 

את  מזהים  אנו  ליד  גמא  קרני  מגלה  בעזרת  הניתוח, 
היא  אם  ולאבחן  לבדוק  כדי  אותה  ומוציאים  הקשרית 
מצאו  בנושא  שנעשו  מחקרים  לאחרונה,  בגידול.  מעורבת 
כי גם אם קשרית הזקיף מעורבת בגידול הסרטני אין צורך 

לכרות את כל שאר הקשריות בבית השחי.

מהי רפואה מותאמת אישית בכל הנוגע למחלת 
הסרטן? 

מתבטאת  השד  סרטן  במחלת  אישית  מותאמת  רפואה 
בסוג הסרטן, גודלו וסוג הקולטנים, כדוגמא קולטנים מסוג 
לומינל A שאלו קולטנים חיוביים להורמונים, לומינל B  שזהו 
עם  אך  להורמונים  חיוביים  קולטנים  עם  גם  גידול  של  סוג 

רמת אגרסיביות גבוהה. 
בו  שאין  גידול  של  סוג  שזהו   )HER-2(  2 אייר  עם  קולטנים 
וגידולים  להרצפטין  קולטנים  אלא  להורמונים,  קולטנים 

מסוג בזל )BASAL( שהינם גידולים ללא קולטנים.
השד  בסרטן  שחולה  אישה  אותה  שתקבל  הטיפול  כלומר, 

יותאם לפי סוג הקולטנים של אותו גידול. 
עם  אשר  חולות  שתי  ישנן  כזה:  למצב  הקלאסית  הדוגמא 
גידול של סנטימטר ואחת תקבל טיפול כימותרפי והשנייה 
תקבל טיפול כימותרפי עם ביולוגי ואחרת יכולה לקבל רק 
צפוי  הוא  ואיך  הגידול  בסוג  תלוי  הכול  הורמונלי.  טיפול 
להתנהג בגוף האישה.  אותו דבר אם נתייחס גם לטיפול על 

ידי ניתוח.  לא כל מטופלת תעבור בדיוק את אותו הניתוח.
 הכול תלוי גם פה בסוג הגידול וגודלו ביחס לגודל השד. 

מוקדם  לגילוי  להגיע  בכדי  שגרתי  באופן  שנבדקת  אישה   

של המחלה תוכל לקבל טיפול שיוכל לשמר את השד. 
מכיוון שחלק מהנשים יצטרכו לקבל טיפול כימותרפי דבר 

זה מאפשר לנו לעיתים לתת כימותרפיה לפני הניתוח.
תהליך זה מאפשר לנו להקטין את הגידול לפני הפרוצדורה 
הכירורגית ולהביא להצלחה בשימור השד מבחינה קוסמטית, 

מה שלא היינו יכולים לבצע קודם וכיום זה אפשרי.  

במה שונה סרטן השד מגידולים סרטניים אחרים? 
לסרטן השד יש שלושה מאפיינים: 

הפחד של האישה לאבד את השד. השד של האישה משפיע 
על דימוי הגוף מבחינה מינית ולכן הפחד הזה שולט בהחלטה 

של נשים האם להיבדק או לא להיבדק. 
מאפיין נוסף: הפחד מכימותרפיה. נשים מפחדות מכימותרפיה 
בסרטן  לטיפול  שניתנת  הכימותרפיה  הלוואי.  תופעות  בשל 
השד גורמת לנשירת שיער, כולל ריסים, עפעפיים והקרקפת. 
הכימותרפי  הטיפול  של  השיער  נשירת  עקב  הנוצר  המראה 
גורם למראה של אישה חולה. המאפיין השלישי, הפחד הידוע 

ממחלת הסרטן, חזרת המחלה והמוות ממנה. 
חיצוניים  מאפיינים  אין  המעיים  בסרטן  חולים  אצל  למשל 
הגדול  ההבדל  ולכן  במחלה  הטיפול  במהלך  כאלו 
לכל  שלהן.  בפחד  השד  סרטן  מול  נשים  של  בהתייחסות 
מחלה  של  סוג  בכל  ומטפלת  היום  בשוק  שקיימת  תרופה 
הכול  לקחת  צריך  אך  לוואי  תופעות  ישנן  אחרת  או  כזאת 
תופעת  כל  ועל  מהכול  יותר  חשובים  החיים  בפרופורציות. 
מולקולריות  בדיקות  בעזרת  כיום  להתגבר.  ניתן  לוואי 
ניתן לבדוק על   B ולומינל   A לומינל  לגידול מסוג  הנעשות 
האישה  האם  ולראות  עצמו  הגידול  של  גנטית  בדיקה  ידי 
כמו  )בדיקות  כימותרפי  טיפול  לקבל  צריכה  לא  או  צריכה 

אונקוטייפ, ממופרינט, פרוסיגנה ואחרות(. 

אילו בדיקות שגרתיות צריך לעשות וכל כמה זמן? 
גם  צורך  יש  ולפעמים  ממוגרפיה  הן:  השגרתיות  הבדיקות 
עדיף  צעירות  לנשים  לזה.  בנוסף  אולטרסאונד  בבדיקת 

לעשות אולטרסאונד בגלל שהשד עצמו הוא סמיך יותר.
מוטציה  עם  הגן  של  )נשאיות  גנטי  רקע  בעלות  נשים  ישנן 
ידי  על   25 מגיל  להיבדק  מומלץ  להן   )BRCA1 + BRCA2
בדיקת MRI של השד, אך ההמלצה להתחיל להיבדק בגיל 
משפחה  קרובת  של  משפחתי  סיפור  להם  שיש  לכאלו   40
להיבדק  יש  משפחתי  רקע  ואין  במידה  ראשונה.  מדרגה 

מגיל 40-50 על ידי בדיקת ממוגרפיה בכל שנה – שנתיים.
יש חשיבות לסיפור משפחתי בסרטן שד ובסרטן שחלות.

נוכל  ובכך  יותר  גידול קטן  לנו לאתר  עוזר  הגילוי המוקדם 
לעיתים  ניתוחית.  מבחינה  קל  יותר  הרבה  טיפול  לתת 

טיפול  חיים.  ולהציל  מכימותרפיה  להימנע  יהיה  ניתן  גם 
ידי  על  רק  מהאישה  להיחסך  יכולה  קשה  ומחלה  אגרסיבי 

גילוי מוקדם. 
גילוי טרום  יהיה גם לאתר  ניתן  גילוי מוקדם  ידי בדיקות  על 
סרטני הקרוי  DCIS – DUCTAL CRCINOMA IN SITU שניתן 
במיקרוסקופ  רואים  זה,  במקרה  בממוגרפיה.  למצוא  יהיה 

תאי סרטן הנמצאים בתוך הצינוריות שבשד.
ניתוח, לפעמית מוסיפים קרינה, אך היא  חולה כזו עוברת 

לא תצטרך לעבור טיפול כימותרפי.
ממנו  ולמנוע  הגידול  את  לעצור  הרופאים  לנו  מאפשר  זה 
ה  דופן  את  עוברים  הגידול  תאי  כאשר  לסרטני.  להפוך 
צינוריות בשד במעל 1 מ"מ, זהו כבר גידול חודרני בשד וגם 
אותו ניתן לאתר בבדיקות הממוגרפיה. היקף כריתת השד 
עברה שינויים. בזמנו הכריתה הייתה כוללת גם כריתה של 
ניתן  ולכן  שרירים  כוללת  לא  השד  כריתת  היום  השרירים. 

ביתר קלות לשחזר את השד. 
משמרת  וכריתה  עור  משמרת  כריתה  לבצע  ניתן  גם  כיום 
פיטמה. כיום בכריתה של הגוש משתמשים בשיטה הנקראת 
כירורגיה  עקרונות  המערבת  שיטה  זוהי  פלסטיקה.  אונקו 

פלסטית בניתוח הסרטן.

של  בעזרתם  וחלקן  הכירורג  ידי  על  מתבצעות  חלקן 
דו  הקטנה  למשל  כולל  הניתוח  הפלסטיים.  הכירורגים 

צדדית, הקטנה המאפשרת להוציא גושים גדולים מהשד.
הכריתה  למקום  מהשד  רקמה  שמזיזים  מקרים  ישנם 

ולעיתים מכניסים רקמה ממקום אחר לשד.

מהן ההמלצות למניעה וטיפול במחלה? 
יש  אם  ממוגרפיות.  ולעשות  כירורג  אצל  להיבדק  ללכת 
משהו  מרגישה  אישה  אם  אולטרסאונד.  לעשות  גם  צורך 
השד  באזור  לה  כואב  אם  משנה  לא  שלה  בשד  שהשתנה 
ולא לקבל עצות מנשים  או לא, רצוי להיבדק אצל הרופא 
אחרות. הופעת גוש בהיריון או בהנקה מחייבות בדיקה ואין 

בעיה להיבדק במצבים אלו.  
בסרטן  לטיפול  מאוחר  בשלב  תגיע  שאישה  סיבה  שום  אין 
שד.  מומלץ גם לשמור על תזונה טובה ופעילות ספורטיבית 
המון  ישנן  מוקדם.  לגילוי  הבדיקות  את  מחליף  לא  זה  אך 
נשים שגם לא מודעות לרקע הגנטי שלהן ומגיעות לטיפול 
על  מדברים  כאשר  הידיעה.  חוסר  בגלל  במחלה  מאוחר 
האב.  מצד  או  האם  מצד  זה  אם  משנה  זה  אין  גנטי,  רקע 

האב יכול להעביר את הגן למרות שהוא עצמו לא חלה. 

פרופסור שלמה שניבאום
מומחה בכירורגיה אונקולוגית 

רופא בכיר במרכז לבריאות 
השד באיכילוב, יו"ר החברה 

הישראלית למחלות השד ונשיא 
נבחר של החברה הבינלאומית 

במחלות השד.

הדוגמא הקלאסית למצב כזה: ישנן 
שתי חולות אשר עם גידול של סנטימטר 

ואחת תקבל טיפול כימותרפי והשנייה 
תקבל טיפול כימותרפי עם ביולוגי 

ואחרת יכולה לקבל רק טיפול הורמונלי.

הבדיקות השגרתיות הן: ממוגרפיה 
ולפעמים יש צורך גם בבדיקת 

אולטרסאונד בנוסף לזה. לנשים 
צעירות עדיף לעשות אולטרסאונד 
בגלל שהשד עצמו הוא סמיך יותר.

פרופ' שלמה שניבאום - מומחה לבריאות השד
Schlomos@tlvmc.gov.il  |  03-6910589:לקביעת תורים: 03-7563260  |  טלפון במרפאה
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בהריון.  קורונה  של  במקרים  העובר  של  לשלומו  דאגה 
חדשים  וריאנטים  מספר  הופיעו  האחרונים  בחודשים  אך 
על  כיום  יודעים  אנו  בהתנהגותו.  לשינוי  גרמו  אשר  לנגיף 
3 וריאנטים מרכזיים בריטי, ברזילאי ודרום אפריקאי )ואין 
ספק שבעתיד יופיעו עוד…(.אנו יודעים כיום על 3 מוטציות 
ספק  )ואין  אפריקאית  ודרום  ברזילאי  בריטית,  מרכזיות 

שבעתיד יופיעו עוד...(. 

גוף  בהתקפת  הקיימות  המוטציות  בין  ההבדל  מהו 
האדם?

קשה  לתחלואה  גרם  בסין  שמקורו  המקורי  "הנגיף 
הקיימות  המוטציות  כיום  אך   ,80-60 בגילאי  במבוגרים 
ולעיתים  קשה  מחלה  לפתח  צעירים  לאנשים  גם  גורמות 
הבריטית  שהמוטציה  מסתבר  המוטציות,  מבין  מוות.  אף 
מאוד מדבקת ושיעור התחלואה של אנשים צעירים יחסית 
גורמי סיכון עלה משמעותית שינוי זה בהתנהגות  גם ללא 
הנגיף הוביל לעליה במספר הנשים ההרות המאושפזות עם 
מחלה בינונית עד קשה ואף כנראה גרם לתמותה של מס‘ 
ולעליה לתמותת עוברים בנשים אשר פיתחו מחלה  נשים 
שנדבקו  הרות   נשים  בקרב  הנצפים  הסיבוכים  חמורה. 
דלקת  בפיתוח  מתבטאות  הקורונה  וירוס  של  מוטציות 
סיסטמית בכל הגוף ומחלת ריאות  קשה המצריכה בחיבור 
הקשים  ובמקרים  לב-ריאה  למכונת  או  ההנשמה  למכונת 
מסיבוכים  סובלות  שהחלימו  מהנשים  חלק  למוות.  להגיע 
ארוכי טווח ונדרשות לתקופת שיקום לאחר ההחלמה. אלו 
ביותר  צורך  ויש  האחרונים  בחודשים  שנאספו  נתונים  הם 

קורונה – הנגיף המדובר ששינה את חיינו בשנה האחרונה,  הדביק רבים וגבה לא מעט קורבנות בנפש. נגיף 
נושא השיחה המרכזי שלנו בחיי היומיום. לאחרונה המלחמה  ומהווה את  לנו לחזור לשגרה  זה אינו מאפשר 
בנגיף סבלה מעליות ומורדות, מצד אחד הופיעו וריינטים חדשים שגרמו לשינויים בהתנהגות הוירוס, משפיעים 
על כמות הנדבקים וחומרת התחלואה ומשנים את האוכלוסייה בסיכון, ומצד שני התחילו להשתמש בחיסונים 
ואנו רואים שזיפור משמעותי בנתוני התחלואה  ידי  מספר חברות על מנת להגן על האוכלוסייה  שפותחו על 
הקורונה  בתקופת  ולידה  היריון  לגבי  העדכני  המידע  כל  את  להביא  רצינו  לפיכך  שהתחסנו.  האנשים  בקרב 
בצורה מרוכזת ולשם כך הסתייענו בפרופסור עפר ארז, מומחה בתחום המיילדות והגניקולוגיה, העוסק בניהול 
הריונות מורכבים במסגרת אשפוז היום המיילדותי ומנהל את מחלקת יולדות ד' בחטיבה למיילדות וגניקולוגיה 

בבית חולים סורוקה.

פרופסור עופר ארז
מומחה יילוד וגניקולוגיה

נשמח להסבר מדוע גופן של נשים בהיריון רגיש יותר 
בסיכון להידבק במחלות ונגיפים זיהומיים כאלו

ואחרים?
על  האם  של  החיסון  במערכת  שינוי  ישנו  ההיריון  "במהלך 
החיסון  למערכת  שזרים  אנטיגנים  המכיל  שעוברה  מנת 
של האם ) מקורם מהאב( לא יידחה על ידה. שינוי זה גורם 
לעיתים  אשר  זיהומיות  למחלות  חשופה  יותר  להיות  לאם 
לא  האם  אם  מאשר  ההיריון  במהלך  יותר  חמורות  הינן 
הייתה הרה. לדוגמא דלקת בכליות הנקראת פיאלונפריטיס 
טיפול  אשר אישה שאינה הרה תחלים ממנה לאחר קבלת 
עלולה  בהיריון  אישה  ואילו  סיבוכים,  ללא  כמעט  אנטיביוטי 
לפתח כתוצאה מזיהום זה מצוקה נשימתית חמורה ובצקת 
ריאות, זאת מכיוון שהריאות של אישה בהיריון מגיבות אחרת 

לדלקת הסיסטמית האימהית ביחס לאישה שאינה הרה.
מהו נגיף הקורונה? 

היא  וכיצד  פועלת  הקורונה  איך  להבין  "בכדי 
מהו  הפשוט  בהסבר  נתחיל  בהריון  נשים  מסכנת 
מסוג  וירוסים  משפחת  הינה  הקורונה  הקורונה:  נגיף 
RNA  אשר קיבלו את שמם בעקבות צורתם שנראית 
זו  ממשפחה  וירוסים  גרמו    2002 בשנת  כתר.  כמו 
להתפרצות מגפת ה SARS  במזרח הרחוק. מגפה זו 
לוותה בתחלואה ותמותה אימהית ועוברית מוגברת. 

מה השינויים שהתרחשו בהתנהגות הנגיף בחודשים 
האחרונים?

וירוס  ע"י  שנגרמה  הנוכחית  המגפה  התפרצות  בתחילת 
אנשים  היו  הקשים  החולים  עיקר   19-COVID הקורונה 
מבוגרים בעלי מחלות רקע והדיווחים על תחלואה אימהית 
את  עברו  בארץ  שחלו  ההרות  הנשים  מרבית  נדירים.  היו 
מחקר  עבודות  לכך  בנוסף  סיבוכים.  ללא  כמעט  המחלה 
הייתה  שלא  כך  השיליה  את  חוצה  אינו  שהנגיף  הראו 

מידע מזה הקיים כיום על מנת להגיע לקביעה חד משמעית 
הרות  בנשים  המחלה  בחומרת  עליה  של  מגמה  ישנה  אך 

שנדבקו בזן הבריטי של הנגיף.
כאשר  העובר  על  להשפיע  יכול  הקורונה  נגיף  כיצד 

אישה בהיריון נדבקה בנגיף?
והתפתחות  הדבקה  בזמן  אך  לשלייה,  עובר  אינו  "הנגיף 
העובר  את  ליילד  שצריך  למצב  מגיעים  לפעמים  המחלה 
הבטחה  אין  האימא.  על  ולהגן  לשמור  בכדי  זמנו  טרם 
שהעובר לא ידבק לאחר הלידה או מיד אחרי זה אם נחשף 
להיווצר  עלולים  פג  נולד  והתינוק  במידה  חולה.  לאימא 
סיבוכי פגות ובמידה והאימא הייתה חולה קשה גם התינוק 

הפג יכול לחלות קשה. מסביר פרופסור ארז.

?19-COVID כיצד נתגונן מהידבקות בנגיף ה
וזמינותם בארץ מספקים  פיתוח החיסונים לנגיף הקורונה 
הרות.  ולנשים  בסיכון,  לאוכלוסייה  הראשון  ההגנה  קו  את 
אמנם החיסון לא נבדק על נשים הרות, אך בעקבות עליית 
המלצה  ישנה  מהנגיף  הרות  בנשים  והתמותה  התחלואה 
לחסן  ובעולם  בארץ  המקצועיים  האיגודים  כל  של  גורפת 
נשים במהלך ההריון. החיסון מעניק הגנה לאמא ע"י יצירת 
חלבוני נגיף בגופה שמובילים להפעלת המערכת החיסונית 
ויצירת נוגדנים כנגד וירוס הקורונה. נוגדנים אלו חוצים את 
השיליה ומספקים הגנה גם לעובר לכן קיימת היום המלצה 
לחסן את הנשים ההרות החל מהטרימסטר השני. מנתונים 
שהתפרסמו לאחרונה ע"י שירותי בריאות כללית נראה כי 
מ90%.  הגבוהה  בהצלחה  עובד  פייזר  חברת  של  החיסון 
ההדבקה,  אחוז  את  רק  לא  מוריד  החיסון  כי  לציין,  חשוב 
את  ומוריד  שנדבק  מי  של  הסימפטומים  על  מקל  אלאל 

פרופ' ארז הינו פרופ' מן המניין למיילדות וגניקולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטת
university state Wayne הממוקמת בדטרויט מישיגן בארה"ב כחלק מהקשר שלו עם

 . HEALTH OF INSITITUTE NATIONAL המרכז למחקר פרינטולוגי של
סיסטמיות,  אימהיות  זיהומיות  מחלות  בין  הקשר  את  חקר  ארז  פרופסור  עבודתו,  במסגרת 

להתפתחותה של לידה מוקדמת וסיבוכי הריון אחרים.  

052-2288800

היריון, קורונה
חיסונים ומוטציות 

חומרת ההדבקה, כלומר מישהו שחוסן ונדבק, לא תתפתח 
אצלו מחלה קשה. נתונים אלו הינם מעודדים ומשמעותם 
היא גם הורדת הסיכון להידבק, במידה ואכן האדם נדבק 
המטופל  על  שיקל  מה  קלה  יותר  הרבה  תהיה  מחלתו 
עצמו אך גם על מערכת הבריאות מכיוון שזה יוביל לירידה 
יותר  טוב  טיפול  מתן  ויאפשר  הקשים  החולים  של  בעומס 

לכל אחד מהם.
האם נצטרך להתחסן כל שנה נגד נגיף הקורונה כמו 

עם חיסון השפעת השנתי?
"התשובה לשאלה זו אינה ברורה, הופעת המוטציות השונות 
והדיווחים שיתכן והחיסונים הקיימים כיום לא יעילים באותה 
שנצטרך  מרמזת  הנגיף  של  הווריאנטים  כל  כנגד  מידה 
שפעת  כנגד  כפי שאנחנו מתחסנים  קורונה  כנגד  להתחסן 
הרלוונטיים  למוטציות/וריאנטים  שנה  כל  המעודכן  בחיסון 
נוגדנים  ליצירת  גורם  שהחיסון  מכיוון  וזאת  תקופה  לאותה 
כנגד חלבונים וסוכרים ספציפיים של המעטפת המגנה על 
הרכב  משתנה  שנוצרת  מוטציה  בכל  מהשמדה.  הווירוס 
ולכן חייבים לעדכן את גרסת החיסון  המעטפת של הווירוס 
לאותו ווריאנט ספציפי בכדי שיהיה יעיל יותר במלחמה נגדו.
ומה לגבי השמועה על פגיעה בפריון בעקבות קבלת 

החיסון?
"אין שום עדויות והוכחות מדעיות על איזושהי פגיעה בפריון 

האישה בעקבות קבלת החיסון."
בגוף  שמתרחש  החיסוני  בתהליך  שינוי  ישנו  האם 
שמתרחש  החיסוני  התהליך  לעומת  ההרה  האישה 

בגוף אצל אישה שאיננה הרה?
לבין  בינה  הבדל  אין  מתחסנת  בהיריון  אישה  כאשר  "לא, 

אישה שאינה הרה“.

אילו המלצות מרגיעות היית רוצה לתת 
לנשים בהיריון?

    "יש לנו חיסון שעובד, לכו תתחסנו. זה מציל חיים!!!      
    דבר שני- התנהגות מונעת-  ללבוש מסיכה, להימנע 
מהתקהלויות, להקפיד שכל המשפחה תהיה מחוסנת 

וזה ימנע מאישה בהיריון מלהידבק ולא לשכוח את 
שטיפת הידיים. 

    והמלצה האחרונה לא פחות חשובה היא  לא לוותר 
על בדיקות שגרתיות בהיריון. ללכת לבדיקות בטיפת 

חלב, לבצע את בדיקות הסקר, שקיפות עורפית, חלבון 
עוברי, סקירות מערכות, בדיקות דם, וכו‘ ולא להחמיץ 

מפגשי ביקורת עם הרופא/אחות ליווי הריון. אנו עוברים 
יותר ויותר למערך הדיגיטלי ברפואה, ומה שניתן 

מבחינת מעקב ההיריון לבצע מרחוק יתבצע .“

מאת: ליטל יוחאי
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בהריון.  קורונה  של  במקרים  העובר  של  לשלומו  דאגה 
חדשים  וריאנטים  מספר  הופיעו  האחרונים  בחודשים  אך 
על  כיום  יודעים  אנו  בהתנהגותו.  לשינוי  גרמו  אשר  לנגיף 
3 וריאנטים מרכזיים בריטי, ברזילאי ודרום אפריקאי )ואין 
ספק שבעתיד יופיעו עוד…(.אנו יודעים כיום על 3 מוטציות 
ספק  )ואין  אפריקאית  ודרום  ברזילאי  בריטית,  מרכזיות 

שבעתיד יופיעו עוד...(. 

גוף  בהתקפת  הקיימות  המוטציות  בין  ההבדל  מהו 
האדם?

קשה  לתחלואה  גרם  בסין  שמקורו  המקורי  "הנגיף 
הקיימות  המוטציות  כיום  אך   ,80-60 בגילאי  במבוגרים 
ולעיתים  קשה  מחלה  לפתח  צעירים  לאנשים  גם  גורמות 
הבריטית  שהמוטציה  מסתבר  המוטציות,  מבין  מוות.  אף 
מאוד מדבקת ושיעור התחלואה של אנשים צעירים יחסית 
גורמי סיכון עלה משמעותית שינוי זה בהתנהגות  גם ללא 
הנגיף הוביל לעליה במספר הנשים ההרות המאושפזות עם 
מחלה בינונית עד קשה ואף כנראה גרם לתמותה של מס‘ 
ולעליה לתמותת עוברים בנשים אשר פיתחו מחלה  נשים 
שנדבקו  הרות   נשים  בקרב  הנצפים  הסיבוכים  חמורה. 
דלקת  בפיתוח  מתבטאות  הקורונה  וירוס  של  מוטציות 
סיסטמית בכל הגוף ומחלת ריאות  קשה המצריכה בחיבור 
הקשים  ובמקרים  לב-ריאה  למכונת  או  ההנשמה  למכונת 
מסיבוכים  סובלות  שהחלימו  מהנשים  חלק  למוות.  להגיע 
ארוכי טווח ונדרשות לתקופת שיקום לאחר ההחלמה. אלו 
ביותר  צורך  ויש  האחרונים  בחודשים  שנאספו  נתונים  הם 

קורונה – הנגיף המדובר ששינה את חיינו בשנה האחרונה,  הדביק רבים וגבה לא מעט קורבנות בנפש. נגיף 
נושא השיחה המרכזי שלנו בחיי היומיום. לאחרונה המלחמה  ומהווה את  לנו לחזור לשגרה  זה אינו מאפשר 
בנגיף סבלה מעליות ומורדות, מצד אחד הופיעו וריינטים חדשים שגרמו לשינויים בהתנהגות הוירוס, משפיעים 
על כמות הנדבקים וחומרת התחלואה ומשנים את האוכלוסייה בסיכון, ומצד שני התחילו להשתמש בחיסונים 
ואנו רואים שזיפור משמעותי בנתוני התחלואה  ידי  מספר חברות על מנת להגן על האוכלוסייה  שפותחו על 
הקורונה  בתקופת  ולידה  היריון  לגבי  העדכני  המידע  כל  את  להביא  רצינו  לפיכך  שהתחסנו.  האנשים  בקרב 
בצורה מרוכזת ולשם כך הסתייענו בפרופסור עפר ארז, מומחה בתחום המיילדות והגניקולוגיה, העוסק בניהול 
הריונות מורכבים במסגרת אשפוז היום המיילדותי ומנהל את מחלקת יולדות ד' בחטיבה למיילדות וגניקולוגיה 

בבית חולים סורוקה.

פרופסור עופר ארז
מומחה יילוד וגניקולוגיה

נשמח להסבר מדוע גופן של נשים בהיריון רגיש יותר 
בסיכון להידבק במחלות ונגיפים זיהומיים כאלו

ואחרים?
על  האם  של  החיסון  במערכת  שינוי  ישנו  ההיריון  "במהלך 
החיסון  למערכת  שזרים  אנטיגנים  המכיל  שעוברה  מנת 
של האם ) מקורם מהאב( לא יידחה על ידה. שינוי זה גורם 
לעיתים  אשר  זיהומיות  למחלות  חשופה  יותר  להיות  לאם 
לא  האם  אם  מאשר  ההיריון  במהלך  יותר  חמורות  הינן 
הייתה הרה. לדוגמא דלקת בכליות הנקראת פיאלונפריטיס 
טיפול  אשר אישה שאינה הרה תחלים ממנה לאחר קבלת 
עלולה  בהיריון  אישה  ואילו  סיבוכים,  ללא  כמעט  אנטיביוטי 
לפתח כתוצאה מזיהום זה מצוקה נשימתית חמורה ובצקת 
ריאות, זאת מכיוון שהריאות של אישה בהיריון מגיבות אחרת 

לדלקת הסיסטמית האימהית ביחס לאישה שאינה הרה.
מהו נגיף הקורונה? 

היא  וכיצד  פועלת  הקורונה  איך  להבין  "בכדי 
מהו  הפשוט  בהסבר  נתחיל  בהריון  נשים  מסכנת 
מסוג  וירוסים  משפחת  הינה  הקורונה  הקורונה:  נגיף 
RNA  אשר קיבלו את שמם בעקבות צורתם שנראית 
זו  ממשפחה  וירוסים  גרמו    2002 בשנת  כתר.  כמו 
להתפרצות מגפת ה SARS  במזרח הרחוק. מגפה זו 
לוותה בתחלואה ותמותה אימהית ועוברית מוגברת. 

מה השינויים שהתרחשו בהתנהגות הנגיף בחודשים 
האחרונים?

וירוס  ע"י  שנגרמה  הנוכחית  המגפה  התפרצות  בתחילת 
אנשים  היו  הקשים  החולים  עיקר   19-COVID הקורונה 
מבוגרים בעלי מחלות רקע והדיווחים על תחלואה אימהית 
את  עברו  בארץ  שחלו  ההרות  הנשים  מרבית  נדירים.  היו 
מחקר  עבודות  לכך  בנוסף  סיבוכים.  ללא  כמעט  המחלה 
הייתה  שלא  כך  השיליה  את  חוצה  אינו  שהנגיף  הראו 

מידע מזה הקיים כיום על מנת להגיע לקביעה חד משמעית 
הרות  בנשים  המחלה  בחומרת  עליה  של  מגמה  ישנה  אך 

שנדבקו בזן הבריטי של הנגיף.
כאשר  העובר  על  להשפיע  יכול  הקורונה  נגיף  כיצד 

אישה בהיריון נדבקה בנגיף?
והתפתחות  הדבקה  בזמן  אך  לשלייה,  עובר  אינו  "הנגיף 
העובר  את  ליילד  שצריך  למצב  מגיעים  לפעמים  המחלה 
הבטחה  אין  האימא.  על  ולהגן  לשמור  בכדי  זמנו  טרם 
שהעובר לא ידבק לאחר הלידה או מיד אחרי זה אם נחשף 
להיווצר  עלולים  פג  נולד  והתינוק  במידה  חולה.  לאימא 
סיבוכי פגות ובמידה והאימא הייתה חולה קשה גם התינוק 

הפג יכול לחלות קשה. מסביר פרופסור ארז.

?19-COVID כיצד נתגונן מהידבקות בנגיף ה
וזמינותם בארץ מספקים  פיתוח החיסונים לנגיף הקורונה 
הרות.  ולנשים  בסיכון,  לאוכלוסייה  הראשון  ההגנה  קו  את 
אמנם החיסון לא נבדק על נשים הרות, אך בעקבות עליית 
המלצה  ישנה  מהנגיף  הרות  בנשים  והתמותה  התחלואה 
לחסן  ובעולם  בארץ  המקצועיים  האיגודים  כל  של  גורפת 
נשים במהלך ההריון. החיסון מעניק הגנה לאמא ע"י יצירת 
חלבוני נגיף בגופה שמובילים להפעלת המערכת החיסונית 
ויצירת נוגדנים כנגד וירוס הקורונה. נוגדנים אלו חוצים את 
השיליה ומספקים הגנה גם לעובר לכן קיימת היום המלצה 
לחסן את הנשים ההרות החל מהטרימסטר השני. מנתונים 
שהתפרסמו לאחרונה ע"י שירותי בריאות כללית נראה כי 
מ90%.  הגבוהה  בהצלחה  עובד  פייזר  חברת  של  החיסון 
ההדבקה,  אחוז  את  רק  לא  מוריד  החיסון  כי  לציין,  חשוב 
את  ומוריד  שנדבק  מי  של  הסימפטומים  על  מקל  אלאל 

פרופ' ארז הינו פרופ' מן המניין למיילדות וגניקולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטת
university state Wayne הממוקמת בדטרויט מישיגן בארה"ב כחלק מהקשר שלו עם

 . HEALTH OF INSITITUTE NATIONAL המרכז למחקר פרינטולוגי של
סיסטמיות,  אימהיות  זיהומיות  מחלות  בין  הקשר  את  חקר  ארז  פרופסור  עבודתו,  במסגרת 

להתפתחותה של לידה מוקדמת וסיבוכי הריון אחרים.  

052-2288800

היריון, קורונה
חיסונים ומוטציות 

חומרת ההדבקה, כלומר מישהו שחוסן ונדבק, לא תתפתח 
אצלו מחלה קשה. נתונים אלו הינם מעודדים ומשמעותם 
היא גם הורדת הסיכון להידבק, במידה ואכן האדם נדבק 
המטופל  על  שיקל  מה  קלה  יותר  הרבה  תהיה  מחלתו 
עצמו אך גם על מערכת הבריאות מכיוון שזה יוביל לירידה 
יותר  טוב  טיפול  מתן  ויאפשר  הקשים  החולים  של  בעומס 

לכל אחד מהם.
האם נצטרך להתחסן כל שנה נגד נגיף הקורונה כמו 

עם חיסון השפעת השנתי?
"התשובה לשאלה זו אינה ברורה, הופעת המוטציות השונות 
והדיווחים שיתכן והחיסונים הקיימים כיום לא יעילים באותה 
שנצטרך  מרמזת  הנגיף  של  הווריאנטים  כל  כנגד  מידה 
שפעת  כנגד  שאנחנו מתחסנים  כפי  קורונה  כנגד  להתחסן 
הרלוונטיים  למוטציות/וריאנטים  שנה  כל  המעודכן  בחיסון 
נוגדנים  ליצירת  גורם  שהחיסון  מכיוון  וזאת  תקופה  לאותה 
כנגד חלבונים וסוכרים ספציפיים של המעטפת המגנה על 
הרכב  משתנה  שנוצרת  מוטציה  בכל  מהשמדה.  הווירוס 
ולכן חייבים לעדכן את גרסת החיסון  המעטפת של הווירוס 
לאותו ווריאנט ספציפי בכדי שיהיה יעיל יותר במלחמה נגדו.
ומה לגבי השמועה על פגיעה בפריון בעקבות קבלת 

החיסון?
"אין שום עדויות והוכחות מדעיות על איזושהי פגיעה בפריון 

האישה בעקבות קבלת החיסון."
בגוף  שמתרחש  החיסוני  בתהליך  שינוי  ישנו  האם 
שמתרחש  החיסוני  התהליך  לעומת  ההרה  האישה 

בגוף אצל אישה שאיננה הרה?
לבין  בינה  הבדל  אין  מתחסנת  בהיריון  אישה  כאשר  "לא, 

אישה שאינה הרה“.

אילו המלצות מרגיעות היית רוצה לתת 
לנשים בהיריון?

    "יש לנו חיסון שעובד, לכו תתחסנו. זה מציל חיים!!!      
    דבר שני- התנהגות מונעת-  ללבוש מסיכה, להימנע 
מהתקהלויות, להקפיד שכל המשפחה תהיה מחוסנת 

וזה ימנע מאישה בהיריון מלהידבק ולא לשכוח את 
שטיפת הידיים. 

    והמלצה האחרונה לא פחות חשובה היא  לא לוותר 
על בדיקות שגרתיות בהיריון. ללכת לבדיקות בטיפת 

חלב, לבצע את בדיקות הסקר, שקיפות עורפית, חלבון 
עוברי, סקירות מערכות, בדיקות דם, וכו‘ ולא להחמיץ 

מפגשי ביקורת עם הרופא/אחות ליווי הריון. אנו עוברים 
יותר ויותר למערך הדיגיטלי ברפואה, ומה שניתן 

מבחינת מעקב ההיריון לבצע מרחוק יתבצע .“

מאת: ליטל יוחאי



מומחיות, ידע ותעוזה הם אבני הבניין עליהן מושתת משרד עורכי הדין מנע ושות', הנמצא ברמת גן, ומייצג 
אזרחים רבים שנגרם להם עוול על ידי תאגידים וחברות ענק; לאורך השנים רשם המשרד הצלחות רבות 

בתחומי הנזיקין, איכות הסביבה והמשפט המנהלי // יובל גמליאל

ממפגעים  שנפגע  אזרח  לכל  קוראים  אנו 
סביבתיים לא לנקוט באדישות וחוסר אונים. 
אפשר להילחם גם בגופים הגדולים ביותר 
חשוב"  משפטי  במאבק  ולנצח   - במדינה 
כך אומרים עורכי הדין  דוד מנע וחיה מנע, 
בעלי משרד מנע ושות,' הפועל משנת 1993 
ומהווה קורת גג לאזרחים רבים שנעשה להם 
שליחות  תחושת  מתוך  פועלים  "אנו  עוול. 
לעשות צדק ולגרום לעושה העוול לשלם על 

כך," אומרים השניים.

היום?  עד  טיפל  המשרד  תיקים  באילו 
שנפגעו  עסקים  בעלי  ב70–  "טיפלנו 
בשריפה בכרמל והצלחנו; טיפלנו בתביעת 
התעשייה  באזור  עסקים  בבעלי  פיצויים 
מסיבית  אמוניה  דליפת  לאחר  חפר  עמק 
בגין  תבענו  והצלחנו;  חפר"  "הוד  ממפעל 
והצלחנו.  האחרונים  בחורפים  שיטפונות 
קיבלו  ות"א  אשקלון  מנהריה,  תושבים 

את  ותבענו  שטפונות;  נזקי  בגין  פיצוי 
ת"א.   לחופי  ביוב  הזרמת  בגין  השפד"ן 
 2 הגענו להסכמי פשרה ב- "לאחרונה 
בז"ן ודור  נגד  שהוגשו  תביעות  יצוגיות 

כימיקלים והצלחנו בהן."
מנע  הדין  עורכי  מובילים  אותו  המשרד 
הסביבה  איכות  בנושאי  בנזיקין,  מתמחה 
נזקי  על  תביעות  הוגשו  אדם.  וזכויות 
שיטפונות באשקלון, שכונות דרום תל אביב 
ובהוד השרון, ועל זיהום נחל חדרה. כמו כן 
משפחות  בשם  ענק  תביעת  הגיש  המשרד 
בגין  תקווה,  בפתח  יעקב"  "נוה  מעון  כנגד 
בהם.  שהתעללו  לחוסים  שנגרמו  הנזקים 
חשיפת ההתעללות הביאה לסגירת המעון. 
במושב  מעון  נגד   תביעה  הוגשה  בנוסף, 
רווחה, בעקבות קטטה שגרמה לרצח נער, 
וסגירת המעון. עו"ד דוד מנע מדגיש: "אנו 
בעלי  בשם  נוספת  חשובה  תביעה  מכינים 

משרד מנע ושות' עוסק בתחומי 
הנזיקין, דיני עבודה, הסדרת 

מעמד בארץ, רשלנות רפואית, 
תביעות ייצוגיות ועוד.

זאב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 
050-5345401 

מנע ושות‘ משרד עו“ד
 MENA & CO Law Office

כתוצאה  שנפגעו  בצפון  הקייקים  חברות 
שהביאה  המדינה  של  ידה   מאוזלת 
להתפתחותה של מחלת העכברת בנחלים. 
)שלא  גוף  לפגיעות  רק  לא  גרמה  המחלה 
לכל  מסחרי  לשיתוק  גם  אלא  בהן(,  עסקנו 
הטבע  בשמורות  העובדים  העסקים  בעלי 
חברות  לכל  ובכללם  שנפגעו,  והנחלים 

הקייקים בנחלי הצפון."

מה בנוגע לתיקים מינהליים? 
במספר  "עסקנו  מספרת:  מנע  חיה  עו"ד 
תיקים שנסובו סביב הסדרת מעמד אזרחי 
בישראל מול משרד הפנים ורשות האוכלוסין 
אדם  שבו  תיק  לנו  היה  היתר  בין  וההגירה. 
הכיר  העמים  חבר  ממדינות  כילד  שעלה 
בת זוג מרוסיה וביקש להסדיר את מעמדה 
בישראל. במקרים כאלו המדינה בוחנת האם 
"נתיב."  ע"י  ליהדות  קשר  יש  הזר  לאזרח 
למרבה האבסורד במקום שהמדינה תבדוק 

את אפשרות יהדותה של בת הזוג הזרה, היא 
החליטה לבדוק דווקא את  יהדותו של הלקוח 
שלנו, אדם שגדל בישראל, עבר ברית מילה 
ובר מצווה, ואף שירת שירות קרבי בצה"ל. 
הוכחה  תימצא  לא  אם  כי  איימה  המדינה 
ליהדותו, אזרחותו  תישלל.  הוא  פנה  אלינו 
המשפטית  התערבותנו  ובעקבות  לסיוע 
כי  וקבע  ההנחיות  את  תיקן  הפנים  משרד 
בדיקה תיערך עשר שנים אחורה בלבד ולא 

ללא הגבלה, כפי שהיה לפני כן." 
המשרד מייצג כאמור תובעים ייצוגיים רבים 
במגוון תובענות ייצוגיות ותובעים בתביעות 
קבוצתיות. "התביעות הייצוגיות והקבוצתיות 
דומה  בצורה  שסבלו  לאזרחים  מעניקות 
לנזקיהם   פיצוי   לקבל   מסוים   ממפגע 
ובמקרה   של תובענה ייצוגית – כלל הציבור 
הרתעתי  במכשיר  מדובר  מכך.  נהנה 
יידרשו   - יזהמו  שאם  שיודעים  למזיקים 

לפצות וייפגעו בכיסם," אומר דוד. "אם הם 
לא היו מתאגדים, טענת הנזק העקיף שלהם 
היתה ככל הנראה מתבטלת ורק ההתאגדות 
גורמת להם להפוך לקבוצה ממנה לא ניתן 

להתעלם משפטית."

ושות' הוא המשרד  משרד עורכי הדין מנע 
בטיפול  רשלנות  בגין  בתביעות  המוביל 
בקורונה ובנזקי שטפונות בכל רחבי הארץ. 
משרד  הוא  ושות'  מנע  דין  עורכי  משרד 
המוביל  המשרד  והוא  בנזיקין  שמתמחה 
נזקי  לרבות  הנזיקין  ענפי  בכל  בתביעות 
גוף, רכוש ורשלנות רפואית, כמו כן מתמחה 
מנהלי  משפט  יצוגיות,  בתביעות  המשרד 

ודיני עבודה.

חבר  ידי  על   1993 בשנת  הוקם  המשרד 
הכנסת לשעבר( בכנסות ה-13 וה-16 עו"ד 
דוד מנע, לאחר  שנים   של  עשייה  ציבורית  
וכהונה בתפקידים בכירים בשירות המדינה. 
למשרד  שותפתו  מנע,  חיה  עו"ד  רעייתו, 
מועצת  כחברת  מכהנת  האישיים,  ולחיים 
עוזרת  היתה  ובעברה  גן  רמת  עיריית 
משפטית בבית משפט השלום בתל אביב, 
אביב  תל  מחוז  יו"ר   כסגנית  כיהנה  ואף 
לשלב  יודעים  "אנו  הדין.  עורכי  לשכת  של 
ותעוזה," אומרת חיה, "שכן  ידע, מומחיות 
תביעות על נזק עקיף או תביעות סביבתיות 
רבים  ולא  בישראל,  יחסית  תקדימיות  הן 
המשרדים שמוכנים לטפל בנושאים האלו. 
כשליחות,  שלנו  המקצוע  את  רואים  אנו 
כמשרד המגן על זכויות האדם  בישראל,  הן 
מבחינה אישית-פרטית והן מבחינה ציבורית-
בשמירה  השאר  בין  המתבטאת  סביבתית, 
על ים ללא שפכים ומזהמים ושמירה על אוויר 
נקי ללא גזים רעילים. לא סתם אנו מייצגים 
תובעים בלבד: אנו רואים את עצמנו  כלוחמי  

צדק  המשמשים  להם לפה."

עוה"ד דוד מנע וחיה מנע נלחמים למען האזרח הקטן וזכויות האדם
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יום ההשראה הבינלאומי
ללבוש אותך כמו שיר

שירים שנכתבו בהשראת 
לוקים של מיטב מעצבי.ות ארצנו 

יום ההשראה הבינלאומי בשיתוף
שבוע האופנה בפרויקט מיוחד המשלב 
מעצבות ומעצבי אופנה עם משוררות 

ומשוררים. 
קהילת יום ההשראה הינה קהילה 

המקדמת אירועי תרבות, בכל שנה 
בוחרת הקהילה נושא מרכזי אחר 

סביבו מתמקדים מגוון הפרוייקטים. 
בשנה שעברה בחוש הומור ששמור 

ליקום נבחר הנושא ״שינוי״ עוד 
לפני הקורונה. השנה הנושא שנבחר 
ע״י היוצרים והאומנים בקהילה הוא:  

תשוקה.

//

Kornit
 Fashion Week
Tel Aviv
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מומחיות, ידע ותעוזה הם אבני הבניין עליהן מושתת משרד עורכי הדין מנע ושות', הנמצא ברמת גן, ומייצג 
אזרחים רבים שנגרם להם עוול על ידי תאגידים וחברות ענק; לאורך השנים רשם המשרד הצלחות רבות 

בתחומי הנזיקין, איכות הסביבה והמשפט המנהלי // יובל גמליאל

ממפגעים  שנפגע  אזרח  לכל  קוראים  אנו 
סביבתיים לא לנקוט באדישות וחוסר אונים. 
אפשר להילחם גם בגופים הגדולים ביותר 
חשוב"  משפטי  במאבק  ולנצח   - במדינה 
כך אומרים עורכי הדין  דוד מנע וחיה מנע, 
בעלי משרד מנע ושות,' הפועל משנת 1993 
ומהווה קורת גג לאזרחים רבים שנעשה להם 
שליחות  תחושת  מתוך  פועלים  "אנו  עוול. 
לעשות צדק ולגרום לעושה העוול לשלם על 

כך," אומרים השניים.

היום?  עד  טיפל  המשרד  תיקים  באילו 
שנפגעו  עסקים  בעלי  ב70–  "טיפלנו 
בשריפה בכרמל והצלחנו; טיפלנו בתביעת 
התעשייה  באזור  עסקים  בבעלי  פיצויים 
מסיבית  אמוניה  דליפת  לאחר  חפר  עמק 
בגין  תבענו  והצלחנו;  חפר"  "הוד  ממפעל 
והצלחנו.  האחרונים  בחורפים  שיטפונות 
קיבלו  ות"א  אשקלון  מנהריה,  תושבים 

את  ותבענו  שטפונות;  נזקי  בגין  פיצוי 
ת"א.   לחופי  ביוב  הזרמת  בגין  השפד"ן 
 2 הגענו להסכמי פשרה ב- "לאחרונה 
בז"ן ודור  נגד  שהוגשו  תביעות  יצוגיות 

כימיקלים והצלחנו בהן."
מנע  הדין  עורכי  מובילים  אותו  המשרד 
הסביבה  איכות  בנושאי  בנזיקין,  מתמחה 
נזקי  על  תביעות  הוגשו  אדם.  וזכויות 
שיטפונות באשקלון, שכונות דרום תל אביב 
ובהוד השרון, ועל זיהום נחל חדרה. כמו כן 
משפחות  בשם  ענק  תביעת  הגיש  המשרד 
בגין  תקווה,  בפתח  יעקב"  "נוה  מעון  כנגד 
בהם.  שהתעללו  לחוסים  שנגרמו  הנזקים 
חשיפת ההתעללות הביאה לסגירת המעון. 
במושב  מעון  נגד   תביעה  הוגשה  בנוסף, 
רווחה, בעקבות קטטה שגרמה לרצח נער, 
וסגירת המעון. עו"ד דוד מנע מדגיש: "אנו 
בעלי  בשם  נוספת  חשובה  תביעה  מכינים 

משרד מנע ושות' עוסק בתחומי 
הנזיקין, דיני עבודה, הסדרת 

מעמד בארץ, רשלנות רפואית, 
תביעות ייצוגיות ועוד.

זאב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 
050-5345401 

מנע ושות‘ משרד עו“ד
 MENA & CO Law Office

כתוצאה  שנפגעו  בצפון  הקייקים  חברות 
שהביאה  המדינה  של  ידה   מאוזלת 
להתפתחותה של מחלת העכברת בנחלים. 
)שלא  גוף  לפגיעות  רק  לא  גרמה  המחלה 
לכל  מסחרי  לשיתוק  גם  אלא  בהן(,  עסקנו 
הטבע  בשמורות  העובדים  העסקים  בעלי 
חברות  לכל  ובכללם  שנפגעו,  והנחלים 

הקייקים בנחלי הצפון."

מה בנוגע לתיקים מינהליים? 
במספר  "עסקנו  מספרת:  מנע  חיה  עו"ד 
תיקים שנסובו סביב הסדרת מעמד אזרחי 
בישראל מול משרד הפנים ורשות האוכלוסין 
אדם  שבו  תיק  לנו  היה  היתר  בין  וההגירה. 
הכיר  העמים  חבר  ממדינות  כילד  שעלה 
בת זוג מרוסיה וביקש להסדיר את מעמדה 
בישראל. במקרים כאלו המדינה בוחנת האם 
"נתיב."  ע"י  ליהדות  קשר  יש  הזר  לאזרח 
למרבה האבסורד במקום שהמדינה תבדוק 

את אפשרות יהדותה של בת הזוג הזרה, היא 
החליטה לבדוק דווקא את  יהדותו של הלקוח 
שלנו, אדם שגדל בישראל, עבר ברית מילה 
ובר מצווה, ואף שירת שירות קרבי בצה"ל. 
הוכחה  תימצא  לא  אם  כי  איימה  המדינה 
ליהדותו, אזרחותו  תישלל.  הוא  פנה  אלינו 
המשפטית  התערבותנו  ובעקבות  לסיוע 
כי  וקבע  ההנחיות  את  תיקן  הפנים  משרד 
בדיקה תיערך עשר שנים אחורה בלבד ולא 

ללא הגבלה, כפי שהיה לפני כן." 
המשרד מייצג כאמור תובעים ייצוגיים רבים 
במגוון תובענות ייצוגיות ותובעים בתביעות 
קבוצתיות. "התביעות הייצוגיות והקבוצתיות 
דומה  בצורה  שסבלו  לאזרחים  מעניקות 
לנזקיהם   פיצוי   לקבל   מסוים   ממפגע 
ובמקרה   של תובענה ייצוגית – כלל הציבור 
הרתעתי  במכשיר  מדובר  מכך.  נהנה 
יידרשו   - יזהמו  שאם  שיודעים  למזיקים 

לפצות וייפגעו בכיסם," אומר דוד. "אם הם 
לא היו מתאגדים, טענת הנזק העקיף שלהם 
היתה ככל הנראה מתבטלת ורק ההתאגדות 
גורמת להם להפוך לקבוצה ממנה לא ניתן 

להתעלם משפטית."

ושות' הוא המשרד  משרד עורכי הדין מנע 
בטיפול  רשלנות  בגין  בתביעות  המוביל 
בקורונה ובנזקי שטפונות בכל רחבי הארץ. 
משרד  הוא  ושות'  מנע  דין  עורכי  משרד 
המוביל  המשרד  והוא  בנזיקין  שמתמחה 
נזקי  לרבות  הנזיקין  ענפי  בכל  בתביעות 
גוף, רכוש ורשלנות רפואית, כמו כן מתמחה 
מנהלי  משפט  יצוגיות,  בתביעות  המשרד 

ודיני עבודה.

חבר  ידי  על   1993 בשנת  הוקם  המשרד 
הכנסת לשעבר( בכנסות ה-13 וה-16 עו"ד 
דוד מנע, לאחר  שנים   של  עשייה  ציבורית  
וכהונה בתפקידים בכירים בשירות המדינה. 
למשרד  שותפתו  מנע,  חיה  עו"ד  רעייתו, 
מועצת  כחברת  מכהנת  האישיים,  ולחיים 
עוזרת  היתה  ובעברה  גן  רמת  עיריית 
משפטית בבית משפט השלום בתל אביב, 
אביב  תל  מחוז  יו"ר   כסגנית  כיהנה  ואף 
לשלב  יודעים  "אנו  הדין.  עורכי  לשכת  של 
ותעוזה," אומרת חיה, "שכן  ידע, מומחיות 
תביעות על נזק עקיף או תביעות סביבתיות 
רבים  ולא  בישראל,  יחסית  תקדימיות  הן 
המשרדים שמוכנים לטפל בנושאים האלו. 
כשליחות,  שלנו  המקצוע  את  רואים  אנו 
כמשרד המגן על זכויות האדם  בישראל,  הן 
מבחינה אישית-פרטית והן מבחינה ציבורית-

בשמירה  השאר  בין  המתבטאת  סביבתית, 
על ים ללא שפכים ומזהמים ושמירה על אוויר 
נקי ללא גזים רעילים. לא סתם אנו מייצגים 
תובעים בלבד: אנו רואים את עצמנו  כלוחמי  

צדק  המשמשים  להם לפה."

עוה"ד דוד מנע וחיה מנע נלחמים למען האזרח הקטן וזכויות האדם
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יום ההשראה הבינלאומי
ללבוש אותך כמו שיר

שירים שנכתבו בהשראת 
לוקים של מיטב מעצבי.ות ארצנו 

יום ההשראה הבינלאומי בשיתוף
שבוע האופנה בפרויקט מיוחד המשלב 
מעצבות ומעצבי אופנה עם משוררות 

ומשוררים. 
קהילת יום ההשראה הינה קהילה 

המקדמת אירועי תרבות, בכל שנה 
בוחרת הקהילה נושא מרכזי אחר 

סביבו מתמקדים מגוון הפרוייקטים. 
בשנה שעברה בחוש הומור ששמור 

ליקום נבחר הנושא ״שינוי״ עוד 
לפני הקורונה. השנה הנושא שנבחר 
ע״י היוצרים והאומנים בקהילה הוא:  

תשוקה.

//

Kornit
 Fashion Week
Tel Aviv
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צילום | עדי סגל

מעצב | ויוי בלאיש

משורר | רוני סומק

ִטית יר ַאֲהָבה ְלַאְקרֹוּבָ ׁשִ
ְרַקס ֵמְדָראנֹו ִמּקִ

רוני סומק

ָהיָה ַחם, 
ַרְפַרף  יָחה ֶאת ַרְגָלּה ַעל ׁשְ ְוִהיא ִהּנִ

ה ָרִציִתי ִלְהיֹות  ּמָ יר, ּכַ ֵדי ְלַהְזּכִ ּכְ
ּה ְרּכָ ְכְרָכה ֵמַעל ּבִ ּנִ ת ׁשֶ ְחּבׁשֶ ַהּתַ
ים יֹוֵתר,  יִָמים נֹוָאׁשִ אֹו ֲאִפּלוּ ּבְ

ר. ֻהְסּתַ חֹל ׁשֶ ֶתם ַהּכָ ַהּכֶ
ין 15 ְל-16, ּבֵ ֻסְכָסְך ׁשֶ ֶרוַח ַהּמְ ָהִייִתי ָאז ּבָ

ָאְמָרה, ִלי ׁשֶ ּגוּף ּבְ ְוִהיא ָמְתָחה ִלי ֲחָבִלים ּבַ
י, ּבִ ִאיַטְלִקיּוּת ׁשֶ ע ּבָ ּבֹוא ְוִתּגַ

וֵּקי ָהֵאׁש מֹוִני ְלִחּשׁ ּבֹוא ָלבוּז ּכָ
ָהִייָת ְמָפֵאר ֶאת ַרְגַלי  יד ׁשֶ אֹו ּבֹוא ְוַתּגִ
ל מוֵּזאֹון ְלתֹוְלדֹות  ל ּכָ ַחּלֹון ַרֲאוָה ׁשֶ ּבְ

ׁשוָּקה. ַהּתְ

אִתי ּבָ ׁשֶ ָקִרים ּכְ ֲחלֹומֹות, וַּבּבְ ָהִייִתי ָחָזק ּבַ
ְרָקס, ָרִאיִתי ֶאת ָאִחיָה ַמְבִריׁש ְלאֶֹהל ַהּקִ

ּה קֹוֵראת ָמָגִזין  ַרֲעַמת סוּס, ֶאת ִאּמָ
ָזִוית ֵעיָנּה  ר ּבְ ִריָכתֹו ִהְבִזיק אׁשֶ ַעל ּכְ ׁשֶ

ל סֹוְפיָה לֹוֵרן, ׁשֶ
ִים ּפַ י ּכַ ִלּבִ ְוֶאת ַעְצִמי מֹוֵחא ּבְ
ּה ֶהְחִזיָרה ִנְפנוּף  ָּה ּבָ ִני ְ ַלּשׁ
י עֹוָלם לֹא ֵהַעְזּתִ ּמֵ ְפנוּף ׁשֶ ַלּנִ

לַֹח ְלֶעְבָרּה.   ִלׁשְ
 

ג ֵאיְך ָקְראוּ ָלּה. ַעד ַהיֹּום ֵאין ִלי ֻמּשָׂ
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צילום | עדי סגל

מעצב | ויוי בלאיש

משורר | רוני סומק

ִטית יר ַאֲהָבה ְלַאְקרֹוּבָ ׁשִ
ְרַקס ֵמְדָראנֹו ִמּקִ

רוני סומק

ָהיָה ַחם, 
ַרְפַרף  יָחה ֶאת ַרְגָלּה ַעל ׁשְ ְוִהיא ִהּנִ

ה ָרִציִתי ִלְהיֹות  ּמָ יר, ּכַ ֵדי ְלַהְזּכִ ּכְ
ּה ְרּכָ ְכְרָכה ֵמַעל ּבִ ּנִ ת ׁשֶ ְחּבׁשֶ ַהּתַ
ים יֹוֵתר,  יִָמים נֹוָאׁשִ אֹו ֲאִפּלוּ ּבְ

ר. ֻהְסּתַ חֹל ׁשֶ ֶתם ַהּכָ ַהּכֶ
ין 15 ְל-16, ּבֵ ֻסְכָסְך ׁשֶ ֶרוַח ַהּמְ ָהִייִתי ָאז ּבָ

ָאְמָרה, ִלי ׁשֶ ּגוּף ּבְ ְוִהיא ָמְתָחה ִלי ֲחָבִלים ּבַ
י, ּבִ ִאיַטְלִקיּוּת ׁשֶ ע ּבָ ּבֹוא ְוִתּגַ

וֵּקי ָהֵאׁש מֹוִני ְלִחּשׁ ּבֹוא ָלבוּז ּכָ
ָהִייָת ְמָפֵאר ֶאת ַרְגַלי  יד ׁשֶ אֹו ּבֹוא ְוַתּגִ
ל מוֵּזאֹון ְלתֹוְלדֹות  ל ּכָ ַחּלֹון ַרֲאוָה ׁשֶ ּבְ

ׁשוָּקה. ַהּתְ

אִתי ּבָ ׁשֶ ָקִרים ּכְ ֲחלֹומֹות, וַּבּבְ ָהִייִתי ָחָזק ּבַ
ְרָקס, ָרִאיִתי ֶאת ָאִחיָה ַמְבִריׁש ְלאֶֹהל ַהּקִ

ּה קֹוֵראת ָמָגִזין  ַרֲעַמת סוּס, ֶאת ִאּמָ
ָזִוית ֵעיָנּה  ר ּבְ ִריָכתֹו ִהְבִזיק אׁשֶ ַעל ּכְ ׁשֶ

ל סֹוְפיָה לֹוֵרן, ׁשֶ
ִים ּפַ י ּכַ ִלּבִ ְוֶאת ַעְצִמי מֹוֵחא ּבְ
ּה ֶהְחִזיָרה ִנְפנוּף  ָּה ּבָ ִני ְ ַלּשׁ
י עֹוָלם לֹא ֵהַעְזּתִ ּמֵ ְפנוּף ׁשֶ ַלּנִ

לַֹח ְלֶעְבָרּה.   ִלׁשְ
 

ג ֵאיְך ָקְראוּ ָלּה. ַעד ַהיֹּום ֵאין ִלי ֻמּשָׂ
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צילום | עדי הרמן לידור

מעצבות | טובל'ה ונעמה חסין

משוררת | ציפי שחרור

ֵׂדָרה ְשּ ְצִבי ּגֹוֵרס ֵעֶשׂב ַבּ

ְזרֹועֹוַתי.  ֲאִני אֹוֶסֶפת אֹותֹו. ְצִבי ָעצוּב ִבּ

ה יָָפה, יָָפה ְמאֹוד,  ְלֶפַתע ִאָשּׁ

חֹוָצה אֹוָתנוּ ְוִנְקַרַעת. ִלְפֵני ֶרַגע ָהְיָתה

ִמים. ְצִבי קֹוֵפץ ִמְזּרֹועֹוַתי, ְמַרְחֵרַח.  ָעֶלה ָתּ

ם ָעֶלה ָרֹטב.  ֲאִני ׁשֹוַמַעת ְצִבי ּגֹוֵרס ָדּ

ה יָָפה. יָָפה ְמאֹוד, אֹוֶסֶפת ֶאת ּגוָּפּה ְוִאָשּׁ

מֹו נֹוף, ִמְתּבֹוֶנֶנת ָסִביב,     ִמְתרֹוֶמֶמת. עֹוָלה ְכּ

מוּט ַעל ְיֵרָכּה ִנית ַעד ְמאֹוד ְוטֹוֶפֶפת, ֶגֶּרב ַנְילֹון ָשׁ ה חוָּשׁ ִאָשּׁ

ׁשֹונֹו,  ם ִמְלּ ִבי,ְלִטיּפֹות ָדּ ֶנת ַלְצּ ִהיא ִמְתַחֶנּ

ים.  י ּגוָּפּה ִמְתּפֹוְרִרים ְקִלּפֹות ְוַחְרַצִנּ ְרֵשׁ ְוָשׁ

ְלׁשֹונֹו,   ה יֶָפה ִבּ ם ִאָשּׁ ִבי, ַדּ ְוצֹוֵחק ַהְצּ

י. ה צֹוֶחֶקת ִבּ יְַלָדּ

ּה ָיָפה ם ִאיׁשָ ּדַ
ציפי שחרור
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צילום | עדי הרמן לידור

מעצבות | טובל'ה ונעמה חסין

משוררת | ציפי שחרור

ֵׂדָרה ְשּ ְצִבי ּגֹוֵרס ֵעֶשׂב ַבּ

ְזרֹועֹוַתי.  ֲאִני אֹוֶסֶפת אֹותֹו. ְצִבי ָעצוּב ִבּ

ה יָָפה, יָָפה ְמאֹוד,  ְלֶפַתע ִאָשּׁ

חֹוָצה אֹוָתנוּ ְוִנְקַרַעת. ִלְפֵני ֶרַגע ָהְיָתה

ִמים. ְצִבי קֹוֵפץ ִמְזּרֹועֹוַתי, ְמַרְחֵרַח.  ָעֶלה ָתּ

ם ָעֶלה ָרֹטב.  ֲאִני ׁשֹוַמַעת ְצִבי ּגֹוֵרס ָדּ

ה יָָפה. יָָפה ְמאֹוד, אֹוֶסֶפת ֶאת ּגוָּפּה ְוִאָשּׁ

מֹו נֹוף, ִמְתּבֹוֶנֶנת ָסִביב,     ִמְתרֹוֶמֶמת. עֹוָלה ְכּ

מוּט ַעל ְיֵרָכּה ִנית ַעד ְמאֹוד ְוטֹוֶפֶפת, ֶגֶּרב ַנְילֹון ָשׁ ה חוָּשׁ ִאָשּׁ

ׁשֹונֹו,  ם ִמְלּ ִבי,ְלִטיּפֹות ָדּ ֶנת ַלְצּ ִהיא ִמְתַחֶנּ

ים.  י ּגוָּפּה ִמְתּפֹוְרִרים ְקִלּפֹות ְוַחְרַצִנּ ְרֵשׁ ְוָשׁ

ְלׁשֹונֹו,   ה יֶָפה ִבּ ם ִאָשּׁ ִבי, ַדּ ְוצֹוֵחק ַהְצּ

י. ה צֹוֶחֶקת ִבּ יְַלָדּ

ּה ָיָפה ם ִאיׁשָ ּדַ
ציפי שחרור
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צילום | מיכל חלבין

מעצבת | שחר אבנט

משורר | פרופ' גד קינר קיסינגר

ים ְלָתֵאר יֹוְפיְֵך  ֵאיִני מֹוֵצא ִמּלִ

ל ְכחֹולֹו ּכֹוׁשֵ ּמִ ְחֵזר ִציוֵּרי מֹוֵפת ׁשֶ ְמׁשַ ּכִ

ל ֵאין ָמׁשָ ָמדֹוָנה ׁשֶ ָעָליו ָלַגַעת ּבְ ׁשֶ ּכְ

מוָּנה  אֶֹפל ַהּתְ ִנים ּבְ ִנְבְלָעה ִעם ַהָשּ ָלה ׁשֶ

ְוִריָדה ֶאת ָהָרִקיַע  ה ַהּמַ ַחּמָ אֹו ּבַ

ְקָעה ָבר ׁשָ ֶזה ִמּכְ ַאֲחֵרי ׁשֶ

יָקּה ַנְרּתִ ּבְ

ֵאיִני מֹוֵצא ֶאת ַהּקֹול ִלְלחֹׁש יֹוְפיְֵך

ּה ֵאיְך לֹא  ֶמֶרת ֶאל ָנְפׁשָ ר ִנׁשְ מֹו ַרְגִלי ֲאׁשֶ ּכְ

ֵרי ּכְ ים וְּמׁשַ ׁשִ ֹּ מו ִלְרמֹס ַמְרַבד ָעִלים ּכְ

חֹר  ְ חֹר ִמּשׁ ָ ַַּער ַהּשׁ י וִָנים ּבַ ּגְ

ֶטֶרם ֲעלֹות ּבְ

ַהּכֹוֵרת

יִֹפי. סֹוֵנט ֲחַסר ׁשוָּרה
פרופ' גד קינר קיסינגר
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צילום | מיכל חלבין

מעצבת | שחר אבנט

משורר | פרופ' גד קינר קיסינגר

ים ְלָתֵאר יֹוְפיְֵך  ֵאיִני מֹוֵצא ִמּלִ

ל ְכחֹולֹו ּכֹוׁשֵ ּמִ ְחֵזר ִציוֵּרי מֹוֵפת ׁשֶ ְמׁשַ ּכִ

ל ֵאין ָמׁשָ ָמדֹוָנה ׁשֶ ָעָליו ָלַגַעת ּבְ ׁשֶ ּכְ

מוָּנה  אֶֹפל ַהּתְ ִנים ּבְ ִנְבְלָעה ִעם ַהָשּ ָלה ׁשֶ

ְוִריָדה ֶאת ָהָרִקיַע  ה ַהּמַ ַחּמָ אֹו ּבַ

ְקָעה ָבר ׁשָ ֶזה ִמּכְ ַאֲחֵרי ׁשֶ

יָקּה ַנְרּתִ ּבְ

ֵאיִני מֹוֵצא ֶאת ַהּקֹול ִלְלחֹׁש יֹוְפיְֵך

ּה ֵאיְך לֹא  ֶמֶרת ֶאל ָנְפׁשָ ר ִנׁשְ מֹו ַרְגִלי ֲאׁשֶ ּכְ

ֵרי ּכְ ים וְּמׁשַ ׁשִ ֹּ מו ִלְרמֹס ַמְרַבד ָעִלים ּכְ

חֹר  ְ חֹר ִמּשׁ ָ ַַּער ַהּשׁ י וִָנים ּבַ ּגְ

ֶטֶרם ֲעלֹות ּבְ

ַהּכֹוֵרת

יִֹפי. סֹוֵנט ֲחַסר ׁשוָּרה
פרופ' גד קינר קיסינגר
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צילום | יפעת זיילר

מעצבת | שרון טל, מעצבת בית האופנה משכית

משוררת | טלי דביר לבנת

ם ּכֹוֵתב ׁשֶ ַהּגֶ יר ׁשֶ ִ יִבים ַלּשׁ ַמְקׁשִ

ִטְפטוּף ְמתֹוֵפף ְלַצד ַרַעם

ִקים ִמיָכה ִמְתַחּבְ ׂשְ אן ּבִ ַחם ָלנוּ ּכָ

ַעם ַזַעם ִמי זֹוֵכר ִאם ָהיָה ּפַ

מֹאל  ׁש ַעל ַהּשְׂ ִָּמין ִמְתַעּקֵ י ִָּמין ּבַ ַהי

ֶבת ִעם ֶרֶגל  ֶרֶגל ִמְתַעְרּבֶ

ים ַזַחל ַחּמִ ּכְ

ל  ּלֵ ִמיכֹות ִמְתּפַ ׂשְ ּבִ

ִמים ׁשָ ְלֶאל ַהּגְ

יר  ִ יְך ֶאת ַהּשׁ ְַּמׁשִ י ׁשֶ

ה יִָמים ּמָ ּכַ

ְסָערֹות, ְסָערֹות

ִיְנקוּ ֶאת ַהּכֹל

ָמחֹול ִחּבוּק ּכְ ָערֹות ִיְפְרעוּ ּבְ ׂשְ

ְטפֹונֹות,  ׁשִ

הוּא אֹוֵמר 'ְזִהירוּת'

ׁשוּם,  ִביִלי ּגָ ׁשְ ּבִ

ִדיּוּק  יׁש ּבְ ֶזה ַמְרּגִ

ם ּכֹוֵתב ׁשֶ ַהּגֶ יר ׁשֶ ִ ִמים ִעם ַהּשׁ ִנְרּדָ

ל ל רוַּח וָּבָרד ְמַחּלֵ ֵמלֹוְדיָה ׁשֶ

ֶחֶדר ַהזֶּה אן ּבַ ַחם ָלנוּ ּכָ

ַעם ַרַעׁש ָהיָה ּפַ ִמי זֹוֵכר ׁשֶ

יר ּבֶֹקר ָרֹטב ׁשִ
טלי דביר לבנת
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צילום | יפעת זיילר

מעצבת | שרון טל, מעצבת בית האופנה משכית

משוררת | טלי דביר לבנת

ם ּכֹוֵתב ׁשֶ ַהּגֶ יר ׁשֶ ִ יִבים ַלּשׁ ַמְקׁשִ

ִטְפטוּף ְמתֹוֵפף ְלַצד ַרַעם

ִקים ִמיָכה ִמְתַחּבְ ׂשְ אן ּבִ ַחם ָלנוּ ּכָ

ַעם ַזַעם ִמי זֹוֵכר ִאם ָהיָה ּפַ

מֹאל  ׁש ַעל ַהּשְׂ ִָּמין ִמְתַעּקֵ י ִָּמין ּבַ ַהי

ֶבת ִעם ֶרֶגל  ֶרֶגל ִמְתַעְרּבֶ

ים ַזַחל ַחּמִ ּכְ

ל  ּלֵ ִמיכֹות ִמְתּפַ ׂשְ ּבִ

ִמים ׁשָ ְלֶאל ַהּגְ

יר  ִ יְך ֶאת ַהּשׁ ְַּמׁשִ י ׁשֶ

ה יִָמים ּמָ ּכַ

ְסָערֹות, ְסָערֹות

ִיְנקוּ ֶאת ַהּכֹל

ָמחֹול ִחּבוּק ּכְ ָערֹות ִיְפְרעוּ ּבְ ׂשְ

ְטפֹונֹות,  ׁשִ

הוּא אֹוֵמר 'ְזִהירוּת'

ׁשוּם,  ִביִלי ּגָ ׁשְ ּבִ

ִדיּוּק  יׁש ּבְ ֶזה ַמְרּגִ

ם ּכֹוֵתב ׁשֶ ַהּגֶ יר ׁשֶ ִ ִמים ִעם ַהּשׁ ִנְרּדָ

ל ל רוַּח וָּבָרד ְמַחּלֵ ֵמלֹוְדיָה ׁשֶ

ֶחֶדר ַהזֶּה אן ּבַ ַחם ָלנוּ ּכָ

ַעם ַרַעׁש ָהיָה ּפַ ִמי זֹוֵכר ׁשֶ

יר ּבֶֹקר ָרֹטב ׁשִ
טלי דביר לבנת
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צילום | ירון אשכנזי

מעצבת | אלבמיקה, הגר אלמביק

משוררת | שושנה ויג

ָלאֹות  ֶאֶרץ ַהּפְ מֹו ֲעִליָסה ּבְ ו ּכְ ַעְכׁשָ

ֵאין לֹו  ֲאִני ָרָצה ַאֲחֵרי ַאְרָנב ׁשֶ

ִקים  עֹוִני ְמַתְקּתְ ְזַמן וְּמחֹוֵגי ׁשְ

ְללֹא ֶהֶרף

ָך  עֹוד ְמַעט ֶאּפֹל ִאּתְ

ה  ַמּטָ

ה ַמּטָ

ה ַמּטָ

ת ֲאָלִפים ִקילֹוֶמְטִרים  ׁשֶ ׁשֵ

ּדוּר ָהָאֶרץ ז ּכַ  ֶאל ֶמְרּכַ

ַח  ֵעָרה ִנְתַלּקֵ ּבְ ם ּבַ ׁשָ

ל ֵאׁש ה ׁשֶ מֹו ַעל ִמּטָ ּכְ

ּלֹא ֵנַדע  ַעד ׁשֶ

יָעה  ַעד ְלָאן ַמּגִ

ִליָאה ַהּפְ

ָאה  י ִל ּפְ
שושנה ויג
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צילום | ירון אשכנזי

מעצבת | אלבמיקה, הגר אלמביק

משוררת | שושנה ויג

ָלאֹות  ֶאֶרץ ַהּפְ מֹו ֲעִליָסה ּבְ ו ּכְ ַעְכׁשָ

ֵאין לֹו  ֲאִני ָרָצה ַאֲחֵרי ַאְרָנב ׁשֶ

ִקים  עֹוִני ְמַתְקּתְ ְזַמן וְּמחֹוֵגי ׁשְ

ְללֹא ֶהֶרף

ָך  עֹוד ְמַעט ֶאּפֹל ִאּתְ

ה  ַמּטָ

ה ַמּטָ

ה ַמּטָ

ת ֲאָלִפים ִקילֹוֶמְטִרים  ׁשֶ ׁשֵ

ּדוּר ָהָאֶרץ ז ּכַ  ֶאל ֶמְרּכַ

ַח  ֵעָרה ִנְתַלּקֵ ּבְ ם ּבַ ׁשָ

ל ֵאׁש ה ׁשֶ מֹו ַעל ִמּטָ ּכְ

ּלֹא ֵנַדע  ַעד ׁשֶ

יָעה  ַעד ְלָאן ַמּגִ

ִליָאה ַהּפְ

ָאה  י ִל ּפְ
שושנה ויג
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פרוייקטים  אינספור  וליצור  לעצב  לתכנן,  הספיקה  היא  פעילותה  שנות  לאורך  לרגע.  עוצרת  לא  בקשי  אורלי 
מוצלחים ומעוררי השראה, שמספקים לבעליהם, לצד האספקט הוויזואלי, ערכים מוספים רבים וחווית לייף סטייל 
אינטליגנטי של  יוצר מארג  דופן. תכנון מדוייק, העולה בקנה אחד עם צרכיהם של בעלי הנכס,  ויוצאת  איכותית 
בתי  דירות,  פרוייקטים:  של  רחב  במגוון  מתמחים  המשרד  וצוות  בקשי  וצבעים.  פרופורציות  טקסטורות,  נפחים, 

יוקרה, משרדים, חנויות, מסעדות ובתי כנסת.

המשרד הוקם בשנת 2007 על ידי אורלי בקשי הבעלים, נחשב למוביל 
באזור השפלה המרכז והדרום. כל פרויקט מתחיל משלב הסקיצות, 
בניית קונספט עיצובי כולל תכניות עבודה, בחירת חומרים והדמיות 

תלת מימד. לוחות זמנים, תקציב ובעלי מקצוע.

אורלי בקשי | עיצוב ואדריכלות פנים

צילומים: איתי סיקולסקי, צילום תדמית: יפעת גולן, הדמיה: לירון אלמליח.
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פרוייקטים  אינספור  וליצור  לעצב  לתכנן,  הספיקה  היא  פעילותה  שנות  לאורך  לרגע.  עוצרת  לא  בקשי  אורלי 
מוצלחים ומעוררי השראה, שמספקים לבעליהם, לצד האספקט הוויזואלי, ערכים מוספים רבים וחווית לייף סטייל 
אינטליגנטי של  יוצר מארג  דופן. תכנון מדוייק, העולה בקנה אחד עם צרכיהם של בעלי הנכס,  ויוצאת  איכותית 
בתי  דירות,  פרוייקטים:  של  רחב  במגוון  מתמחים  המשרד  וצוות  בקשי  וצבעים.  פרופורציות  טקסטורות,  נפחים, 

יוקרה, משרדים, חנויות, מסעדות ובתי כנסת.

המשרד הוקם בשנת 2007 על ידי אורלי בקשי הבעלים, נחשב למוביל 
באזור השפלה המרכז והדרום. כל פרויקט מתחיל משלב הסקיצות, 
בניית קונספט עיצובי כולל תכניות עבודה, בחירת חומרים והדמיות 

תלת מימד. לוחות זמנים, תקציב ובעלי מקצוע.

אורלי בקשי | עיצוב ואדריכלות פנים

צילומים: איתי סיקולסקי, צילום תדמית: יפעת גולן, הדמיה: לירון אלמליח.
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טל גינדי רק בת 18 וכבר בעלת מותג בגדי 
ים הנושא את שמה! איך הכל התחיל ואיך 

היא התמודדה עם השנה המורכבת? 
״היו סגרים והרבה עיכובים לכן השנה 

הקולקציה תצא מאוחר יותר משנים 
קודמות״ 

אז איך חולשים בגיל 18 על מותג בגדי ים. 
כל הפרטים בכתבה. 

מאת: טלי דביר לבנת 

מפוסט באינסטגרם
  למותג טרנדי 

אז איך הכל התחיל? 

הייתי  אלי,  דיברה  פחות  אופנה  שכילדה  ״האמת 
ולא  רחבים  בנים  בגדי  קניתי  לרוב  כזו  בוי  טום 
לקראת  איפשהו  אופנה.  מעצבת  להיות  חלמתי 
הבת מצווה התחלתי להתחבר לאופנה ובבת אחת 
החלפתי את כל הארון, במקביל התענייתי באופנה 
אחת  בלוגריות.  מגוון  אחרי  באינסטגרם  ועקבתי 
ואמרתי  לאופנה  באקדמיה  קורס  פרסמה  מהן 
נרשמתי   13.5 בגיל  כבר  כך  הולכת׳.  ׳אני  לעצמי 
בהמשך  לאופנה.  באקדמיה  קורסים  ועוד  לעוד 
ראיתי פרסום לקורס עיצוב בגדי ים. רציתי. הבעיה 
הייתה שהייתי צעירה מידי כך שהייתי צריכה אישור 
היו  הסטודנטיות  רוב  לצידי  להירשם,  בכדי  חריג 

בנות 25 פלוס״.
זה  שאופנה  טל  הבינה  ולימוד  העשרה  כל  עם 
מתחברת.  היא  אליו  החזק  הצד  שלה,  הפורטה 
הייתה  האופנה  פחות,  אני  שבלימודים  ״האמת 
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האמת שכילדה אופנה פחות דיברה 
אלי, הייתי טום בוי כזו לרוב קניתי בגדי 
בנים רחבים ולא חלמתי להיות מעצבת 

אופנה. איפשהו לקראת הבת מצווה 
התחלתי להתחבר לאופנה ובבת אחת 

החלפתי את כל הארון.

מצליחה״.  שאני  והרגשתי  הנכון  המקום  בשבילי 
אז  עבורה  המפנה  נקודת  הייתה  הים  בגדי  קורס 
הבינה שהיא רוצה לייצר מותג משלה, ייחודי ושונה. 
שיחות  לאחר  הבשיל  עסק  פתיחת  של  הרעיון 

משפחתיות עם הוריה שתומכים ברעיון ומסייעים. 
״אבא ירון יועץ מס שעוזר לי מאוד בהיבט הפיננסי 
ואמא עידית, מנהלת אגף בויצו ישראל, יחד שניהם 
עוזרים לי בבניית הקולקציה, ימי מכירה, פסטיבלי 
מכירה. הם באים איתי ואנחנו עובדים משש בבוקר 

עד 22:00״.
טל.  משתפת  ברור,  ולא  חדש  היה  הכל  בהתחלה 
איפה  סוג,  איזה  בדים,  לקנות  מאיפה  ידעתי  ״לא 
ביסודיות  התחום  את  למדה  היא  אט  אט  לתפור״ 
שהעיצובים  לי  ״חשוב  בידול.  על  דגש  שימת  תוך 
מנת  על  שלי״.  למותג  וייחודים  מקוריים  יהיו  שלי 
יוצרות  ויחד  לייצר בידול טל עובדת עם גרפיקאית 

טקסטורות ועיצובים לבדים מקוריים. 

סטורי  כל  תחת  צצים  ים  בגדי  מותגי  לאחרונה 
רענן באינסטה 

״כן, זה הפך להיות טרנדי והרבה בנות הקימו מותגי 
חשובה  עבורי  מקדים,  ידע  ללא  לעיתים  אופנה 
נועזים  עיצובים  על  מקפידה  ואני  המקצועיות 
בצבעים חיים וצעירים. הדגש שלי הוא על האיכות. 

איכותיים  הכי  ובמוצרים  בבדים  משתמשים  אנחנו 
כדי  מקצועיות-  הכי  ובתופרות  בספקים  שיש, 

איכותי,  מקסימום  שהוא  מוצר  תקבל  שהלקוחה 
לנו  יש  בנוסף  ארוך.  לטווח  אותה  ושישמש  ייחודי 
ונשים  לגברים  תואמים  דגמים   זוגיים-  דגמים 
למתנה  למשפחות,  לזוגות,  מתאים  הבד!  מאותו 

לבן/ בת הזוג.״ 
כמוני,  צעירות   16-26 בנות  הוא  שלי  היעד  ״קהל 
הוגן.  במחיר  נועזות  בגזרות  עיצובים  שמחפשות 
ומפרנסות את עצמן  רבות מהלקוחות שלי חיילות 
לבד״, טווח המחירים במותג בגדי הים של טל נע 

בין 200-360 ש״ח. 

הקורונה הגיעה ועיכבה את טל בהוצאת הקולקציה 
סגרים  ״היו  אלו.  בימים  עמלה  היא  עליה  החדשה 
והרבה עיכובים לכן השנה הקולקציה תצא מאוחר 
הקולקציה  על  בעבודה  קודמות״  משנים  יותר 
הפרינטים  ועל  מאיטליה  בדים  טל  רכשה  החדשה 
השראות  אחר  חיפוש  תוך  אלו  בימים  עובדת  היא 

ורעיונות מגוונים. 
הינה  הקולקציה  שבניית  להדגיש  לי  ״חשוב 
תהליך ארוך. התהליך מתחיל מחשיבה- מה חסר 
בקולקציה  לראות  רוצה  אני  מה  בקולקציה?  לי 
החדשה? איזה שיפורים אני רוצה שיהיו, גם מבחינת 
לי  שהפריעו  דברים  וגם  אליו  מייעדת  שאני  הקהל 
העבודה  מתחילה  ואז  אחרים.  ים  בבגדי  אישית 
ארוך  עבודה  תהליך  הגזרות,  בניית  של  בפועל- 
בצבעים,  שינויים  סקיצות,  הרבה  הגרפיקה,  של 
הדפסות של נסיונות ושיפורים, תוך כדי עבודה מול 
יש המון דברים מסביב לבגדים הים  המון ספקים: 
כדוגמאת: שקיות, אריזות, אביזרים לבגדים מעבר 

לבד. ולבסוף מגיע שלב התפירה של הקולקציה״.

בהתחלה הכל היה חדש ולא ברור, 
משתפת טל. ״לא ידעתי מאיפה לקנות 

בדים, איזה סוג, איפה לתפור״ אט 
אט היא למדה את התחום ביסודיות 
תוך שימת דגש על בידול. ״חשוב לי 

שהעיצובים שלי יהיו מקוריים וייחודים 
למותג שלי״

בעבודה על הקולקציה החדשה רכשה 
טל בדים מאיטליה ועל הפרינטים היא 

עובדת בימים אלו תוך חיפוש אחר 
השראות ורעיונות מגוונים. 

ובאתר  בסושיאל  משווקת  טל  הדגמים  את 
מקדמת  אני  ״בנוסף  שהקימה.  האינטרנט 
שת״פים עם מובילות דעת קהל באינסטגרם בכדי 
אנחנו  אלו  בימים  למותג.  המודעות  את  להעלאות 
עובדים על הקמת סטודיו חדש, במקביל לפעילות 
מכירה  וימי  אפ  פופ  חנויות  קודמות:  בשנים  שלנו 
יהיו  לראשונה  השנה  מותגים״  בשיתוף  מיוחדים 
לבגדי  תואמים  שרובם  חדשים  אקססוריז  באתר 

הים״.  יש למה לחכות ):
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טל גינדי רק בת 18 וכבר בעלת מותג בגדי 
ים הנושא את שמה! איך הכל התחיל ואיך 

היא התמודדה עם השנה המורכבת? 
״היו סגרים והרבה עיכובים לכן השנה 

הקולקציה תצא מאוחר יותר משנים 
קודמות״ 

אז איך חולשים בגיל 18 על מותג בגדי ים. 
כל הפרטים בכתבה. 

מאת: טלי דביר לבנת 

מפוסט באינסטגרם
  למותג טרנדי 

אז איך הכל התחיל? 

הייתי  אלי,  דיברה  פחות  אופנה  שכילדה  ״האמת 
ולא  רחבים  בנים  בגדי  קניתי  לרוב  כזו  בוי  טום 
לקראת  איפשהו  אופנה.  מעצבת  להיות  חלמתי 
הבת מצווה התחלתי להתחבר לאופנה ובבת אחת 
החלפתי את כל הארון, במקביל התענייתי באופנה 
אחת  בלוגריות.  מגוון  אחרי  באינסטגרם  ועקבתי 
ואמרתי  לאופנה  באקדמיה  קורס  פרסמה  מהן 
נרשמתי   13.5 בגיל  כבר  כך  הולכת׳.  ׳אני  לעצמי 
בהמשך  לאופנה.  באקדמיה  קורסים  ועוד  לעוד 
ראיתי פרסום לקורס עיצוב בגדי ים. רציתי. הבעיה 
הייתה שהייתי צעירה מידי כך שהייתי צריכה אישור 
היו  הסטודנטיות  רוב  לצידי  להירשם,  בכדי  חריג 

בנות 25 פלוס״.
זה  שאופנה  טל  הבינה  ולימוד  העשרה  כל  עם 
מתחברת.  היא  אליו  החזק  הצד  שלה,  הפורטה 
הייתה  האופנה  פחות,  אני  שבלימודים  ״האמת 

מן 
רל

 פ
שי

ם | 
לו

צי

מן 
רל

 פ
שי

ם | 
לו

צי

 talgindi.co.il 054-4500431  |

האמת שכילדה אופנה פחות דיברה 
אלי, הייתי טום בוי כזו לרוב קניתי בגדי 
בנים רחבים ולא חלמתי להיות מעצבת 

אופנה. איפשהו לקראת הבת מצווה 
התחלתי להתחבר לאופנה ובבת אחת 

החלפתי את כל הארון.

מצליחה״.  שאני  והרגשתי  הנכון  המקום  בשבילי 
אז  עבורה  המפנה  נקודת  הייתה  הים  בגדי  קורס 
הבינה שהיא רוצה לייצר מותג משלה, ייחודי ושונה. 
שיחות  לאחר  הבשיל  עסק  פתיחת  של  הרעיון 

משפחתיות עם הוריה שתומכים ברעיון ומסייעים. 
״אבא ירון יועץ מס שעוזר לי מאוד בהיבט הפיננסי 
ואמא עידית, מנהלת אגף בויצו ישראל, יחד שניהם 
עוזרים לי בבניית הקולקציה, ימי מכירה, פסטיבלי 
מכירה. הם באים איתי ואנחנו עובדים משש בבוקר 

עד 22:00״.
טל.  משתפת  ברור,  ולא  חדש  היה  הכל  בהתחלה 
איפה  סוג,  איזה  בדים,  לקנות  מאיפה  ידעתי  ״לא 
ביסודיות  התחום  את  למדה  היא  אט  אט  לתפור״ 
שהעיצובים  לי  ״חשוב  בידול.  על  דגש  שימת  תוך 
מנת  על  שלי״.  למותג  וייחודים  מקוריים  יהיו  שלי 
יוצרות  ויחד  לייצר בידול טל עובדת עם גרפיקאית 

טקסטורות ועיצובים לבדים מקוריים. 

סטורי  כל  תחת  צצים  ים  בגדי  מותגי  לאחרונה 
רענן באינסטה 

״כן, זה הפך להיות טרנדי והרבה בנות הקימו מותגי 
חשובה  עבורי  מקדים,  ידע  ללא  לעיתים  אופנה 
נועזים  עיצובים  על  מקפידה  ואני  המקצועיות 
בצבעים חיים וצעירים. הדגש שלי הוא על האיכות. 

איכותיים  הכי  ובמוצרים  בבדים  משתמשים  אנחנו 
כדי  מקצועיות-  הכי  ובתופרות  בספקים  שיש, 

איכותי,  מקסימום  שהוא  מוצר  תקבל  שהלקוחה 
לנו  יש  בנוסף  ארוך.  לטווח  אותה  ושישמש  ייחודי 
ונשים  לגברים  תואמים  דגמים   זוגיים-  דגמים 
למתנה  למשפחות,  לזוגות,  מתאים  הבד!  מאותו 

לבן/ בת הזוג.״ 
כמוני,  צעירות   16-26 בנות  הוא  שלי  היעד  ״קהל 
הוגן.  במחיר  נועזות  בגזרות  עיצובים  שמחפשות 
ומפרנסות את עצמן  רבות מהלקוחות שלי חיילות 
לבד״, טווח המחירים במותג בגדי הים של טל נע 

בין 200-360 ש״ח. 

הקורונה הגיעה ועיכבה את טל בהוצאת הקולקציה 
סגרים  ״היו  אלו.  בימים  עמלה  היא  עליה  החדשה 
והרבה עיכובים לכן השנה הקולקציה תצא מאוחר 
הקולקציה  על  בעבודה  קודמות״  משנים  יותר 
הפרינטים  ועל  מאיטליה  בדים  טל  רכשה  החדשה 
השראות  אחר  חיפוש  תוך  אלו  בימים  עובדת  היא 

ורעיונות מגוונים. 
הינה  הקולקציה  שבניית  להדגיש  לי  ״חשוב 
תהליך ארוך. התהליך מתחיל מחשיבה- מה חסר 
בקולקציה  לראות  רוצה  אני  מה  בקולקציה?  לי 
החדשה? איזה שיפורים אני רוצה שיהיו, גם מבחינת 
לי  שהפריעו  דברים  וגם  אליו  מייעדת  שאני  הקהל 
העבודה  מתחילה  ואז  אחרים.  ים  בבגדי  אישית 
ארוך  עבודה  תהליך  הגזרות,  בניית  של  בפועל- 
בצבעים,  שינויים  סקיצות,  הרבה  הגרפיקה,  של 
הדפסות של נסיונות ושיפורים, תוך כדי עבודה מול 
יש המון דברים מסביב לבגדים הים  המון ספקים: 
כדוגמאת: שקיות, אריזות, אביזרים לבגדים מעבר 

לבד. ולבסוף מגיע שלב התפירה של הקולקציה״.

בהתחלה הכל היה חדש ולא ברור, 
משתפת טל. ״לא ידעתי מאיפה לקנות 

בדים, איזה סוג, איפה לתפור״ אט 
אט היא למדה את התחום ביסודיות 
תוך שימת דגש על בידול. ״חשוב לי 

שהעיצובים שלי יהיו מקוריים וייחודים 
למותג שלי״

בעבודה על הקולקציה החדשה רכשה 
טל בדים מאיטליה ועל הפרינטים היא 

עובדת בימים אלו תוך חיפוש אחר 
השראות ורעיונות מגוונים. 

ובאתר  בסושיאל  משווקת  טל  הדגמים  את 
מקדמת  אני  ״בנוסף  שהקימה.  האינטרנט 
שת״פים עם מובילות דעת קהל באינסטגרם בכדי 
אנחנו  אלו  בימים  למותג.  המודעות  את  להעלאות 
עובדים על הקמת סטודיו חדש, במקביל לפעילות 
מכירה  וימי  אפ  פופ  חנויות  קודמות:  בשנים  שלנו 
יהיו  לראשונה  השנה  מותגים״  בשיתוף  מיוחדים 
לבגדי  תואמים  שרובם  חדשים  אקססוריז  באתר 

הים״.  יש למה לחכות ):
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נפגעות  לנשים  כלכלית  עצמאות  לקידום  פועלת  נשית  רוח  עמותת 
אלימות )פיסית, מינית, נפשית, כלכלית(, באמצעות מתן כלים פיננסיים 
מחקרים  על  מבוסס  הרעיון  מדיניות.  ושינוי  מנטורינג  ותעסוקתיים, 
את  מקטינה  האלים  הזוג  מבן  הכלכלית  התלות  ניתוק  כי  שהוכיחו 
הסיכויים שהאשה תחזור לתא המשפחתי האלים בגלל עוני, מחסור או 
אילוצים כלכליים. הסיוע ניתן ביום שאחרי היציאה ממעגל האלימות, 
וזקוקה למנגנוני תמיכה. רוח נשית מעניקה  כשהאשה נותרת לבדה 
ליווי שנמשך בין שלושה חודשים לשנתיים וחצי ומותאם אישית לצרכיה, 
אתגריה וחלומותיה של כל אשה. המטרה לאפשר לאותן נשים הזדמנות 

אמיתית לבנות חיים בטוחים וטובים עבור עצמן ועבור ילדיהן.

צילום: אבי ולדמן

נאבקת באלימות הכלכלית 

שהתעצמה 
בתקופת הקורונה

עמותת ״רוח נשית״ 

מאת: נועה רבן 
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-2020, הידועה בכינויה "שנת הקורונה" ב
הורגשה בעמותת רוח נשית עלייה של 20% 

בפניות של נשים שחוו אלימות ופנו לסיוע. 
אלימות מגדרית היא רעה חולה המהווה דרך קשה 

ולא מוצלחת של גברים לפתור כעס, תסכול, קנאה 
וכדומה באופן שמאפשר להם להרגיש שליטה וכוח על 
בת הזוג. אלימות נגד נשים היא לצערנו כואבת ורווחת 

מדי. גופן ונפשן של כל אחת מחמש נשים הן הפקר 
לאלימות נפשית, מינית, פיזית או כלכלית.

המודעות לנושא המפחיד הזה היא קריטית. לתקשורת 
ולשיח היומיומי ישנה השפעה מכרעת על המקרה הבא.
"רוח נשית", עמותה ללא מטרות רווח עוסקת בהעלאת 

המודעות לתופעה, בשינוי מדיניות וחקיקה, ובעיקר 
מסייעת לנשים נפגעות אלימות למצוא תעסוקה ולבסס 
עצמאות כלכלית כדי שיוכלו להיחלץ ממצבי עוני וסיכון.

זוהי עמותה הפועלת באופן ייחודי ומפעילה מודל חדשני 
ומקורי, בו הסיוע מתחיל ביום שאחרי היציאה ממעגל 

האלימות, בשלב בו נותרת האישה לבדה, חסרת 
מנגנוני תמיכה. סיוע לנשים נפגעות אלימות שהן לרוב 

במצב נפשי עדין ומורכב, וזקוקות לפיכך לסוג סיוע 
ייחודי שמותאם עבורן. על מנת לתת לנשים הזדמנות 
אמיתית לבנות חיים בטוחים וטובים עבור עצמן ועבור 

ילדיהן מופעלות תכניות תעסוקה והעצמה כלכלית 
ברחבי הארץ, בדגש על בניית תכנית אישית המותאמת 

לצרכיה ואתגריה של כל אישה ואישה. סיוע זה, באופן 
המיוחד הזה, ניתן רק ע"י עמותת רוח נשית והן ראויות 

על כך להערכה רבה.

אנו עושות איתן תהליך של 
העצמה, ומקנות להן מיומנויות 

חיים כמו ניהול חשבון בנק משלהן, 
ניהול משק בית, כתיבת קורות 
חיים, והכנה לראיונות עבודה, 

אנחנו חושפות אותן לעולם היזמות 
 ומקנות מיומנויות של ניהול עסק 
אבל בעיקר מחזקות את תחושת 

המסוגלות שלהן. כל אלו מיומנויות 
חיים בסיסיות ולצערינו נשים 

נפגעות אלימות, פעמים רבות, 
נעדרות מיומנויות אלו בשל 

החלשה חברתית ואישית רבת 
שנים. אבל אלו רק הנשים שפונות 

אלינו. אנחנו מעריכים שעל כל 
אישה שחוותה אלימות, שלוש לא 

מדווחות.

״

צילום: ארתור ארונוב

תמר שוורץ מנכ"לית העמותה מסכמת שנה מאתגרת 
ומתעקשת לראות גם את חצי הכוס המלאה:

"אני שמחה לציין כי באופן מפתיע, שנת 2020 הצליחה 
להשיג הישגים רבים והביאה עימה שינוי בכיוון הרוח:

חווינו בשנה האחרונה התגייסות ציבורית רחבה 
ומשמעותית למאבק באלימות נגד נשים. בזכות 

התמיכה הציבורית הנרחבת היה לנו הכוח לשנות 
ולקדם תהליכים מול המחוקק, להאיר פינות חשוכות 

ו"לנפץ אשליות" וסטריאוטיפים. מעניין שכל ההישגים 
הושגו, למרות שדווקא שנת 2020 התחילה רע וקשה.
המדיניות שלנו תמיד דגלה במתן חכות ולא דגים אך 

מתוך רצון לתת מענה גם במצבי דחק קיצוניים חילקנו 
סלי מזון, לפטופים ותווי קניה. העברנו את כל העבודה 
לזום ולא עזבנו את המשמרת לדקה, שמרנו על קשר 

עם כולן והמשכנו את כל הפעילויות שלנו מבלי להוציא 
אף עובדת לחל"ת".

נשים נפגעות אלימות גם לא 
תמיד מודעות לכך. כפי ששירה 

איסאקוב מתארת בעדותה 
המצמררת, עד שלא קרה מה 
שקרה היא בכלל לא הגדירה 

עצמה כנפגעת אלימות.

״

״

צילום: שי בוזגלו

צילום: טל עבודי

אני שמחה לתת את ליבי קולי 
ועזרתי לנושא כל כך חשוב לכלל 

החברה שלנו. מקווה לתרום 
לעמותה המדהימה הזו ולצרף 

ל״רוח נשית״ גם מן הרוח 
שלי. // ריטה

תמר שוורץ, נשואה+3 בעלת תואר ראשון בעבודה 
סוציאלית ותואר שני בטיפול הוליסטי באמנויות, עבדה 

במסגרות רבות לחיזוק מעמדן של אוכלוסיות מוחלשות. 
ניהלה והובילה פרויקטים משמעותיים למען רווחתן 

של קהילות מגוונות תוך יישום גישות טיפול פרטניות, 
קהילתיות, ניהול עובדים והדרכות מתנדבים.

עמותת רוח נשית עוסקת בפעילות חינוכית 
ושיקומית, תוכלי לתאר את העשייה ביום יום?

הנשים שפונות אלינו לרוב נמצאות במצב של פוסט 
טראומה, השיקום והטיפול בהן לוקח זמן, מתנדבות 

של רוח נשית מלוות את הנשים, כל אחת לפי תוכנית 
המותאמת לה באופן אישי. נשים נפגעות אלימות בדרך 
כלל יוצאות חבולות ריגשית ופיזית מקשר זוגי, הפרידה 
מבן הזוג היא לא נקודת היציאה ממעגל האלימות, זהו 
רק תחילתו של המסע, המשתתפות חוות כמעט תמיד 
אלימות כלכלית, והערך העצמי שלהן פגיע. אנו עושות 

איתן תהליך של העצמה, ומקנות להן מיומנויות חיים 
כמו ניהול חשבון בנק משלהן, ניהול משק בית, כתיבת 

קורות חיים, והכנה לראיונות עבודה, אנחנו חושפות 
אותן לעולם היזמות ומקנות מיומנויות של ניהול עסק 

 אבל בעיקר מחזקות את תחושת המסוגלות שלהן.
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-2020, הידועה בכינויה "שנת הקורונה" ב
הורגשה בעמותת רוח נשית עלייה של 20% 

בפניות של נשים שחוו אלימות ופנו לסיוע. 
אלימות מגדרית היא רעה חולה המהווה דרך קשה 

ולא מוצלחת של גברים לפתור כעס, תסכול, קנאה 
וכדומה באופן שמאפשר להם להרגיש שליטה וכוח על 
בת הזוג. אלימות נגד נשים היא לצערנו כואבת ורווחת 

מדי. גופן ונפשן של כל אחת מחמש נשים הן הפקר 
לאלימות נפשית, מינית, פיזית או כלכלית.

המודעות לנושא המפחיד הזה היא קריטית. לתקשורת 
ולשיח היומיומי ישנה השפעה מכרעת על המקרה הבא.
"רוח נשית", עמותה ללא מטרות רווח עוסקת בהעלאת 

המודעות לתופעה, בשינוי מדיניות וחקיקה, ובעיקר 
מסייעת לנשים נפגעות אלימות למצוא תעסוקה ולבסס 
עצמאות כלכלית כדי שיוכלו להיחלץ ממצבי עוני וסיכון.

זוהי עמותה הפועלת באופן ייחודי ומפעילה מודל חדשני 
ומקורי, בו הסיוע מתחיל ביום שאחרי היציאה ממעגל 

האלימות, בשלב בו נותרת האישה לבדה, חסרת 
מנגנוני תמיכה. סיוע לנשים נפגעות אלימות שהן לרוב 

במצב נפשי עדין ומורכב, וזקוקות לפיכך לסוג סיוע 
ייחודי שמותאם עבורן. על מנת לתת לנשים הזדמנות 
אמיתית לבנות חיים בטוחים וטובים עבור עצמן ועבור 

ילדיהן מופעלות תכניות תעסוקה והעצמה כלכלית 
ברחבי הארץ, בדגש על בניית תכנית אישית המותאמת 

לצרכיה ואתגריה של כל אישה ואישה. סיוע זה, באופן 
המיוחד הזה, ניתן רק ע"י עמותת רוח נשית והן ראויות 

על כך להערכה רבה.

אנו עושות איתן תהליך של 
העצמה, ומקנות להן מיומנויות 

חיים כמו ניהול חשבון בנק משלהן, 
ניהול משק בית, כתיבת קורות 
חיים, והכנה לראיונות עבודה, 

אנחנו חושפות אותן לעולם היזמות 
 ומקנות מיומנויות של ניהול עסק 
אבל בעיקר מחזקות את תחושת 

המסוגלות שלהן. כל אלו מיומנויות 
חיים בסיסיות ולצערינו נשים 

נפגעות אלימות, פעמים רבות, 
נעדרות מיומנויות אלו בשל 

החלשה חברתית ואישית רבת 
שנים. אבל אלו רק הנשים שפונות 

אלינו. אנחנו מעריכים שעל כל 
אישה שחוותה אלימות, שלוש לא 

מדווחות.
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חווינו בשנה האחרונה התגייסות ציבורית רחבה 
ומשמעותית למאבק באלימות נגד נשים. בזכות 

התמיכה הציבורית הנרחבת היה לנו הכוח לשנות 
ולקדם תהליכים מול המחוקק, להאיר פינות חשוכות 

ו"לנפץ אשליות" וסטריאוטיפים. מעניין שכל ההישגים 
הושגו, למרות שדווקא שנת 2020 התחילה רע וקשה.
המדיניות שלנו תמיד דגלה במתן חכות ולא דגים אך 

מתוך רצון לתת מענה גם במצבי דחק קיצוניים חילקנו 
סלי מזון, לפטופים ותווי קניה. העברנו את כל העבודה 
לזום ולא עזבנו את המשמרת לדקה, שמרנו על קשר 

עם כולן והמשכנו את כל הפעילויות שלנו מבלי להוציא 
אף עובדת לחל"ת".

נשים נפגעות אלימות גם לא 
תמיד מודעות לכך. כפי ששירה 

איסאקוב מתארת בעדותה 
המצמררת, עד שלא קרה מה 
שקרה היא בכלל לא הגדירה 

עצמה כנפגעת אלימות.

״

״

צילום: שי בוזגלו

צילום: טל עבודי

אני שמחה לתת את ליבי קולי 
ועזרתי לנושא כל כך חשוב לכלל 

החברה שלנו. מקווה לתרום 
לעמותה המדהימה הזו ולצרף 

ל״רוח נשית״ גם מן הרוח 
שלי. // ריטה

תמר שוורץ, נשואה+3 בעלת תואר ראשון בעבודה 
סוציאלית ותואר שני בטיפול הוליסטי באמנויות, עבדה 

במסגרות רבות לחיזוק מעמדן של אוכלוסיות מוחלשות. 
ניהלה והובילה פרויקטים משמעותיים למען רווחתן 

של קהילות מגוונות תוך יישום גישות טיפול פרטניות, 
קהילתיות, ניהול עובדים והדרכות מתנדבים.

עמותת רוח נשית עוסקת בפעילות חינוכית 
ושיקומית, תוכלי לתאר את העשייה ביום יום?

הנשים שפונות אלינו לרוב נמצאות במצב של פוסט 
טראומה, השיקום והטיפול בהן לוקח זמן, מתנדבות 

של רוח נשית מלוות את הנשים, כל אחת לפי תוכנית 
המותאמת לה באופן אישי. נשים נפגעות אלימות בדרך 
כלל יוצאות חבולות ריגשית ופיזית מקשר זוגי, הפרידה 
מבן הזוג היא לא נקודת היציאה ממעגל האלימות, זהו 
רק תחילתו של המסע, המשתתפות חוות כמעט תמיד 
אלימות כלכלית, והערך העצמי שלהן פגיע. אנו עושות 

איתן תהליך של העצמה, ומקנות להן מיומנויות חיים 
כמו ניהול חשבון בנק משלהן, ניהול משק בית, כתיבת 

קורות חיים, והכנה לראיונות עבודה, אנחנו חושפות 
אותן לעולם היזמות ומקנות מיומנויות של ניהול עסק 

 אבל בעיקר מחזקות את תחושת המסוגלות שלהן.
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 כל אלו מיומנויות חיים בסיסיות ולצערינו נשים נפגעות 
אלימות, פעמים רבות, נעדרות מיומנויות אלו בשל 

החלשה חברתית ואישית רבת שנים.

אבל אלו רק הנשים שפונות אלינו. אנחנו מעריכות שעל 
כל אישה שחוותה אלימות, ארבע לא מדווחות. ההערכה 

הזו שלנו מתבססת על הערכות של ארגון הבריאות 
העולמי שלפיהן שעל כל אישה נפגעת אלימות שמוכרת 

לרשויות, יש לפחות 4 נוספות שלא מדווחות. ולכן 
התפקיד המשמעותי הנוסף שלנו הוא חינוכי, להעלאת 

המודעות דרך הרצאות, סדנאות, הסברה וחקיקה.

ידוע לך כמה נפגעות אלימות ישנן בישראל מדי 
שנה?

תנועת המי טו הראתה לעולם איך רוב הנשים לא 
מתלוננות בשיגרה,  לכן המספר שידוע לנו הוא רק קצת 

הקרחון. ובכל זאת ידועות בארץ כמאתים אלף נשים 
נפגעות אלימות וכפי שאמרתי על כל אישה, לפחות עוד 
ארבע לא מדווחות אז מדובר להערכתנו בשמונה מאות 

אלף נפגעות אלימות. כלומר כל אישה חמישית חווה 
אלימות. נשים נפגעות אלימות לא תמיד מודעות לכך. 

כפי ששירה איסאקוב מתארת בעדותה המצמררת, 
עד שלא קרה מה שקרה היא בכלל לא הגדירה עצמה 

כנפגעת אלימות. אדגיש כי במונח ׳נשים נפגעות 
אלימות׳ אני מתייחסת גם לנשים שסובלות מאלימות 

מבן זוגן וגם לנשים שסבלו מאלימות במשפחת המוצא. 
אני מתייחסת לאלימות על כל סוגיה- פיזית, מינית, 

רגשית, וכלכלית.

מהי אלימות כלכלית נגד נשים?
אלימות כלכלית נגד נשים מתרחשת כאשר הגבר מונע 

מהאישה את יכולת השליטה על משאבים כלכליים שלפי 
החוק שייכים לה. הוא לרב ינהל את כל החשבונות ולא 

תמיד יחשוף איזה שימוש נעשה בכסף. האישה כדי 
להתנהל כלכלית נאלצת לבקש את מה שהיא צריכה 

ולא תמיד מקבלת. בשל הפער החברתי והכלכלי בין 
נשים וגברים, נשים רבות הסובלות מאלימות מרגישות 

שאינן יכולות לעזוב, כי אינן יכולות לפרנס את עצמן ואת 
ילדיהן בכוחות עצמן; גם הנשים העצמאיות והחופשיות 

ביותר במאה העשרים ואחת, גם רופאות, עיתונאיות, 
אמניות ועורכות דין, מוצאות את עצמן פעמים רבות 

לכודות ברשת דימויים ומבנים חברתיים המקשים עליהן 
להילחם באלימות המופעלת נגדן.

אם לאישה נוח וטוב לא לנהל את הכספים, האם 
זה בהכרח מלכודת דבש שעלולה להפנות כלפיה 

אלימות?
זה נושא עדין, אם על שני בני הזוג מוסכמת חלוקת 

התפקידים אז אין פה בעיה בהכרח, אבל זה לא דומה 
למקרה שהאישה אומרת על בן זוגה שהוא מבשל טוב 

יותר אז שיהיה במטבח. כי הנזק משאננות במטבח 
מינורי לעומת נזק משאננות בענייני כספים. נשים 

נרתעות מניהול כלכלי כי הן חושבות שהן לא יכולות. 
הייתי ממליצה לכל אדם לפתח עצמאות כלכלית, זה 

בהחלט בריא יותר. אם בכל זאת החליטו בני זוג שהגבר 
ינהל את חשבון הבנק, אני תמיד ממליצה לבדוק אם 
הוא מוכן שאשתו תוריד את האפליקציה של החשבון 

למחשב או הטלפון שלה כדי שבמקרה הצורך או הרצון 
תהיה לה גישה. אם לא, אז כנראה יש לו מה להסתיר וזה 

בעייתי. הגיעו אלינו נשים שביום שהחליטו לעזוב גילו 
 להפתעתן שבן הזוג השאיר להן חובות כבדים. 

מערכת זוגית מעצם טיבה היא מערכת שהצדדים 
סומכים זה על זה, אבל אנחנו ממליצות לבדוק ולהיות 

עם אצבע על הדופק, כי המקרים האלה שכיחים. 

אנחנו יודעות הן מהספרות 
המקצועית והן מהפרקטיקה, 

שבתקופות חגים, בהן משפחות 
נמצאות יחד תקופה ארוכה, 

עולה פעמים רבות רמת האלימות 
בבתים. מאחר ול"חג" הקורונה, 
המאלץ משפחות להישאר ביחד 

בבתים, אין מועד סיום ידוע, 
 נערכנו ליום שאחרי הסגר, 
שהגיע עם עלייה בשיעורי 
 האלימות במשפחה, דבר 

שהביא לעלייה בפניות אלינו.

״

תמר שוורץ מנכ״לית ״רוח נשית״
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איך ממגרים את התופעה הזאת?
עמותת ׳רוח נשית׳ הייתה הגורם המוביל ביזום וניסוח 
הצעת חוק נגד אלימות כלכלית. בשנת 2014 ניסחה 

׳רוח נשית׳, הצעת חוק בעניין שהוגשה ע"י חברת 
הכנסת לשעבר זהבה גלאון. בשנת 2017 הוגשה 

ההצעה כהצעת חוק ממשלתית ע"י השרה לשוויון 
חברתי דאז, גילה גמליאל. בניסוח ההצעה היו מעורבים 
עוד אנשי אקדמיה וארגונים. ביולי 2020 הוגשה ההצעה 

שוב, ע"י שר המשפטים אבי ניסנקורן והשרה לענייני 
תפוצות עומר ינקלביץ' ואוחדה עם הצעת חוק פרטית 

של ח"כ קרן ברק ויואב סגלוביץ, היא זכתה לתמיכה של 
שר הרווחה איציק שמולי ושרים נוספים ואושרה בוועדת 
השרים לענייני חקיקה. ההצעה עברה בקריאה ראשונה 
בכנסת ונתקעה בהכנה לקריאה שניה ושלישית בועדת 

חוקה. וכעת ממתינים לחידוש פעילות הכנסת אחרי 
הבחירות. כמובן חקיקה אינה מספיקה ואנו עוסקות 

גם בהעלאת מודעות ציבורית לתופעה, דרך הרצאות 
לציבור הרחב והסברה.

הקורונה קרתה בכל העולם, אבל אי אפשר להתעלם 
מהעובדה ש-70% מהמובטלים בישראל בעקבות 

הקורונה הן נשים. כיצד את מתייחסת לתופעה?
הפער המגדרי קיים והוא עגום, נשים תמיד יהיו 

הראשונות להיפלט ממעגל העבודה, נטל הבית וגידול 
הילדים נתפס לרב, עדיין, כתפקידה של האישה 

ולכן מראש העבודות שבהרבה המקרים נשים ימצאו 
יהיו מוגבלות וללא אופק התפתחותי. התפקיד שלנו 
בעמותה לשקם נפגעות אלימות, לגרום להן להאמין 

בעצמן, להכיר בזכויות שלהן ולשאוף לעצמאות כלכלית 
וחוסן נפשי כדי שיבנו חיים בריאים ואיתנים, ובכך גם 

לצמצם את הפערים. כרגע, בעת משבר הקורונה, 
משתתפות שלנו שרק נפרדו מבן הזוג ובתחילת הדרך 

השיקומית נמצאות על הקצה, אין להן את המשאבים 
שיוכלו לתמוך בהן בתקופות כאלה, הילדים בבית 

אז הן לא יכולות לצאת לעבוד גם אם הן רוצות, בעל 
הבית לעיתים מאיים לזרוק מהדירה ואין מה לאכול. 

זוהי באמת טלטלה גדולה. אנחנו יודעות הן מהספרות 

מיזם משמעותי שאנו גאות ״
בו במיוחד הוא בוטיק שמלות 

הכלה. נשים רבות חולמות על  
שמלת כלה מעוצבת ומותאמת 

בדיוק למידותיה, ואצלנו היא 
יכולה לרכוש שמלה של טובי 

המעצבים במחיר אטרקטיבי וגם 
לתרום למען נשים אחרות. 

המקצועית והן מהפרקטיקה, שבתקופות חגים, בהן 
משפחות נמצאות יחד תקופה ארוכה, עולה פעמים 

רבות רמת האלימות בבתים. מאחר ול"חג" הקורונה, 
המאלץ משפחות להישאר ביחד בבתים, אין מועד סיום 

ידוע, נערכנו ליום שאחרי, שהגיע עם עלייה בשיעורי 
האלימות במשפחה, דבר שהביא לעלייה בפניות אלינו.

בנוסף אני שמחה לעדכן על הישג חסר תקדים, שהגענו 
אליו לפני מספר חודשים, בעקבות המאבק שרוח נשית 

הובילה במסגרת הקואליציה להבטחת דמי מזונות - שר 
הרווחה קידם תיקוני חקיקה למניעת קיצוץ בקצבאות 

נזקקים שפוטרו בשל משבר הקורונה! רוח נשית כארגון 
מוביל בקואליציה להבטחת מזונות ילדים )הכולל גם את 

מרכז רקמן וארגון אם הבנים( פועלת מזה כ- 8 שנים 
לשינוי מדיניות חוק המזונות. מאז ומתמיד היינו כתובת 

לנשים חד הוריות אשר סובלות מקיזוז בקצבת מזונות 
 ילדים שהן מקבלות מביטוח לאומי.
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מאז התחלת משבר הקורונה קיבלנו פניות רבות מנשים 
חד הוריות שבעקבות משבר הקורונה פוטרו מעבודתן 

והיו זכאיות לקצבת אבטלה – אך קבלת קצבת 
האבטלה הובילה לביטול קצבאות מזונות ילדים שקיבלו 

מביטוח לאומי בשל מדיניות אי-כפל קצבאות של 
הביטוח הלאומי. כבר באפריל 2020 השתתפנו בוועדה 
בכנסת אשר עסקה במצוקה של מקבלי קצבאות בזמן 

משבר הקורונה.

הקואליציה יזמה ופנתה לביטוח לאומי, לשר האוצר 
ולשר הרווחה בבקשה לשנות את החוק כך שאשה חד 

הורית תוכל לקבל קצבת אבטלה ומזונות ללא כל קיזוז.
אני שמחה לבשר שמנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר 

שפיגלר, ענה מיד למכתבינו, והבטיח לתמוך בתיקון 
החקיקה שהצענו ושר הרווחה הקודם, אופיר אקוניס, 

הודיע שיצטרף ויזום הצעה לשינוי חקיקה, כך שאשה חד 
הורית תמשיך לקבל קצבת מזונות מהביטוח הלאומי 

גם במקרה של קבלת קצבת אבטלה! במאי עבר תיקון 
החקיקה בקריאה בכנסת, ביוזמת שר הרווחה איציק 

שמולי . אין ספק שמדובר בבשורה של ממש שתבטיח 
שכל אישה חד הורית שמקבלת קצבת אבטלה -תמשיך 
ותקבל מזונות ילדים מביטוח לאומי וזכויותיה לא יפגעו.

 אנו נמשיך לפעול לשינוי מדיניות חוק מזונות ילדים, 
לרווחת כולנו. הנושא ממחיש לנו כמה חשובה חירות 
כלכלית למען עתיד הילדים שלנו בזמן שגרה, לא כל 

שכן - בזמן משבר.

אחד הפרוייקטים המדוברים שגם מסייע רבות 
במימון פעילות העמותה וזוכה ליחסי ציבור נרחבים, 

ועל כן גם מעלה את המודעות לתופעת האלימות 
ולמניעתה הוא בוטיק שמלות הכלה.

מיזם משמעותי שאנו גאות בו במיוחד הוא בוטיק 
שמלות הכלה. נשים רבות חולמות על שמלת כלה 

מעוצבת ומותאמת בדיוק למידותיהן, ואצלנו הן יכולות 
לרכוש שמלה של טובי המעצבים במחיר אטרקטיבי 

וגם לתרום למען נשים אחרות. הבוטיק הוא מיזם 
חברתי ייחודי מסוגו, המשלב בין מכירה של שמלות 

כלה שנתרמות לעמותה על ידי מעצבות ומעצבים ועל 
ידי כלות לאחר חתונתן, לבין עשייה חברתית לקידום 

נשים נפגעות אלימות. יש לנו כלות שמיד אחרי החתונה 
תורמות את השמלה בחזרה לבוטיק. מדהים כמה נתינה 

יש. הבוטיק מאויש על ידי מתנדבות מסורות, רגישות 
ואדיבות אשר מבטיחות כי כל כלה המגיעה לבוטיק 

עוברת חוויה נעימה וחיובית, והמחירים  נעים בין 1,500 
ש״ח ל-2500 ש״ח בלבד. כל אלו הופכים את הרכישה 
בבוטיק לאלטרנטיבה שפויה, אקולוגית ושווה לכל כיס.

הבוטיק מהווה מקור נוסף לתמיכה בפרויקטים 
ובפעילותה של רוח נשית, ומסייע להעלאת המודעות 
לחשיבותה של עצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות 

אלימות.

 מי הם המעצבות.ים שתורמים לכם והיכן ניתן 
לרכוש שמלה?

בין המעצבות והמעצבים שתורמים לנו: ליהי הוד, טלי 
ומריאנה, אלון ליבנה, דוד חצבני, ירון ברכה בצלאל, 

לי גרנבאו, גלי קרטן, יואב ריש, ערבה פולק, ועוד רבים 
ורבות ... הבוטיק הוא יוזמה שצמחה מתוך יוזמה אחרת 

של העמותה, נהדרת לא פחות – "טרנדה" הינו יריד 
מעצבים ששמו הולך לפניו בו נמכרים בגדים, תכשיטים, 

אקססוריז ובגדי ים. לפני 6 שנים אחד מהמעצבים 
שתרמו בגדים ל"טרנדה" החליט לתרום שמלות כלה 

ובעקבותיו באו עוד רבים. בהתחלה כלות הגיעו למדוד 
שמלות בחדר קטן ברחוב קרליבך בתל אביב, עם 

הזמן שכרנו חדרים בבניין שבו אנחנו נמצאות, שיפצנו 
וסידרנו בוטיק לתפארת שהוא מרחב נעים ומזמין עבור 

כל אישה שמעוניינת לרכוש שמלה ליום חתונתה במחיר 
שפוי.

נשים רבות מסתירות את היותן נפגעות אלימות 
ונשארות כבולות בתוך מעמד נחות, מושפל ומוכה, 

איך אפשר לזהות את הסימנים?
רוח נשית מעבירה הכשרות, הרצאות וסדנאות שמטרתן 

היא העלאת המודעות הציבורית לתופעה הרחבה של 
אלימות נגד נשים, על מנת לאפשר לאנשי המקצוע כמו 
גם לציבור הרחב לזהות סימני אזהרה. בין השאר ערכנו 

הדרכות בבתי ספר לקוסמטיקה ברחבי הארץ במטרה 
לספק לנשות המקצוע כלים לזיהוי סימני אלימות 

והפניה לגורם מטפל בהתאם.
תמר שוורץ פועלת בחמש השנים האחרונות, מאז 

נכנסה לתפקידה כמנכ"לית העמותה במחויבות 
וללא לאות. העמותה זכתה בשנים האחרונות לשורה 

של הישגים מרשימים במיוחד ביניהם תו מידות 
לאפקטיביות מטעם אירגון מידות, מעמד של יועץ מיוחד 

לאו"ם בתחום האלימות נגד נשים ופרס ע"ש גולדה 
מאיר ז"ל, על עשייה חברתית מעוררת השראה.

הפעילות הנרחבת הכוללת בין השאר את יוזמת חקיקת 
החוק נגד אלימות כלכלית בין בני זוג הקובע איסור 

נקיטת אלימות כלכלית והכרה באלימות מהסוג הזה 
כעוולה אזרחית שניתן לתבוע בגינה נזיקין, הרחבת 

אמנת זמינות הבנקים וחברות האשראי שמטרתה להקל 
על נשים נפגעות אלימות את ההתמודדות הפיננסית 
עם חובות שנוצרו ע"י בן הזוג האלים. האמנה שחלה 

עד לאחרונה רק על נשים ששהו במקלטים אך הורחבה 
לגבי נשים בקהילה המוכרות לרווחה. והסדרת מתן כפל 

קצבאות לנשים חד הוריות מובטלות שמקבלות דמי 
מזונות מביטוח לאומי ועל מנת שיוכלו לקבל בו זמנית 

רוח נשית מעבירה הכשרות, ״
הרצאות וסדנאות שמטרתן היא 

העלאת המודעות הציבורית 
לתופעה הרחבה של אלימות נגד 

נשים, על מנת לאפשר לאנשי 
המקצוע כמו גם לציבור הרחב 

לזהות סימני אזהרה.

את דמי האבטלה המגיעים להן. כל אלה ועוד מעידים 
על עשייה ללא רבב שמטרתה שינוי מדיניות ככלי לשינוי 

חברתי והעלאת המודעות לתופעת האלימות על כל 
גווניה.

כיצד נעבור את המשבר?
בימים כתיקונם רוח נשית פותחת מידי יום ראשון 

אחה"צ מרחב אירוח נעים בו משתתפות הווה ועבר 
מגיעות לבלות זו עם זו, להשתתף בהרצאות וסדנאות 
חווייתיות. אלו מפגשים שמהווים עוגן, יציבות ותחושת 

שייכות. הסדנאות והקורסים שלנו ומוקדי הפעילות 
השוטפת נפרשים מתל אביב, יפו, לוד, אכסאל, סחנין, 
חיפה, נהריה, אופקים, נתיבות ועד באר שבע. כאמור 

כעת, משהתרגשה עלינו סערת הקורונה  ולמרות 
 שאנחנו בהחלט חוות את התקופה הלא פשוטה הזו, 

אף סניף לא נפגע ושום פעילות לא הופסקה. 

כל העובדות והמתנדבות פועלות בימים אלו בתקשורת 
און ליין בסקייפ, זום וטלפון. הפורומים הקבוצתיים, 

ההרצאות והסדנאות שאנו מקיימות בשיגרה לציבור 
הרחב – כל אלה ממשיכים להתקיים, אנחנו מקיימות 

דיונים שוטפים בהנהלת האירגון, על מנת להיערך 
תוך כדי תנועה ולהגיב  נכון לעידכונים ולשינויים 

המתרגשים עלינו חדשות לבקרים. אנחנו עובדות ביתר 
שאת ושמות דגש על תמיכה נפשית וריגשית, מסייעות 

בבירור זכויות המגיעות למשתתפות ובמענים קונקרטים 
וכמובן שממשיכות בתהליכי השיקום התעסוקתי. הרצף 

הטיפולי חשוב מאוד בעיקר בעת הזו.

אנו סמוכות ובטוחות שנצא מחוזקות מהתקופה 
המורכבת הזו, ומשתדלות כל הזמן להחזיק את 

התקווה, את תחושת השליחות והאור בעיניים.

לתרומות והתנדבות 
ניתן לשלוח מייל

office@ruach-nashit.org.il
או להתקשר 072-2507770 

צילום: איתי אהרון

צילום: נילי ממן

צילום: שלומית בנימין
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מאז התחלת משבר הקורונה קיבלנו פניות רבות מנשים 
חד הוריות שבעקבות משבר הקורונה פוטרו מעבודתן 

והיו זכאיות לקצבת אבטלה – אך קבלת קצבת 
האבטלה הובילה לביטול קצבאות מזונות ילדים שקיבלו 

מביטוח לאומי בשל מדיניות אי-כפל קצבאות של 
הביטוח הלאומי. כבר באפריל 2020 השתתפנו בוועדה 
בכנסת אשר עסקה במצוקה של מקבלי קצבאות בזמן 

משבר הקורונה.

הקואליציה יזמה ופנתה לביטוח לאומי, לשר האוצר 
ולשר הרווחה בבקשה לשנות את החוק כך שאשה חד 

הורית תוכל לקבל קצבת אבטלה ומזונות ללא כל קיזוז.
אני שמחה לבשר שמנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר 

שפיגלר, ענה מיד למכתבינו, והבטיח לתמוך בתיקון 
החקיקה שהצענו ושר הרווחה הקודם, אופיר אקוניס, 

הודיע שיצטרף ויזום הצעה לשינוי חקיקה, כך שאשה חד 
הורית תמשיך לקבל קצבת מזונות מהביטוח הלאומי 

גם במקרה של קבלת קצבת אבטלה! במאי עבר תיקון 
החקיקה בקריאה בכנסת, ביוזמת שר הרווחה איציק 

שמולי . אין ספק שמדובר בבשורה של ממש שתבטיח 
שכל אישה חד הורית שמקבלת קצבת אבטלה -תמשיך 
ותקבל מזונות ילדים מביטוח לאומי וזכויותיה לא יפגעו.

 אנו נמשיך לפעול לשינוי מדיניות חוק מזונות ילדים, 
לרווחת כולנו. הנושא ממחיש לנו כמה חשובה חירות 
כלכלית למען עתיד הילדים שלנו בזמן שגרה, לא כל 

שכן - בזמן משבר.

אחד הפרוייקטים המדוברים שגם מסייע רבות 
במימון פעילות העמותה וזוכה ליחסי ציבור נרחבים, 

ועל כן גם מעלה את המודעות לתופעת האלימות 
ולמניעתה הוא בוטיק שמלות הכלה.

מיזם משמעותי שאנו גאות בו במיוחד הוא בוטיק 
שמלות הכלה. נשים רבות חולמות על שמלת כלה 

מעוצבת ומותאמת בדיוק למידותיהן, ואצלנו הן יכולות 
לרכוש שמלה של טובי המעצבים במחיר אטרקטיבי 

וגם לתרום למען נשים אחרות. הבוטיק הוא מיזם 
חברתי ייחודי מסוגו, המשלב בין מכירה של שמלות 

כלה שנתרמות לעמותה על ידי מעצבות ומעצבים ועל 
ידי כלות לאחר חתונתן, לבין עשייה חברתית לקידום 

נשים נפגעות אלימות. יש לנו כלות שמיד אחרי החתונה 
תורמות את השמלה בחזרה לבוטיק. מדהים כמה נתינה 

יש. הבוטיק מאויש על ידי מתנדבות מסורות, רגישות 
ואדיבות אשר מבטיחות כי כל כלה המגיעה לבוטיק 

עוברת חוויה נעימה וחיובית, והמחירים  נעים בין 1,500 
ש״ח ל-2500 ש״ח בלבד. כל אלו הופכים את הרכישה 
בבוטיק לאלטרנטיבה שפויה, אקולוגית ושווה לכל כיס.

הבוטיק מהווה מקור נוסף לתמיכה בפרויקטים 
ובפעילותה של רוח נשית, ומסייע להעלאת המודעות 
לחשיבותה של עצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות 

אלימות.

 מי הם המעצבות.ים שתורמים לכם והיכן ניתן 
לרכוש שמלה?

בין המעצבות והמעצבים שתורמים לנו: ליהי הוד, טלי 
ומריאנה, אלון ליבנה, דוד חצבני, ירון ברכה בצלאל, 

לי גרנבאו, גלי קרטן, יואב ריש, ערבה פולק, ועוד רבים 
ורבות ... הבוטיק הוא יוזמה שצמחה מתוך יוזמה אחרת 

של העמותה, נהדרת לא פחות – "טרנדה" הינו יריד 
מעצבים ששמו הולך לפניו בו נמכרים בגדים, תכשיטים, 

אקססוריז ובגדי ים. לפני 6 שנים אחד מהמעצבים 
שתרמו בגדים ל"טרנדה" החליט לתרום שמלות כלה 

ובעקבותיו באו עוד רבים. בהתחלה כלות הגיעו למדוד 
שמלות בחדר קטן ברחוב קרליבך בתל אביב, עם 

הזמן שכרנו חדרים בבניין שבו אנחנו נמצאות, שיפצנו 
וסידרנו בוטיק לתפארת שהוא מרחב נעים ומזמין עבור 

כל אישה שמעוניינת לרכוש שמלה ליום חתונתה במחיר 
שפוי.

נשים רבות מסתירות את היותן נפגעות אלימות 
ונשארות כבולות בתוך מעמד נחות, מושפל ומוכה, 

איך אפשר לזהות את הסימנים?
רוח נשית מעבירה הכשרות, הרצאות וסדנאות שמטרתן 

היא העלאת המודעות הציבורית לתופעה הרחבה של 
אלימות נגד נשים, על מנת לאפשר לאנשי המקצוע כמו 
גם לציבור הרחב לזהות סימני אזהרה. בין השאר ערכנו 

הדרכות בבתי ספר לקוסמטיקה ברחבי הארץ במטרה 
לספק לנשות המקצוע כלים לזיהוי סימני אלימות 

והפניה לגורם מטפל בהתאם.
תמר שוורץ פועלת בחמש השנים האחרונות, מאז 

נכנסה לתפקידה כמנכ"לית העמותה במחויבות 
וללא לאות. העמותה זכתה בשנים האחרונות לשורה 

של הישגים מרשימים במיוחד ביניהם תו מידות 
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או להתקשר 072-2507770 

צילום: איתי אהרון

צילום: נילי ממן

צילום: שלומית בנימין



מהקברט 
ועד לסלסה

גונית:  רב  ויוצרת  פרפורמרית  זמרת  היא 
והצבעוניים  הייחודיים  האנרגטיים,  המופעים 
יוצאת  חוויה תרבותית  שהיא מפיקה, מהווים 
העשיר  הישראלי-בינלאומי  הרפרטואר  דופן. 
שלה כולל שירים  ב-12 שפות ובמגוון סגנונות.

זמרת מלידה
"מאז ומתמיד ידעתי שמוזיקה ויצירה הן הייעוד שלי.

ובהמשך  ובגיטרה  בפסנתר  ונגינה  בלט  למדתי  בילדותי 
פיתוח קול. לאחר שנישאתי והקמתי משפחה, עסקתי מספר 
מה  לא  שזה  הבנתי  אך  אופנה  ובעיצוב  גרפי  בעיצוב  שנים 
המוזיקה  לעולם  לחזור  החלטתי  בחיים.  לעשות  רוצה  שאני 
ומאז לא הבטתי לאחור. מוזיקה ויצירה נובעים ממני ומהווים 
כותבת,  רוקדת,  שרה,  אני   - שלי  מההוויה  נפרד  בלתי  חלק 
ומנגנת, במסגרת מופעים שונים שאני מעלה. בהתחלה שרתי 
ועם הזמן הרחבתי את הרפרטואר שלי לשפות  רק בעברית 
יוונית,  נוספות, כולל: אנגלית, צרפתית, איטלקית, ספרדית, 
לדינו, יידיש ועוד. אני שרה בכל שפה באופן טבעי כאילו זו שפת 
האם שלי, למרות שאני לא דוברת אותן. בנוסף, אני כותבת 
ומלחינה שירים פרי עטי. לאחרונה הוצאתי אלבום איפי בשם 
"לרקוד בשבילך", שהועלה בבית היוצר של אקו"ם בנמל תל 

אביב, במסגרת המופע "נשיקת אש"."

מופעים מלהיבים ואנרגטיים
המופעים המגוונים של לוטם כוללים להיטים ידועים, שירי פופ 
מקפיצים, שירים שקטים ושירי נשמה, אותם היא שרה בליווי 
הרכב מוזיקלי ורקדנים. את המופעים היא יוצרת מא' עד ת', 
כולל עיצוב התלבושות הססגוניות. ההפקות מועלות במסגרת 
אירועים  וחברות,  ארגונים  של  אירועים  שונים,  פסטיבלים 
פרטיים ועל במות מרכזיות ברחבי הארץ כמו: אולם צוותא, בית 
ציוני אמריקה, מרכז סוזן דלל, היכל התרבות בראשון לציון ועוד. 
לצד  וגם  נבון  יצחק  החמישי  הנשיא  לצד  הופעתי  "בעבר 
שרה'לה שרון. כמו כן, הופעתי בפסטיבל בינלאומי לגיטרה לצד 
וגיטריסטים נוספים. המופעים  באלדי אולייר, סילביה דוראן 
שאני מפיקה מותאמים לסוג האירוע ולאופי הקהל וכוללים: 
את המופע הלטיני "AMADO MIO", מופע "קברט עולמי 
באהבה",  "באה  הרומנסה",  ועד  "מהסלסה  אקזוטי", 

"בריזה לטינית ים תיכונית" ועוד".

מה הן התכניות שלך לעתיד?
"למרות שאני כבר כעשרים שנה בתחום, אני מקפידה ללמוד 
כל הזמן דברים חדשים ולהתפתח. חשוב לי להמשיך להביא 
היכולות  את  לפתח  וכן  באמנות  שלי  הייחודיות  את  לעולם 
והכישרונות המיוחדים שלי. אני רוצה לבסס את המוניטין שלי 
ובעולם.  בארץ  קהלים  שיותר  לכמה  ולהיחשף  שיותר  כמה 
ועד  מילדים  הקהל,  את  ולשמח  להלהיב  שלי  היכולת 

למבוגרים, מרגשת אותי בכל פעם מחדש."

www.lotemv.co.il
להזמנת הופעות: 052-4374878

לוטם ורטמן
"קול השירים" במוזיקת עולם

אני שרה בכל שפה באופן טבעי כאילו 
לא  שאני  למרות  שלי,  האם  שפת  זו 
כותבת  אני  בנוסף,  אותן.  דוברת 

ומלחינה שירים פרי עטי.

אני שרה בכל שפה באופן טבעי כאילו 
לא  שאני  למרות  שלי,  האם  שפת  זו 
כותבת  אני  בנוסף,  אותן.  דוברת 
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דורין פרנקפורט, מחלוצות האופנה המקומית בדרך לקבלת 
פרס מפעל חיים יוקרתי בשבוע האופנה 2021. האישה שחרטה 
על דיגלה פמיניזם, קיימות וגיוון עוד הרבה לפני שהפכו להיות 
האג'נדות ה"נכונות", תקבל פרס על מפעלה המפואר בשבוע 

האופנה הקרוב. רבות נכתב על עשייתה של דורין והפעם במגזין 
ביקשנו לצייר דיוקן מתוך שיחות עם מקורבייה לאורך השנים בהם: 

ששון קדם, מוטי רייפ, אמילי מואטי, ליאור מילר, חלי גולדנברג, 
שירלי גליק, איתי יעקב ויארא משעור. יני

 ע
סף

 א
ם |

לו
צי

מאת : נועה רבן

פרס מפעל חיים
דורין פרנקפורט
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בשנת  כמעצבת  דרכה  את  החלה  פרנקפורט  דורין 
1975 כאשר פתחה חנות קטנה בכלבו שלום ומכרה 
לאמנים  בגדים  עיצבה  במקביל  בעיצובה,  בגדים 
עם  ביחד  הקימה   1983 ובשנת  בארץ,  מובילים 

שותפתה מרגיט סגל מפעל קטן לייצור עיצוביה.
הן התעקשו על ייצור מקומי, שמייצר פרנסה וגאווה 

בתוך הקהילה. 
ומותג  גיאוגרפיים  גבולות  חצתה  ההצלחה  לימים 
כמי  תאוצה.  תפס  פרנקפורט'  'דורין  הבגדים 
שההצלחה העולמית שלה מגיעה דווקא מהמקומיות 
שלה, שאבה את השראתה מאהבת ארץ המהגרים 
כפיים.  בעבודת  האמינה  ותמיד  שלנו  המגוונת 
פעלה רבות לשמר ולשקם את התעשייה הישראלית 
ודאגה לשמור על העובדים שלה מתוך הרבה כבוד 

ותחושת אחריות כלכלית על חייהם. 
על  לה  להעניק  החליטו  החיים  מפעל  פרס  את 
ההתמדה ארוכת השנים, כתב היד האופנתי שניסחה 
מקומי,  ייצור  על  המאבק  עשורים,  ארבעה  במשך 

כמי שההצלחה העולמית שלה מגיעה 
דווקא מהמקומיות שלה, שאבה את 

השראתה מאהבת ארץ המהגרים המגוונת 
שלנו ותמיד האמינה בעבודת כפיים. 

פעלה רבות לשמר ולשקם את התעשייה 
הישראלית ודאגה לשמור על העובדים 

שלה מתוך הרבה כבוד ותחושת אחריות 
כלכלית על חייהם. 

ליאור מילראמילי מואטי

"כמו אמנות שאינה עיצוב אופנה, כמו 
ציורים של פיצ'חדזה וגדעון רובין, את 
מסתכלת על האמן שמאחורי היצירה 

ומגלה בית וזו דורין עבורי: נוחות שהיא גם 
ביתית וגם חגיגית בו בזמן וכל זה ארוז במין 

אלגנטיות מובנת מאליה ."

שהיא  האדם  פרנקפורט,  דורין  את  הערצתי  כנערה  עוד 
והעבודות שלה דיברו בדיוק את השפה שחלמתי לדבר, 
אמת  שהיא  לאיזו  שמחויב  נינוח  בעצמו,  בוטח  אדם  של 
שהיא הרבה מעבר למושג הקלישאתי של אמת, מן אמת 
נינוחה ומכילה וזה בדיוק מה שאני מרגישה כשאני לובשת 
בגדים שלה- שאני בבית. ושהשמלה, יותר משהיא נתפרה 

עבורי, היא נתפרה עבור האישה שאני רוצה להיות.
לימים זכיתי גם להכיר אותה ולמרבה השמחה, היא הייתה 
עיניים  האדם הזה מהתמונות, אסופה אבל לא קרה עם 
אבל  אותך  שרואה  מהסוג  ואכפתיות,  חום  של  שפע  שהן 
כמו  אופנה,  עיצוב  שאינה  אמנות  כמו  אותך.  מפשיט  לא 
ציורים של פיצחדזה וגדעון רובין, את מסתכלת על האמן 
שמאחורי היצירה ומגלה בית וזו דורין עבורי: נוחות שהיא 
גם ביתית וגם חגיגית בו בזמן וכל זה ארוז במן אלגנטיות 

מובנת מאליה.
בפיג'מה  מהבית  התקיימו  העבודה  למפלגת  הפריימריז 
אותי  שהעבירו  והבנתי  תוצאותיו  השמע  עם  הזום.  ודרך 
הראשונה,  העשירייה  לצמרת  השנייה  העשירייה  מאמצע 
טלפנתי מיד אל דורין. מקץ שלושים שניות של שיחה, היא 
הבינה מה אני צריכה ותוך שעות ספורות בלבד שליח עם 
חכמה  סוג  בכל  חכמה  דורין  בדלת.  לי  נקש  שלה  בגדים 
והקול  חכמה  שלה  הנוכחות  חכם,  שלה  היופי  אפשרית, 
זמניים  והעל  מהייחודיים  הוא   voice של  במובן  שלה, 
סיבות;  הרבה  כך  מכל  לפרס  ראויה  היא  כאן,  שקיימים 
על המקומיות, על ההתעקשות לייצר כאן בישראל, בתל 
אביב שלנו. על המבט הבוטח ועל עמוד השדרה העיצובי 
דפי  שנה  מאה  בעוד  שגם  בטוחה  אני  שלה.  והרעיוני 
ההיסטוריה שיתברכו בשמה יהיו יפים יותר ושמחים יותר 

מהכתובים האחרים.

קליקה  הייתה  חברים,  של  לינקים  דרך  הכרתי  דורין  את 
זוכר  אני  צעיר,  וכדוגמן  ה-90  שנות  אביב  תל  של  כזאת 
שצלם האופנה גולי כהן יעץ לי להיפגש איתה. הגעתי אליה 
הביתה להכיר ופגשתי אישה עם וייב אחר, השקט הנפשי, 
איתה  עשיתי  להתחבר.  לי  גרמו  שלה  והחכמה  הצניעות 
כמה קטלוגים, תצוגות וצילומי עיתונות, חלק מהתמונות 
המשותפת  לעבודה  קשורות  כדוגמן  לי  שיש  יפות  הכי 
איתה. באותה תקופה לא היו לי יותר מידי חברים בתעשייה 
דורין הפך לחברות אישית. היא נפלאה,  אבל הקשר עם 
בשנות  ילד  הייתי  אימהית.  מאוד  וגם  בטירוף  מוכשרת 
כזאת  אנרגיה  עם  לב  רחבת  והיא  המוקדמות  העשרים 
תמיד  סביבה,  שקט  תמיד  לידה,  להיות  רציתי  שתמיד 
רגוע, היא אף פעם לא מתלהמת, לא מרכלת, לא רבה. 
הוויה נעימה. ולמרות שהייתי דוגמן רק לזמן קצר כי מהר 
תבקש  שדורין  מה  כל  לי  מתאים  לא  שזה  הבנתי  מאוד 
ממני אני אגיד לה כן. לא משנה כמה זמן לא נפגשנו, הלב 
קרוב. אני מעריך אותה מאוד, היא הולכת עם האמת שלה 
וזה לא פשוט למישהו שרוצה להצליח, המשמעות של זה 
כשהבנאדם  אבל  וסיזיפי  ארוך  יהיה  שהתהליך  אומרת 
הולך עם האמת שלו, אי אפשר לפגוע בו. וככה דורין, היא 
לא מתלכלכת, היא נשארת נאמנה לעצמה. לא פזלה אף 
פעם ימינה ושמאלה, הלכה עם הסטייל שלה עד הסוף ולא 
נכנעה לטרנדים. זה הדבר שבעיניי הכי חשוב אצל אמנים 

מכל תחום.
שלה,  העיצוביים  הקווים  על  השנים  לאורך  מסתכל  אני 
הייחודיים  הטאצ'ים  הכפתורים,  הסיניים,  הצווארונים  על 
שלה, דברים משתנים כל הזמן אבל המהות נשארת וזה 
שהיה  מה  ההיכר,  סימני  על  שומרת  הכל.  שמנצח  מה 
וזה מה שעושה  ויצירתי פעם, עדיין נפלא גם היום  נפלא 
את המותג לקלאסי.  זה משהו שאף פעם לא נגמר, לא 

משנה מתי ובאיזה צבע, זה תמיד טוב. 

"היא נפלאה, מוכשרת בטירוף וגם מאוד 
אימהית. הייתי ילד בשנות העשרים 

המוקדמות והיא רחבת לב עם אנרגיה 
כזאת שתמיד רציתי להיות לידה ." 
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ההתעקשות על שיח פוליטי ועל נושאי קיימות ועל 
לבין  מסחרי,  עיצוב  בין  משלבת  היא  שבו  האופן 
היום  ועד  דרכה  מתחילת  לבמה.  אמנותי  עיצוב 
עובדי  לקוחות,  קולגות,  ואהבה  חסד  לה  זוכרים 
המותג ויקיריה. מודים לה על מפעל שהוא הרבה 
יותר, אופנה שהיא הרבה  נכון  או  מעבר לאופנה 

יותר מבגד. 



בשנת  כמעצבת  דרכה  את  החלה  פרנקפורט  דורין 
1975 כאשר פתחה חנות קטנה בכלבו שלום ומכרה 
לאמנים  בגדים  עיצבה  במקביל  בעיצובה,  בגדים 
עם  ביחד  הקימה   1983 ובשנת  בארץ,  מובילים 

שותפתה מרגיט סגל מפעל קטן לייצור עיצוביה.
הן התעקשו על ייצור מקומי, שמייצר פרנסה וגאווה 

בתוך הקהילה. 
ומותג  גיאוגרפיים  גבולות  חצתה  ההצלחה  לימים 
כמי  תאוצה.  תפס  פרנקפורט'  'דורין  הבגדים 
שההצלחה העולמית שלה מגיעה דווקא מהמקומיות 
שלה, שאבה את השראתה מאהבת ארץ המהגרים 
כפיים.  בעבודת  האמינה  ותמיד  שלנו  המגוונת 
פעלה רבות לשמר ולשקם את התעשייה הישראלית 
ודאגה לשמור על העובדים שלה מתוך הרבה כבוד 

ותחושת אחריות כלכלית על חייהם. 
על  לה  להעניק  החליטו  החיים  מפעל  פרס  את 
ההתמדה ארוכת השנים, כתב היד האופנתי שניסחה 
מקומי,  ייצור  על  המאבק  עשורים,  ארבעה  במשך 

כמי שההצלחה העולמית שלה מגיעה 
דווקא מהמקומיות שלה, שאבה את 

השראתה מאהבת ארץ המהגרים המגוונת 
שלנו ותמיד האמינה בעבודת כפיים. 

פעלה רבות לשמר ולשקם את התעשייה 
הישראלית ודאגה לשמור על העובדים 

שלה מתוך הרבה כבוד ותחושת אחריות 
כלכלית על חייהם. 

ליאור מילראמילי מואטי

"כמו אמנות שאינה עיצוב אופנה, כמו 
ציורים של פיצ'חדזה וגדעון רובין, את 
מסתכלת על האמן שמאחורי היצירה 

ומגלה בית וזו דורין עבורי: נוחות שהיא גם 
ביתית וגם חגיגית בו בזמן וכל זה ארוז במין 

אלגנטיות מובנת מאליה ."

שהיא  האדם  פרנקפורט,  דורין  את  הערצתי  כנערה  עוד 
והעבודות שלה דיברו בדיוק את השפה שחלמתי לדבר, 
אמת  שהיא  לאיזו  שמחויב  נינוח  בעצמו,  בוטח  אדם  של 
שהיא הרבה מעבר למושג הקלישאתי של אמת, מן אמת 
נינוחה ומכילה וזה בדיוק מה שאני מרגישה כשאני לובשת 
בגדים שלה- שאני בבית. ושהשמלה, יותר משהיא נתפרה 

עבורי, היא נתפרה עבור האישה שאני רוצה להיות.
לימים זכיתי גם להכיר אותה ולמרבה השמחה, היא הייתה 
עיניים  האדם הזה מהתמונות, אסופה אבל לא קרה עם 
אבל  אותך  שרואה  מהסוג  ואכפתיות,  חום  של  שפע  שהן 
כמו  אופנה,  עיצוב  שאינה  אמנות  כמו  אותך.  מפשיט  לא 
ציורים של פיצחדזה וגדעון רובין, את מסתכלת על האמן 
שמאחורי היצירה ומגלה בית וזו דורין עבורי: נוחות שהיא 
גם ביתית וגם חגיגית בו בזמן וכל זה ארוז במן אלגנטיות 

מובנת מאליה.
בפיג'מה  מהבית  התקיימו  העבודה  למפלגת  הפריימריז 
אותי  שהעבירו  והבנתי  תוצאותיו  השמע  עם  הזום.  ודרך 
הראשונה,  העשירייה  לצמרת  השנייה  העשירייה  מאמצע 
טלפנתי מיד אל דורין. מקץ שלושים שניות של שיחה, היא 
הבינה מה אני צריכה ותוך שעות ספורות בלבד שליח עם 
חכמה  סוג  בכל  חכמה  דורין  בדלת.  לי  נקש  שלה  בגדים 
והקול  חכמה  שלה  הנוכחות  חכם,  שלה  היופי  אפשרית, 
זמניים  והעל  מהייחודיים  הוא   voice של  במובן  שלה, 
סיבות;  הרבה  כך  מכל  לפרס  ראויה  היא  כאן,  שקיימים 
על המקומיות, על ההתעקשות לייצר כאן בישראל, בתל 
אביב שלנו. על המבט הבוטח ועל עמוד השדרה העיצובי 
דפי  שנה  מאה  בעוד  שגם  בטוחה  אני  שלה.  והרעיוני 
ההיסטוריה שיתברכו בשמה יהיו יפים יותר ושמחים יותר 

מהכתובים האחרים.

קליקה  הייתה  חברים,  של  לינקים  דרך  הכרתי  דורין  את 
זוכר  אני  צעיר,  וכדוגמן  ה-90  שנות  אביב  תל  של  כזאת 
שצלם האופנה גולי כהן יעץ לי להיפגש איתה. הגעתי אליה 
הביתה להכיר ופגשתי אישה עם וייב אחר, השקט הנפשי, 
איתה  עשיתי  להתחבר.  לי  גרמו  שלה  והחכמה  הצניעות 
כמה קטלוגים, תצוגות וצילומי עיתונות, חלק מהתמונות 
המשותפת  לעבודה  קשורות  כדוגמן  לי  שיש  יפות  הכי 
איתה. באותה תקופה לא היו לי יותר מידי חברים בתעשייה 
דורין הפך לחברות אישית. היא נפלאה,  אבל הקשר עם 
בשנות  ילד  הייתי  אימהית.  מאוד  וגם  בטירוף  מוכשרת 
כזאת  אנרגיה  עם  לב  רחבת  והיא  המוקדמות  העשרים 
תמיד  סביבה,  שקט  תמיד  לידה,  להיות  רציתי  שתמיד 
רגוע, היא אף פעם לא מתלהמת, לא מרכלת, לא רבה. 
הוויה נעימה. ולמרות שהייתי דוגמן רק לזמן קצר כי מהר 
תבקש  שדורין  מה  כל  לי  מתאים  לא  שזה  הבנתי  מאוד 
ממני אני אגיד לה כן. לא משנה כמה זמן לא נפגשנו, הלב 
קרוב. אני מעריך אותה מאוד, היא הולכת עם האמת שלה 
וזה לא פשוט למישהו שרוצה להצליח, המשמעות של זה 
כשהבנאדם  אבל  וסיזיפי  ארוך  יהיה  שהתהליך  אומרת 
הולך עם האמת שלו, אי אפשר לפגוע בו. וככה דורין, היא 
לא מתלכלכת, היא נשארת נאמנה לעצמה. לא פזלה אף 
פעם ימינה ושמאלה, הלכה עם הסטייל שלה עד הסוף ולא 
נכנעה לטרנדים. זה הדבר שבעיניי הכי חשוב אצל אמנים 

מכל תחום.
שלה,  העיצוביים  הקווים  על  השנים  לאורך  מסתכל  אני 
הייחודיים  הטאצ'ים  הכפתורים,  הסיניים,  הצווארונים  על 
שלה, דברים משתנים כל הזמן אבל המהות נשארת וזה 
שהיה  מה  ההיכר,  סימני  על  שומרת  הכל.  שמנצח  מה 
וזה מה שעושה  ויצירתי פעם, עדיין נפלא גם היום  נפלא 
את המותג לקלאסי.  זה משהו שאף פעם לא נגמר, לא 

משנה מתי ובאיזה צבע, זה תמיד טוב. 

"היא נפלאה, מוכשרת בטירוף וגם מאוד 
אימהית. הייתי ילד בשנות העשרים 

המוקדמות והיא רחבת לב עם אנרגיה 
כזאת שתמיד רציתי להיות לידה ." 
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ההתעקשות על שיח פוליטי ועל נושאי קיימות ועל 
לבין  מסחרי,  עיצוב  בין  משלבת  היא  שבו  האופן 
היום  ועד  דרכה  מתחילת  לבמה.  אמנותי  עיצוב 
עובדי  לקוחות,  קולגות,  ואהבה  חסד  לה  זוכרים 
המותג ויקיריה. מודים לה על מפעל שהוא הרבה 
יותר, אופנה שהיא הרבה  נכון  או  מעבר לאופנה 

יותר מבגד. 
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שנה,  עשרים  כמעט  לפני  הכרנו  ואני  פרנקפורט  דורין 
לאחר שנשלחתי לסקר קולקציה חדשה בעיצובה. מאחורי 
מתקנת  שחורים,  לבושה  המתינה  היא  בסטודיו  השולחן 
ומדייקת את הליפסטיק האדום הנצחי. אני לא זוכר הרבה 
 - בקול  שהופתעתי  זוכר  אני  כן  ההוא,  הבגדים  מאוסף 
ובחוסר טאקט - על הפער בין התדמית המרוחקת והחזות 
לבין  הכהים  המשקפיים  מאחורי  אדמס  פטרישיה  של 
משועשעת  הייתה  היא  מולי.  שניצבת  המשעשעת  האישה 
החוזרים  השידורים  על  קצת  דיברנו  כך  אחר  מהאבחנה. 
ומאז   Absolutely Fabulous הטלוויזיונית  הקומדיה  של 

נותרנו בקשר, מקצועי וחברי, עד היום. 
לדורין סדר יום ברור, קוהרנטי ובלתי מתפשר. יש שיקראו 
להתעקש  בחירתה  דרך.  שזו  מאמין  אני   - עקשנות  לזה 
ייצור מקומי תחת הסלוגן "מעוצב ומיוצר בתל אביב",  על 
לדוגמה. לא בישראל - כי אם בתל אביב, בקהילה בה היא 
פרנקפורט  של  בסטודיו  ביקור  כל  בכדי,  לא  ופועלת.  חיה 
ברחוב שוקן בדרום תל אביב, מרגיש כמו כניסה לחמולה 

משפחתית, שמהר מאוד מחבקת אותך. 
רבות:  מסיבות  פרנקפורט  לדורין  מגיע  חיים  מפעל  פרס 
התמדה לאורך ארבעה עשורים, ייצור כחול-לבן, השראות 
אביבה  כמו  מציירות   - הישראלית  מהתרבות  שלקוחות 
השמונים  משנות  אופנה  לפיגורות  ועד  שמשי  וציונה  אורי 
עיצוב  בין  ורסטיליות  חזה,  ועופרה  תורג'מן  בועז  כמו 
מסחרי לבמה, אבל בעיקר על הדברים שהיא אומרת בפה 
חוששים  רבים  בה  בישראל  ופוליטי  חברתי  באקלים  מלא. 
להשמיע את דעתם - פרנקפורט היא לוחמת. היא דוברת 
בולטת נגד מדיניות ממשלת ישראל, פועלת ללא חת לשיח 
על ייצור מקומי של תעשיית האופנה, ומזכירה לנו שוב ושוב 

שאי אפשר לנתק בין אופנה מקומית לחיים בישראל. 

דגמנתי  גם  היתר  בין  בהן  בפריס  משנתיים  שבתי 
הגעתי  לזורגן  עדה  והמאפרת  כהן  גולי  הצלם  ובהמלצת 
הייתי  בהן  שנים  לארבע  שהוביל  מה  דורין,  את  לפגוש 
מדהימה  אישה  מקרוב  להכיר  וזכיתי  שלה  הפרזנטורית 
וללוות קולקציות מהדגם ועד למסלול  ומעוררת השראה 
אנחנו  השנים  כל  בחו"ל.  ותערוכות  צילומים  התצוגה, 
והשמיכה  עיצבה  דורין  שלי  הכלולות  שמלת  את  בקשר, 
הראשונה של תומר כשנולד הייתה שמיכת קווילט שדורין 
וקיימנו  הרצאות  העברתי  קורונה  טרום  בשנה  לו.  הכינה 
ברחבי  הרשת  בחנויות  דורין  של  לקוחות  עם  שיח  מפגש 
הארץ וכל מפגש הוא כאילו נפגשנו פעם אחרונה אתמול.

לי  יראו  בו  בעולם  מקום  ובכל  ביום  שעה  בכל  כמעצבת 
האצבע  טביעת  שלה,  כעיצוב  אותו  אזהה  דורין  של  בגד 
שלה מובהקת והיא שומרת לאורך שנים על עיצוב שהוא 
תמהיל משובח של ארץ ישראליות כנענית וקוסמופוליטיות 

על זמנית.
יש לי מעיל בצבע בורדו של דורין שלקחתי איתי לנסיעת 
עבודה בארה"ב ובכל מקום נשים הגיבו עליו, שאלו מהיכן. 
המעיל  בבד.  לגעת  שביקשה  בחנות  אישה  אפילו  הייתה 

עדיין איתי וכל חורף יוצא לי ללבוש אותו.
הזה  הפרס  את  לה  שמגיע  וחושבת  בשבילה  שמחה  אני 
על ההתמדה והעקביות במשך כל כך הרבה שנים על יצור 
מקומי על די.אן.איי ייחודי, על מעורבות חברתית, אהבת 
הארץ ומבחינתי באופן אישי האישה שפתחה בפניי דלת 
שהובילה לקריירה מהממת רבת שנים שאני מודה לה כל 

כך ופשוט אוהבת אותה.

שירלי גליק

איתי יעקב

"כמעצבת בכל שעה ביום ובכל מקום 
בעולם בו יראו לי בגד של דורין אזהה אותו 

כעיצוב שלה, טביעת האצבע שלה מובהקת 
והיא שומרת לאורך שנים על עיצוב שהוא 

תמהיל משובח של ארץ ישראליות כנענית 
וקוסמופוליטיות על זמנית."

"לדורין סדר יום ברור, קוהרנטי ובלתי 
מתפשר. יש שיקראו לזה עקשנות - אני מאמין 

שזו דרך. בחירתה להתעקש על ייצור מקומי 
תחת הסלוגן "מעוצב ומיוצר בתל אביב", 
לדוגמה. לא בישראל - כי אם בתל אביב, 

בקהילה בה היא חיה ופועלת. לא בכדי, כל 
ביקור בסטודיו של פרנקפורט ברחוב שוקן 

בדרום תל אביב, מרגיש כמו כניסה לחמולה 
משפחתית, שמהר מאוד מחבקת אותך. "

האמת שאני לא באמת זוכרת איך ומתי הכרתי את דורין, 
בן  של  האסיסטנטית  הייתה  כשהיא  שהכרנו  חושבת  אני 
לם, הצלם הראשון שעבדתי איתו, אני זוכרת את דמותה 
יכולה לזכור מה הייתה הקולקציה או  שם. אני אפילו לא 
זוכרת  אני  אבל  בו,  שהצטלמתי  בעיצובה  הראשון  הבגד 
שם  אביב,  תל  קולנוע  מאחורי  שלה  הסטודיו  את  בעיקר 
לקולקציות,  הצטלמתי  חזק.  חיבור  ביננו  היה  ממש  כבר 
בגדים,  למדוד  שבאה  פוסט  לפארה  דגמנתי  תצוגות, 
שתיתי תה, באתי לנוח ולהפריע לה לפעמים. עד היום אני 
לפעמים רוצה לחטט לה בדגמים שהיא לא מייצרת, אותם 
אני הכי אוהבת, כי אם חושבים על זה, גם היא עצמה דגם 

אחד ויחיד.
אפשר  כמעצבת?  כאדם?  דורין?  את  לאפיין  אוכל  איך 
להפריד? אני חושבת שהיא נאמנה מאד לקולה הפנימי, 
והן  בעבודה  הן  אותה,  תופסת  שהיא  כפי  שלה  לזהות 
בחייה. נדמה לי שהיא לא עקשנית, אבל נחושה ומדוייקת. 

חלי גולדנברג

״איך אוכל לאפיין את דורין? כאדם? 
כמעצבת? אפשר להפריד? אני חושבת 

שהיא נאמנה מאד לקולה הפנימי, לזהות 
שלה כפי שהיא תופסת אותה, הן בעבודה 

והן בחייה.״

בנותיה,  על  מדברת  כשהיא  אור,  נהיה  מחייכת,  כשהיא 
קולה מתרכך, כשהיא מחזיקה את הפנקס השחור הגדול 
הפנים  השינה,  לפני  ומחשבות  דגמים  מציירת  היא  שבו 
שלה רגועים ויפים, והיא רוקמת ממש ממש יפה. אני לא 
יודעת מה מאפיין אותה, היא מאפיינת את עצמה הפרס 
ותשוקה  יצירתיות  מתוך  מתחזקת  היא  כי  לה  מגיע  הזה 
מתמקדים  שאינם  ועקרונות  אידיאולוגיה  גם  לאופנה 
את  והוקרה,  ובצדק  עוטפת,  היא  הקטן,  האישי  בעולמה 
חברתית,  במעורבות  שלה  הגדולים  והכשרון  היצירתיות 
הישראלית  לתעשיה  אמיתית  ואחריות  סולידריות 
ולעובדיה שלה. אבל ביננו, בלי קשר למילים היפות? היה 
מגיע לה פרס אפילו רק על חותם היד היצירתי שלה, היא 

מעצבת אופנה מחוננת, וכל השאר, גם.
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שנה,  עשרים  כמעט  לפני  הכרנו  ואני  פרנקפורט  דורין 
לאחר שנשלחתי לסקר קולקציה חדשה בעיצובה. מאחורי 
מתקנת  שחורים,  לבושה  המתינה  היא  בסטודיו  השולחן 
ומדייקת את הליפסטיק האדום הנצחי. אני לא זוכר הרבה 
 - בקול  שהופתעתי  זוכר  אני  כן  ההוא,  הבגדים  מאוסף 
ובחוסר טאקט - על הפער בין התדמית המרוחקת והחזות 
לבין  הכהים  המשקפיים  מאחורי  אדמס  פטרישיה  של 
משועשעת  הייתה  היא  מולי.  שניצבת  המשעשעת  האישה 
החוזרים  השידורים  על  קצת  דיברנו  כך  אחר  מהאבחנה. 
ומאז   Absolutely Fabulous הטלוויזיונית  הקומדיה  של 

נותרנו בקשר, מקצועי וחברי, עד היום. 
לדורין סדר יום ברור, קוהרנטי ובלתי מתפשר. יש שיקראו 
להתעקש  בחירתה  דרך.  שזו  מאמין  אני   - עקשנות  לזה 
ייצור מקומי תחת הסלוגן "מעוצב ומיוצר בתל אביב",  על 
לדוגמה. לא בישראל - כי אם בתל אביב, בקהילה בה היא 
פרנקפורט  של  בסטודיו  ביקור  כל  בכדי,  לא  ופועלת.  חיה 
ברחוב שוקן בדרום תל אביב, מרגיש כמו כניסה לחמולה 

משפחתית, שמהר מאוד מחבקת אותך. 
רבות:  מסיבות  פרנקפורט  לדורין  מגיע  חיים  מפעל  פרס 
התמדה לאורך ארבעה עשורים, ייצור כחול-לבן, השראות 
אביבה  כמו  מציירות   - הישראלית  מהתרבות  שלקוחות 
השמונים  משנות  אופנה  לפיגורות  ועד  שמשי  וציונה  אורי 
עיצוב  בין  ורסטיליות  חזה,  ועופרה  תורג'מן  בועז  כמו 
מסחרי לבמה, אבל בעיקר על הדברים שהיא אומרת בפה 
חוששים  רבים  בה  בישראל  ופוליטי  חברתי  באקלים  מלא. 
להשמיע את דעתם - פרנקפורט היא לוחמת. היא דוברת 
בולטת נגד מדיניות ממשלת ישראל, פועלת ללא חת לשיח 
על ייצור מקומי של תעשיית האופנה, ומזכירה לנו שוב ושוב 

שאי אפשר לנתק בין אופנה מקומית לחיים בישראל. 

דגמנתי  גם  היתר  בין  בהן  בפריס  משנתיים  שבתי 
הגעתי  לזורגן  עדה  והמאפרת  כהן  גולי  הצלם  ובהמלצת 
הייתי  בהן  שנים  לארבע  שהוביל  מה  דורין,  את  לפגוש 
מדהימה  אישה  מקרוב  להכיר  וזכיתי  שלה  הפרזנטורית 
וללוות קולקציות מהדגם ועד למסלול  ומעוררת השראה 
אנחנו  השנים  כל  בחו"ל.  ותערוכות  צילומים  התצוגה, 
והשמיכה  עיצבה  דורין  שלי  הכלולות  שמלת  את  בקשר, 
הראשונה של תומר כשנולד הייתה שמיכת קווילט שדורין 
וקיימנו  הרצאות  העברתי  קורונה  טרום  בשנה  לו.  הכינה 
ברחבי  הרשת  בחנויות  דורין  של  לקוחות  עם  שיח  מפגש 
הארץ וכל מפגש הוא כאילו נפגשנו פעם אחרונה אתמול.

לי  יראו  בו  בעולם  מקום  ובכל  ביום  שעה  בכל  כמעצבת 
האצבע  טביעת  שלה,  כעיצוב  אותו  אזהה  דורין  של  בגד 
שלה מובהקת והיא שומרת לאורך שנים על עיצוב שהוא 
תמהיל משובח של ארץ ישראליות כנענית וקוסמופוליטיות 

על זמנית.
יש לי מעיל בצבע בורדו של דורין שלקחתי איתי לנסיעת 
עבודה בארה"ב ובכל מקום נשים הגיבו עליו, שאלו מהיכן. 
המעיל  בבד.  לגעת  שביקשה  בחנות  אישה  אפילו  הייתה 

עדיין איתי וכל חורף יוצא לי ללבוש אותו.
הזה  הפרס  את  לה  שמגיע  וחושבת  בשבילה  שמחה  אני 
על ההתמדה והעקביות במשך כל כך הרבה שנים על יצור 
מקומי על די.אן.איי ייחודי, על מעורבות חברתית, אהבת 
הארץ ומבחינתי באופן אישי האישה שפתחה בפניי דלת 
שהובילה לקריירה מהממת רבת שנים שאני מודה לה כל 

כך ופשוט אוהבת אותה.

שירלי גליק

איתי יעקב

"כמעצבת בכל שעה ביום ובכל מקום 
בעולם בו יראו לי בגד של דורין אזהה אותו 

כעיצוב שלה, טביעת האצבע שלה מובהקת 
והיא שומרת לאורך שנים על עיצוב שהוא 

תמהיל משובח של ארץ ישראליות כנענית 
וקוסמופוליטיות על זמנית."

"לדורין סדר יום ברור, קוהרנטי ובלתי 
מתפשר. יש שיקראו לזה עקשנות - אני מאמין 

שזו דרך. בחירתה להתעקש על ייצור מקומי 
תחת הסלוגן "מעוצב ומיוצר בתל אביב", 
לדוגמה. לא בישראל - כי אם בתל אביב, 

בקהילה בה היא חיה ופועלת. לא בכדי, כל 
ביקור בסטודיו של פרנקפורט ברחוב שוקן 

בדרום תל אביב, מרגיש כמו כניסה לחמולה 
משפחתית, שמהר מאוד מחבקת אותך. "

האמת שאני לא באמת זוכרת איך ומתי הכרתי את דורין, 
בן  של  האסיסטנטית  הייתה  כשהיא  שהכרנו  חושבת  אני 
לם, הצלם הראשון שעבדתי איתו, אני זוכרת את דמותה 
יכולה לזכור מה הייתה הקולקציה או  שם. אני אפילו לא 
זוכרת  אני  אבל  בו,  שהצטלמתי  בעיצובה  הראשון  הבגד 
שם  אביב,  תל  קולנוע  מאחורי  שלה  הסטודיו  את  בעיקר 
לקולקציות,  הצטלמתי  חזק.  חיבור  ביננו  היה  ממש  כבר 
בגדים,  למדוד  שבאה  פוסט  לפארה  דגמנתי  תצוגות, 
שתיתי תה, באתי לנוח ולהפריע לה לפעמים. עד היום אני 
לפעמים רוצה לחטט לה בדגמים שהיא לא מייצרת, אותם 
אני הכי אוהבת, כי אם חושבים על זה, גם היא עצמה דגם 

אחד ויחיד.
אפשר  כמעצבת?  כאדם?  דורין?  את  לאפיין  אוכל  איך 
להפריד? אני חושבת שהיא נאמנה מאד לקולה הפנימי, 
והן  בעבודה  הן  אותה,  תופסת  שהיא  כפי  שלה  לזהות 
בחייה. נדמה לי שהיא לא עקשנית, אבל נחושה ומדוייקת. 

חלי גולדנברג

״איך אוכל לאפיין את דורין? כאדם? 
כמעצבת? אפשר להפריד? אני חושבת 

שהיא נאמנה מאד לקולה הפנימי, לזהות 
שלה כפי שהיא תופסת אותה, הן בעבודה 

והן בחייה.״

בנותיה,  על  מדברת  כשהיא  אור,  נהיה  מחייכת,  כשהיא 
קולה מתרכך, כשהיא מחזיקה את הפנקס השחור הגדול 
הפנים  השינה,  לפני  ומחשבות  דגמים  מציירת  היא  שבו 
שלה רגועים ויפים, והיא רוקמת ממש ממש יפה. אני לא 
יודעת מה מאפיין אותה, היא מאפיינת את עצמה הפרס 
ותשוקה  יצירתיות  מתוך  מתחזקת  היא  כי  לה  מגיע  הזה 
מתמקדים  שאינם  ועקרונות  אידיאולוגיה  גם  לאופנה 
את  והוקרה,  ובצדק  עוטפת,  היא  הקטן,  האישי  בעולמה 
חברתית,  במעורבות  שלה  הגדולים  והכשרון  היצירתיות 
הישראלית  לתעשיה  אמיתית  ואחריות  סולידריות 
ולעובדיה שלה. אבל ביננו, בלי קשר למילים היפות? היה 
מגיע לה פרס אפילו רק על חותם היד היצירתי שלה, היא 

מעצבת אופנה מחוננת, וכל השאר, גם.
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מול   2007 משנת  ליילכ  וירחון  קפה  כוס  עם  יושבת  אני 
ואני מוצפת בהרבה רגשות  הראיון הראשון שלי עם דורין 
חמים. אני זוכרת שציפיתי לראיין אותה על אופנה ובגדים 

אבל השיחה גלשה לפוליטיקה, שלום ודו קיום.
אני גם זוכרת שבאותו הריאיון דורין סיפרה לי שהעסיקה 
הורית  חד  אם  הייתה  כי  שלה  לבנות  ערבייה  מטפלת 
רק  ולא  ילדים  לגדל  שיודעת  מישהי  חיפשה  והיא  עובדת 
לבשל, חיפשה תרבות ושפה נוספת לילדות שלה. שזה גם 
מה שאני עושה היום, הבן שלי בן השלוש וחצי מדבר רוסית 

כמו ערבית בזכות המטפלת הרוסיה שלו.
לעצב  החליטה  ב-2007,  כבר  כולם:  את  הקדימה  דורין 
ובמחיר  יום  לכל  לשמלות  להפוך  שאפשר  כלה  שמלות 
שפוי. דיברה לפני כולם על כמה יפות נשים בגיל ארבעים 
לנשים  אלא  לעשירות  רק  לא  בגדים  עיצבה  ומעלה. 

עובדות שמחפשות בגדי מעצבים במחיר נגיש.
למעשה  הערבית,  מהחברה  צוות  פגשתי  שלה  בסטודיו 
כל החברה הישראלית מאז ומתמיד הייתה חלק ממורשת 
בפוליטיקה  שחסר  מה  מלא,  בשוויון  פרנקפורט  דורין 

המעצבת הזאת עשתה והשלימה דרך הבגדים.
דרך ההיכרות שלי איתה הייתה שואלת ומתעניינת בסטייל 
את  גם  לשקף  כדי  לפרטים  ונכנסת  הערבייה  האישה 
"אני  שאמרה:  זוכרת  שלה.  בעיצובים  הערבייה  האישה 
מדמיינת את עצמי יושבת בבית קפה בסוריה ורואה נשים 
עוברות בעיצובים שלי".  אנשים כמוה עושים את העולם 

הזה יותר טוב.
מורשת  חברה,  של  מעצב.ת  בעצם  בגדים  מעצב.ת 
עיצבה  היא  כי  אפשרי  פרס  כל  לדורין  מגיע  ולכן  ותרבות 
יופי חיצוני ופנימי ואיחדה את כולנו במדינה הזאת. דורין 
מעצבת שמחה, תרבות, יופי, אכפתיות, שוויון ותקווה והיא 

דואגת לפרנס הרבה משפחות באמצעות המפעל שלה.

יארא משעור

״מגיע לדורין כל פרס אפשרי כי היא 
עיצבה יופי חיצוני ופנימי ואיחדה את 

כולנו במדינה הזאת.״

דורין עבורי היא רוקסטאר של האופנה הישראלית, מודל 
אג'נדה  עם  כובשת  אישיות  בעלת  לוחמת  להערצה, 
דורין  עשורים.  משלושה  למעלה  מתפשרת  ולא  סדורה 
היא דוגמא למעצבת שדוגלת ביצירה מקומית, כאן בתל 
אביב בקהילה בה היא חיה ובה היא מייצרת פרנסה וגאווה 

מיצירתה תחת הסלוגן ״מעוצב ומיוצר בת״א״.
את דורין אני זוכר כנער אז הייתי קורא אודותיה במדורי 
היא  בשבילי  לכן  ו״להיטון״,  הזה״  ״העולם  של  הרכילות 
איתי  וישארו  בזכרוני  שנחרטו  הרגעים  אחד  רוקסטאר. 
הרגע  הוא  הישראלית  האופנה  תעשיית  של  ובפנתיאון 
המכונן בו הדוגמניות התנשקו בתצוגת האופנה שהפקנו 
בבניין נטוש ברחוב אלנבי. התצוגה התקיימה ב״חג הגאים 
והגאות״ טרום עידן שבוע הגאווה. בזמן שהדוגמניות סיימו 
חזרה והתחילו איפור-שיער ישבתי לי ברכב ושמעתי מבזק 
העולם  שהיום  לכך  אזכור  היה  שבו  צה״ל  בגלי  חדשות 

מוטי רייפ
"השנה החלטנו בשבוע האופנה להעניק פרס מפעל חיים 

לדורין שאין ראוייה ממנה במיוחד בעת הזו, בתקופה שבה דורין 
מתמודדות עם קושי אדיר של כל שרשרת הייצור ממפעל מקומי 
ועד רשת חנויות. דורין ראויה לפרס בגלל הקול העיצובי הברור, 
כתב היד שלה לאורך השנים, ההתמדה, אהבת הארץ ובחירתה 
להתעקש על ייצור כחול לבן פה בת״א בקהילה בה היא חיה ."  

אני תמיד מחייך כשאני מדבר על דורין כי היא גם המקצוע 
שלי וגם האהבה שלי. ההיכרות איתה נבנתה עם השנים 
בשבילי  פרנקפורט  דורין  שלנו.  האופנתיים  החיים  ודרך 
ותמיד  ''מלכות'  הייתה  דרכי  בתחילת  צעיר  כמעצב 
שאפתי להגיע למעמדה. כשלחצנו ידיים בפעם הראשונה 
משהו  יש  טוב.  משהו  עשיתי  שכנראה  לעצמי  אמרתי 
של  ממרחק  היא  שזו  לזהות  אפשר  שלה.  בבואה  גראפי 
שני קילומטרים. מעין בייגלה מעל הראש וקו מתאר שקורן 
למרחק. אני חושב שזה מכיוון שהיא כמעצבת חשובה כמו 
שהמותג שלה חשוב. יש פה הלימה מושלמת, חוק הכלים 
כשאומרים  עצמה.  את  מעצבת  פשוט  היא  כי  השלובים, 

דורין פרנקפורט אומרים סיפור שלם.
את  רוקחת  היא   – דעתנית  רק  או  מעצבת  רק  לא  היא 
זה  אופנה  על  מדברת  כשהיא  בעולם.  נכון  הכי  המשקה 
צריך  הייתי  לאחרונה  רק  מהות.  על  מדברת  היא  החיים, 
כך  על  שמעה  כשהיא  שלי,  לעסק  שקשור  משהו  עזרה, 
לי,  אומר  לא  אתה  למה  טיפשון,  ואמרה:  צלצלה  היא 
כשהיא  נקייה.  כך  כל  בצורה  עזרה  והיא  חברים.  אנחנו 
מעצבת היא תמיד חושבת על הסיפור הרחב. היא קשובה 
לחתוך  אם  השאלה  לפני  פנורמי.  רואה  הכללי,  למרחב 
על  לחשוב  לה  חשוב  לברך  מתחת  או  מעל  השמלה  את 

האנשים, מי ילבש, מי יקנה, על ההקשר וכו'.
ושיהיו  רלוונטית  להיות  ועדיין  שנים  הרבה  כך  כל  להיות 
חושב  אני  נדיר.  זה  להגיד  לך  יש  מה  לשמוע  מעוניינים 
את  להפוך  הדופן  יוצאת  והיכולת  שלה  ההצלחה  שסוד 
וביכולת  בסקרנות  בעקביות,  גלום  למושג,  שלה  המותג 
ההתחדשות. תמיד נדע שזו היא אבל כל פעם תהיה שם 

התפרצות אחרת. 

ששון קדם

"דורין פרנקפורט בשבילי כמעצב 
צעיר בתחילת דרכי הייתה ''מלכות' 

ותמיד שאפתי להגיע למעמדה ."
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לדורין  הלכתי  רגע  באותו  והגאות.  הגאים  יום  את  מציין 
והגאות  הגאים  חג  שלכבוד  התנגדות  לה  יש  אם  ושאלתי 
הסכימה  כמובן  דורין  המפורסמת.  הנשיקה  את  נוסיף 
מהדורות  כל  את  פתח  הזה  האייטם  היסטוריה.  והשאר 
המרגשים  הרגעים  אחד  זה  מבחינתי  שיח,  ויצר  החדשות 

והמשמעותיים שיצרנו בקריירה שלי. 
חיים  מפעל  פרס  להעניק  האופנה  בשבוע  החלטנו  השנה 
בתקופה  הזו,  בעת  במיוחד  ממנה  ראוייה  שאין  לדורין 
שרשרת  כל  של  אדיר  קושי  עם  מתמודדות  דורין  שבה 
הייצור ממפעל מקומי ועד רשת חנויות. דורין ראויה לפרס 
בגלל הקול העיצובי הברור, כתב היד שלה לאורך השנים, 
ורסטיליות,  לבן,  כחול  וייצור  הארץ  אהבת  ההתמדה, 
מקצועיות, מעורבות חברתית והיותה מודל וההשראה עבור 
עיניהם  את  אליה  שנושאים  דרכן.ם  בראשית  מעצבים.ות 

כדוגמא לעשייה מקומית ארוכת שנים. טי
פר

ם 
בו

אל



1 7 7  |  K o r n i t F a s h i o n W e e k 

מול   2007 משנת  ליילכ  וירחון  קפה  כוס  עם  יושבת  אני 
ואני מוצפת בהרבה רגשות  הראיון הראשון שלי עם דורין 
חמים. אני זוכרת שציפיתי לראיין אותה על אופנה ובגדים 

אבל השיחה גלשה לפוליטיקה, שלום ודו קיום.
אני גם זוכרת שבאותו הריאיון דורין סיפרה לי שהעסיקה 
הורית  חד  אם  הייתה  כי  שלה  לבנות  ערבייה  מטפלת 
רק  ולא  ילדים  לגדל  שיודעת  מישהי  חיפשה  והיא  עובדת 
לבשל, חיפשה תרבות ושפה נוספת לילדות שלה. שזה גם 
מה שאני עושה היום, הבן שלי בן השלוש וחצי מדבר רוסית 

כמו ערבית בזכות המטפלת הרוסיה שלו.
לעצב  החליטה  ב-2007,  כבר  כולם:  את  הקדימה  דורין 
ובמחיר  יום  לכל  לשמלות  להפוך  שאפשר  כלה  שמלות 
שפוי. דיברה לפני כולם על כמה יפות נשים בגיל ארבעים 
לנשים  אלא  לעשירות  רק  לא  בגדים  עיצבה  ומעלה. 

עובדות שמחפשות בגדי מעצבים במחיר נגיש.
למעשה  הערבית,  מהחברה  צוות  פגשתי  שלה  בסטודיו 
כל החברה הישראלית מאז ומתמיד הייתה חלק ממורשת 
בפוליטיקה  שחסר  מה  מלא,  בשוויון  פרנקפורט  דורין 

המעצבת הזאת עשתה והשלימה דרך הבגדים.
דרך ההיכרות שלי איתה הייתה שואלת ומתעניינת בסטייל 
את  גם  לשקף  כדי  לפרטים  ונכנסת  הערבייה  האישה 
"אני  שאמרה:  זוכרת  שלה.  בעיצובים  הערבייה  האישה 
מדמיינת את עצמי יושבת בבית קפה בסוריה ורואה נשים 
עוברות בעיצובים שלי".  אנשים כמוה עושים את העולם 

הזה יותר טוב.
מורשת  חברה,  של  מעצב.ת  בעצם  בגדים  מעצב.ת 
עיצבה  היא  כי  אפשרי  פרס  כל  לדורין  מגיע  ולכן  ותרבות 
יופי חיצוני ופנימי ואיחדה את כולנו במדינה הזאת. דורין 
מעצבת שמחה, תרבות, יופי, אכפתיות, שוויון ותקווה והיא 

דואגת לפרנס הרבה משפחות באמצעות המפעל שלה.

יארא משעור

״מגיע לדורין כל פרס אפשרי כי היא 
עיצבה יופי חיצוני ופנימי ואיחדה את 

כולנו במדינה הזאת.״

דורין עבורי היא רוקסטאר של האופנה הישראלית, מודל 
אג'נדה  עם  כובשת  אישיות  בעלת  לוחמת  להערצה, 
דורין  עשורים.  משלושה  למעלה  מתפשרת  ולא  סדורה 
היא דוגמא למעצבת שדוגלת ביצירה מקומית, כאן בתל 
אביב בקהילה בה היא חיה ובה היא מייצרת פרנסה וגאווה 

מיצירתה תחת הסלוגן ״מעוצב ומיוצר בת״א״.
את דורין אני זוכר כנער אז הייתי קורא אודותיה במדורי 
היא  בשבילי  לכן  ו״להיטון״,  הזה״  ״העולם  של  הרכילות 
איתי  וישארו  בזכרוני  שנחרטו  הרגעים  אחד  רוקסטאר. 
הרגע  הוא  הישראלית  האופנה  תעשיית  של  ובפנתיאון 
המכונן בו הדוגמניות התנשקו בתצוגת האופנה שהפקנו 
בבניין נטוש ברחוב אלנבי. התצוגה התקיימה ב״חג הגאים 
והגאות״ טרום עידן שבוע הגאווה. בזמן שהדוגמניות סיימו 
חזרה והתחילו איפור-שיער ישבתי לי ברכב ושמעתי מבזק 
העולם  שהיום  לכך  אזכור  היה  שבו  צה״ל  בגלי  חדשות 

מוטי רייפ
"השנה החלטנו בשבוע האופנה להעניק פרס מפעל חיים 

לדורין שאין ראוייה ממנה במיוחד בעת הזו, בתקופה שבה דורין 
מתמודדות עם קושי אדיר של כל שרשרת הייצור ממפעל מקומי 
ועד רשת חנויות. דורין ראויה לפרס בגלל הקול העיצובי הברור, 
כתב היד שלה לאורך השנים, ההתמדה, אהבת הארץ ובחירתה 
להתעקש על ייצור כחול לבן פה בת״א בקהילה בה היא חיה ."  

אני תמיד מחייך כשאני מדבר על דורין כי היא גם המקצוע 
שלי וגם האהבה שלי. ההיכרות איתה נבנתה עם השנים 
בשבילי  פרנקפורט  דורין  שלנו.  האופנתיים  החיים  ודרך 
ותמיד  ''מלכות'  הייתה  דרכי  בתחילת  צעיר  כמעצב 
שאפתי להגיע למעמדה. כשלחצנו ידיים בפעם הראשונה 
משהו  יש  טוב.  משהו  עשיתי  שכנראה  לעצמי  אמרתי 
של  ממרחק  היא  שזו  לזהות  אפשר  שלה.  בבואה  גראפי 
שני קילומטרים. מעין בייגלה מעל הראש וקו מתאר שקורן 
למרחק. אני חושב שזה מכיוון שהיא כמעצבת חשובה כמו 
שהמותג שלה חשוב. יש פה הלימה מושלמת, חוק הכלים 
כשאומרים  עצמה.  את  מעצבת  פשוט  היא  כי  השלובים, 

דורין פרנקפורט אומרים סיפור שלם.
את  רוקחת  היא   – דעתנית  רק  או  מעצבת  רק  לא  היא 
זה  אופנה  על  מדברת  כשהיא  בעולם.  נכון  הכי  המשקה 
צריך  הייתי  לאחרונה  רק  מהות.  על  מדברת  היא  החיים, 
כך  על  שמעה  כשהיא  שלי,  לעסק  שקשור  משהו  עזרה, 
לי,  אומר  לא  אתה  למה  טיפשון,  ואמרה:  צלצלה  היא 
כשהיא  נקייה.  כך  כל  בצורה  עזרה  והיא  חברים.  אנחנו 
מעצבת היא תמיד חושבת על הסיפור הרחב. היא קשובה 
לחתוך  אם  השאלה  לפני  פנורמי.  רואה  הכללי,  למרחב 
על  לחשוב  לה  חשוב  לברך  מתחת  או  מעל  השמלה  את 

האנשים, מי ילבש, מי יקנה, על ההקשר וכו'.
ושיהיו  רלוונטית  להיות  ועדיין  שנים  הרבה  כך  כל  להיות 
חושב  אני  נדיר.  זה  להגיד  לך  יש  מה  לשמוע  מעוניינים 
את  להפוך  הדופן  יוצאת  והיכולת  שלה  ההצלחה  שסוד 
וביכולת  בסקרנות  בעקביות,  גלום  למושג,  שלה  המותג 
ההתחדשות. תמיד נדע שזו היא אבל כל פעם תהיה שם 

התפרצות אחרת. 

ששון קדם

"דורין פרנקפורט בשבילי כמעצב 
צעיר בתחילת דרכי הייתה ''מלכות' 

ותמיד שאפתי להגיע למעמדה ."

מן
לד

י ו
אב

ם | 
לו

צי

לדורין  הלכתי  רגע  באותו  והגאות.  הגאים  יום  את  מציין 
והגאות  הגאים  חג  שלכבוד  התנגדות  לה  יש  אם  ושאלתי 
הסכימה  כמובן  דורין  המפורסמת.  הנשיקה  את  נוסיף 
מהדורות  כל  את  פתח  הזה  האייטם  היסטוריה.  והשאר 
המרגשים  הרגעים  אחד  זה  מבחינתי  שיח,  ויצר  החדשות 

והמשמעותיים שיצרנו בקריירה שלי. 
חיים  מפעל  פרס  להעניק  האופנה  בשבוע  החלטנו  השנה 
בתקופה  הזו,  בעת  במיוחד  ממנה  ראוייה  שאין  לדורין 
שרשרת  כל  של  אדיר  קושי  עם  מתמודדות  דורין  שבה 
הייצור ממפעל מקומי ועד רשת חנויות. דורין ראויה לפרס 
בגלל הקול העיצובי הברור, כתב היד שלה לאורך השנים, 
ורסטיליות,  לבן,  כחול  וייצור  הארץ  אהבת  ההתמדה, 
מקצועיות, מעורבות חברתית והיותה מודל וההשראה עבור 
עיניהם  את  אליה  שנושאים  דרכן.ם  בראשית  מעצבים.ות 

כדוגמא לעשייה מקומית ארוכת שנים. טי
פר

ם 
בו

אל
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לא בכל יום יוצא לי להיתקל באדם כה מיוחד שבעזרת כלי כה טריוויאלי החבוי אצל כל אחד מאתנו 
מצליח לחולל מהפך. מצליח לייצר שינוי ולהוכיח לכולנו כי אכן זו לא סתם קלישאה ופרגון הוא אכן 
שם המשחק. גיא שני, מאמן וקואוצ’ר למחמאות מעצימות ופרגון פורץ דרך. מנחה לאינטליגנציה 
מומחה  קרבית.  ביחידה  במיל’  קצין  ולהשפיע'.  להתמודד  'כיצד  הספר  מחבר   .NLP  – ו  רגשית 

לכישורים חברתיים רגשיים. פעיל חברתי, יזם, פורץ דרך ומחולל שינויים.
חוצת  מצחיקה,  קלילה,  חווייתית,  מעניינת,  לסדנה  אתכם  ומזמין  האישי,  סיפורו  את  מספר  גיא 
זו  סדנה  העסקית.  בסביבה  ועובדים  אנשים  בין  הפרגון  חשיבות  על  השראה  ומעוררת  מגזרים, 
משלבת הפעלה של הקהל ומיועדת לארגונים, למנהלים, למוסדות חינוך, לכוחות הביטחון ולחוגי 

בית. בואו להסתכל על עצמכם במראה, לצחוק, לתרגל ולחולל שינוי בארגון.

מדובר בעסק לא קונבנציונלי, 
מהיכן ההשראה?

\ את ההשראה קיבלתי ופיתחתי מתוך 
מספר מוקדים. שנים עסקתי בחינוך, 

הוראה, פיקוד והדרכה ושמתי לב שישנו 
גורם שמוביל אנשים להצלחה ומימוש 

עצמי, מעבר לדרגות, עניבות ותארים. 
מדובר בכל תחומי האינטליגנציה הרגשית: 

אינטראקציות חברתיות, יצירת מוטיבציה 
עצמית, שליטה בכעסים, דחית סיפוקים, 

ניהול רגשות, התמודדות עם פרפקציוניזם, 
יכולת הבעה, ניפוץ תקרות זכוכית ועוד. 

כאשר מתוך כל המכלול הזה חיפשתי את 
הכלי שהכי נצרך לאנשים לכל תחום בין 

אישי: מנהיגות, זוגיות, חינוך, שיווק ומכירות 
ובנוסף במה אני הכי טוב - ומסתבר שזה 

כל מה שקשור לפרגון, מחמאות ועין טובה.

מתוך  לצמוח  שלי,  האישי  הסיפור  מתוך   \
האתגרים שבחיים. למשל גייסו אותי לצבא 
אבל   ,97 קרבי  פרופיל  עם  קרבית,  ליחידה 
בצה"ל,  נמוכה  הכי  לי  נראה  קב"א  עם 
בפנים  לי  צחקו  מאי".  "גיוס  מיוחד  ובגיוס 
כשדברתי על יציאה לפיקוד וקצונה. בסופו 
של יום ולאחר אין ספור דחיות הגעתי להיות 
מוזהבת.  מ"מ  סיכת  עם   1 בבה"ד  מ"פ 
הביטחון,  לכוחות  להרצות  מגיע  כשאני 
כמעט בכל מקום שאני מגיע אליו, אני מבין 
שמבין כולם אני עם הקב"א הכי נמוכה אבל 

בעל הדרגה היותר בכירה.

האם לך קל לפרגן לעצמך או 
כאמרה המוכרת 'הסנדלר הולך 

יחף'?

לב  שמתי  שיש!  חשובה  הכי  השאלה  זאת 
עיקר  פעם,  הזה.  בתחום  בעיה  שקיימת 
מהבית,  הגיעו  העצמית  וההערכה  הפרגון 
הורים, אחים ואחיות שקיבלו את הילד כמו 
הרשתות  בעידן  היום  ולמוטב.  לטוב  שהוא 
אחד  שכל  תופעה  התפשטה  החברתיות 
לפי  לעצמם  ומפרגנים  מעריכים  ואחת 
חופשי  בתרגום  או  שקיבלו  הלייקים  מספר 

שמניע  ביותר  החזק  הקטליזטור  לעברית 
אנשים לפעולה זה ה"מה יגידו?". 

זה גם אחד הנושאים החשובים שאני מלמד 
לפרגן  ללמוד  צריך  אחד  שכל  בסדנה, 
ואם כבר להשוות  לעצמו בזכות מה שהוא, 
זה את עצמך למה שהיית לפני תקופה. אם 
על  לפרגן  שצריך  ברור  אז  שיפור  מזהים 
לכוון  לנוע  להתחיל  צריך  אז  לא,  ואם  כך, 
המטרות של החיים, כי מי שלא יודע לפרגן 

לעצמו, אין לו גם איך לפרגן לאחרים.
אישית  העצמה  תהליך  עברתי  אישית,  אני 
מפרגן  אני  שכיום  חושב,  אני  בריא  מאוד 
לפרגן  שהכוונה  כמובן   - סוף  בלי  לעצמי 
 - פסולה  גאווה  ח"ו  ולא  עצמי  את  ולהעריך 
אחד  שכל  לאנשים  שלי  הבשורה  גם  וזוהי 

ואחת יכולים לפתח זאת.

איך הכישורים שניחת בהם באים 
לידי ביטוי הלכה למעשה בארגון?

חוקרים ערכו בדיקה ברמה בינלאומית בכל 
סוג של חברה – מה מוביל ארגון להצלחה?

התשובה אכן מפתיעה, כי ברור שישנם את 
הגורמים הטריוויאליים: בטחון עצמי, עבודת 
שמו  באמת  אבל  ועוד,  יעדים  הצבת  צוות, 
היכולת  הוא  לב שאחד הגורמים המרכזיים 
של הפרט לזהות מסרים מהסביבה. ואת זה 

בדיוק אני מלמד בהרצאות.
אני מוכן להתחייב על כך, שאם ישימו אותי 
שאני  הכלים  עם  ארגון,  של  סוג  בכל  היום 
מעניק אנחנו נצליח למקסם את התוצאות 

של אותה חברה, מסגרת או ארגון. 

למה לדעתך עובדים לא חווים פרגון 
במקום עבודתם?  איך בכל זאת ניתן 

להטמיע שגרה מבורכת זו כדרך 
חיים בארגון או חברה?

ההיסטוריה  משחר  עוד  נובע  הפרגון  חוסר 
שבאדם:  המזיקים  הגורמים  ומאחד 
את  מוציאים  והכבוד  התאווה  "הקנאה, 
משנה  ד',  פרק  )אבות,  העולם".  מן  האדם 
אלימות,  חיכוכים,  למלחמות,  שמוביל  כא'( 
תדיר  מתקיים  כאשר  פשעים.  ושאר 

קונפליקט פנימי: מצד אחד צריך להחמיא 
ולפרגן לאחר כי זה הערך, מאידך הקנאה, 
האדם  את  אוכלות  העין  וצרות  התחרות 
כי  באחר  ולזלזל  להקטין  ומניעות  מבפנים 
זה פשוט הכי נוח. הבשורה האופטימית שלי 
היא שניתן בהחלט להטמיע את ערך הפרגון 
וניתן  גמיש  הוא  שלנו  שהמוח  היות  בארגון, 
לתכנות מחדש, ומה שאני עושה בסדנה זה 
שני דברים עיקריים: אחד, מציף את הערך, 
אנשים  למודעות,  ועולה  "חם"  כשזה  כך 
פשוט מתחילים לפרגן יותר ובנוסף אני נותן 
ואחת  אחד  שכל  פרקטיים  כלים  המון  גם 

יבינו איך לחולל את השינוי המבורך.

מה הסדנה/ההרצאה שלך כוללת?

הסדנה שלי כוללת המון ידע חדש ומעודכן, 
בהומור,  המתובלת  קלילה  בשפה  מועברת 
גסויות,  במקום  רק  סטדנטאפ,  פשוט 
ואף  לומדים ערכים טובים, בשיתוף הקהל, 
בסוף מקבלים "פק"ל פרגון" המסכם הכל 
ליישם  להתחיל  שניתן  כך  לארנק,  ונכנס 

באופן מידי ולאורך זמן.
יוצאים  המשתתפים  ההרצאה  בסוף 
מחדש,  מסלול  מחשבים  צוחקים,  שמחים, 
ברמה  להצליח  איך  ותובנות  השראה  עם 
לא  פשוט  והם  הסובבים  כל  ועם  האישית 

מפסיקים לפרגן!

מה החזון שלך?

השפעה  של  לרמה  להגיע  הוא  שלי  החזון 

ובין לאומית, לשם כך יש לי מספר  לאומית 
מיזמים חברתיים כאשר כל הזמן אני חושב 
אני  שלי(.  באתר  לראות  )ניתן  ועוד  עוד  על 
שהאדם  ומשוכנע  באנשים  מאמין  מאוד 
בבסיסו הוא טוב, וכשמניעים אותו לפעולה, 
לעזור  לתרום,  יתגייסו  אנשים  כלל  בדרך 

נזכה  וכך  ולפרגן. 
טוב  עולם  ליצור 
נרצה  שכולנו  יותר, 

לחיות בו.
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משיכות מכחול 
דורית מנדלסון ציירת אצל אגם

מחשבות ורגעים, שאלות ופחדים, כאב 
וגעגועים - רחשי הלב כמשיכות מכחול

נדלסון ציירת, יוצרת בסגנונות משתנים ובצבעים מ
עזים. גוף עבודותיה רווי בסתירות וניגודים.  לעתים 

יצירותיה תחומות בצורות גיאומטריות וזוויות מוגדרות, 
ולעתים הן מתמרדות כנגדן באמצעות קווים חופשיים, 

משוחררים ורכים. עבודות רבות שלה מהוות מחווה לציירים 
גדולים ומוכרים כמו מונק או מאטיס. ציירה בעיקר בשמן 

ואקריליק, עד שגילתה את המחשב והציור הדיגיטלי שניתן 
לייצר באמצעותו. כך, ב'ארץ האפשרויות המוגבלות', 

משחקת מנדלסון עם האלגוריתם של התוכנה ומבקשת 
לחקור את הפער שבין המחשב כמכונה קרה ומנוכרת ובין 

רחשי לבה האנושיים.

אצל אגם
פרחה ילדותי,

זכרונות עברי הרחוק.
ספוגים בריחות

של לילות השבת,
אמנונים על מחבת,

אהבה בכל מבט.

דורית מנדלסון

Doritm1234@walla.co.il | 050-5600097

דורית מנדלסון היא מורה ומחנכת. בשנת 2014 הוציאה 
לאור ספר שירים בשם "משיכות מכחול". בשנת 2016 הציגה 

תערוכת יחיד בשם"לב מחשב". בשנת 2020 פרסמה את 
ספרה "מחוות, מחבתות" ובו למעלה מ 90 מחבתות עליהן 

ציירה מחוות לציירים נבחרים.



  kobioron@gmail.com    09-8914191    www.oron-shapira.com
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ד"ר שולמית רונן
colortherapy.co.ilמחברת לתשוקת הלב בשפת האור הצליל והצבע

052-3371070

תרפיית אור צליל וצבע
אבחון ייעוץ וטיפול לגילוי העוצמות שבך
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במושבים  לנדל"ן  מומחה   – גיל  עוזי  עם  בראיון 
בכל הארץ, עמק חפר והשרון, נבין כיצד הגיע עוזי 
מומחה  חייבים  מדוע  במושבים,  הנדל"ן  תחום  אל 
לנדל"ן במושבים כאשר רוצים לרכוש או למכור, נכס 
במושב או בישובים הנלווים למושבים, ונקבל שיעור 

מקוצר בהשקעה חכמה.

עוזי גיל מומחה כבר 43 שנים בתחום הנדל"ן במושבים, מוכר 
לקהילת שמאים, עורכי הדין, הבנקאים ואנשי עסקים המצויים 
שיווק הנדל"ן במושבים  1 בתחום  כ-בר סמכא מס'  בתחום 
בכל הארץ בכלל, ובישובי עמק חפר והשרון בפרט. עוזי היה 
מבין הראשונים בארץ שקיבלו רישיון בתיווך נדל"ן ללא צורך 

בבחינות.

עוזי גיל יליד שנת 1950 רב סרן בדימוס מחיל התותחנים. גדל 
בכפר ויתקין, ובאופן טבעי עקב צמיחתו בתוך מושב, התחיל 
1978 לעסוק בתחום. עוזי היה מבין הבודדים באותה  בשנת 
נחלות,  משווק  עוזי  במושבים.  נדל"ן  לשווק  שהחל  תקופה 
משקים ובתים פרטיים ווילות במושבים הכפריים במרכז הארץ, 
וכן בישובים הנלווים למושבים כגון: חופית, בת חן, וכדומה. עוזי 
נחשב על ידי העוסקים בענף כמקצוען ברמה אחרת! ורבים 
דין, בנקאים אנשי עסקים  עורכי  מהעוסקים בענף שמאים, 
חוות  את  ומקבלים  קרובות  לעיתים  עמו  מתייעצים  וקולגות 
דעתו של עוזי גיל בנושאי הנדל"ן במושבים. עוזי גיל הוא בעל 
הידע הנרחב ביותר על נכסים באזור עמק חפר וההשרון, ובכל 

המושבים במרכז הארץ.

"התחלתי להתעסק בתיווך במשרד בנתניה שם הייתי שותף, 
שנה   25 לפני  במושבים.  השקעות  עם  התעסקתי  אז  וכבר 
כמוביל  מקומי  את  ותפסתי  עצמאית  לדרך  לצאת  החלטתי 
במושבים  נדל"ן  בשיווק  בעיקר  המתמקצע  אחד  מספר 
תפסתי  אז  וכבר  למושבים  הנלווים  הקהילתיים  והישובים 

תאוצה בתחום."

מה מבדל אותך מחברות נדל"ן אחרות?
"אני היחיד בארץ שעוסק בפלח מסוים שהוא תחום המושבים 
שהוא פלח מאד ייחודי ומקצועי, והמתחרים שלי אשר מנסים 
להיכנס לתחום עוסקים בדרך כלל גם בתחומי נדל"ן נוספים 
ולא נטו בישובים כמוני." תחום נדל"ן המושבים, מסביר עוזי, 
וזאת משום שמלבד  יותר מתחומי הנדל"ן הרגילים,  מורכב 
נחלות  בשיווק  ובעיקר  גם  עוזי  עוסק  פרטיים,  בתים  שיווק 
ולהכיר  בתחום  מומחיות  להיות  וחייבת  במושבים  ומשקים 

אותו מקרוב:
"הייחודיות שלי היא המקצוענות בתחום. העסקאות שלי מאד 
בנדל"ן  מוכרים  שלא  מאלמנטים  מורכבות  והם  מורכבות, 
הרגיל. המקצועיות שצברתי במשך 43 שנים של ניסיון עוזרת 
למוכרים וקונים בתחום המושבים לסגור עסקאות תוך שהם 
תחום  כי  לדעת  חשוב  בו.  ונעזרים  שלי  בניסיון  מסתייעים 
זה  בתחום  אחר.  נדל"ן  מכל  יותר  מורכב  במושבים  הנדל"ן 

צריך מקצוענות וניסיון שבהעדרו קשה מאד להתנהל לבד ללא 
עזרה מקצועית שקיימת מאדם שעוסק בתחום. חשוב לדעת 
כי נדל"ן במושבים הוא תחום סבוך ובעל מורכבות שקשורה 

גם לבתים פרטיים וגם לנחלות ומשקים שדורשים ידע רב. "

החזון של עוזי מתמקד בעיקר במעבר מהעיר אל הכפר 
במושבים  והנכסים  הדירות  במחירי  מתונה  עלייה  תוך 
באזור המרכז: "כשבמדינה הקטנה שלנו הולך וגובר המעבר 
מהעיר אל הכפר. למרות הנטייה לירידת מחירים בתוך הערים 
הגדולות לדירות בהם המחירים התנפחו וחייבים לעבור מימוש 
ובישובים  הארץ  במרכז  ובמושבים  השרון  באזור  מסוים, 
הצמודים למושבים, כמו למשל חופית ובת חן וכדומה. כעת 
אלה  אותם  של  וגובר  ההולך  והביקוש  הנמוך  ההיצע  בגלל 
הקורונה  עקב  וכמובן  הכפר,  אל  העיר  מן  לעבור  הרוצים 
הביקוש לכל אזור השרון וישובים קהילתיים צמודי קרקע הוכפל 
ושולש תוך כמה חודשים. ישנה מכירה של דירות בעיר אפילו 
במחיר נמוך. אותם מוכרים כעת באים וקונים נחלות ובתים 
במושבים במחיר שלא יורד שכרגע הוא נמצא במצב סטטי. 
עם התגברות התנועה מן העיר לכפר ומכירות בערים תתגבר, 
המחיר יוכל לטפס בשלב מסוים בצורה מתונה למעלה. כרגע 
המחיר סטטי, שזאת נקודת איזון בין האווירה של ירידת מחירים 
כללית לבין ההיצע הנמוך, והביקוש ההולך וגובר למעבר בין 

העיר אל הכפר."

ניתוח נוסף של עוזי מסביר חזון נוסף לגבי מחירי הנכסים 
במושבים:

"התחום במושבים באזור השרון עמק חפר והמרכז, מאזור כרם 
מהר"ל ועד גדרה, שנוסף לבסיס המשמעותי של התגברות 
שמלבים  אלמנטים  שלושה  הם  הכפר  אל  העיר  מן  המעבר 

ומתגברים את התופעה הזאת, שהיא מצד אחד
מכירת דירות בערים הגדולות. אלמנט ראשון הוא אנשים שעשו 
סיבוב גדול מבחינת ערך הנכס, גם אם מכרו דירה בירידה 
מה  אין   - שני  אלמנט  גדול.  רווח  עשו  עדיין  הם   – מסוימות 
לעשות עם הכסף בבנק משום שהריבית היא אפסית. אלמנט 
- שוק המניות והאג”חים הם ברמה גבוהה ומסוכנת.  שלישי 

מתגברים  אלא  אלמנטים  לכן 
והתופעה  המגמה  את 
מהעיר  המעבר  האסטרטגית, 
אל הכפר שיוצרים את המצב 
שהמחירים סטטיים על ההיצע 
המושבים  כעת,  נמוך.  יחסית 
אפשרות  עם  נשארים 
שהמחירים של הנכסים במושב 

יטפסו במשך השנים. 

 עוזי גיל המומחה לנדל״ן
במושבים בכל האזורים בארץ

עוזי גיל
052-2429526

uzigil2311@gmail.comעוזי גיל, צילום: פרטי
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מול ראש הנקרה וים אכזיב שוכנת אחוזת "בשביל הזית". 
צימרים מפוארים בלב מסע אבוקדו וקלמנטינה, בנוף טבעי מרשים.

 

ארוחת בוקר עשירה מוגשת לצימר | בריכה מדהימה בנקרות | מסאג' מרגיע בהזמנה 
0544-634423  רח׳ בשביל הזית 77 מושב לימן, גליל מערביסלסלת פירות המשק ויין טוב למזמינים 2 לילות

אירוח יוקרתי
במושב לימן
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(CE) פותחו כמוצר רפואי בעל תקן איכות אירופאי BOARDING GLASSES משקפי

סובלים מבחילות, הקאות, סחרחורות, 
הרגשה רעה בזמן נסיעה?

המשקפיים מייצרים למוח אופק מלאכותי ומתאמים בין המידע הסותר שמגיע 
מהאוזן הפנימית, מהסנסורים בשרירים ומעצב הראיה.

ביבוא ע״י רגב ציוד רפואי בע״מ
טל׳ להזמנות: 050-6664450

יש פתרון !

שושנת הירדן מתחם צימרים הממוקם במושב משמר הירדן 
בצפון, מהווה לוקיישן מושלם לרוגע,שלווה והשראה



שושנת הירדן מתחם צימרים הממוקם במושב משמר הירדן 
בצפון, מהווה לוקיישן מושלם לרוגע,שלווה והשראה
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רמי לוי, יועץ בכיר ומנכ"ל חברת "ר.ל.מ.מ. 
כהן מיגון", המובילה את תחום ייעוץ המיגון 
עם 250 פרויקטים בשנה ואת קידום התכניות 
בפיקוד העורף, על הפתרונות היצירתיים 
של החברה, שנועדו ליצור חלל מוגן, נעים 
ורב שימושי, עבור לקוחותיה במגזר הפרטי 

והציבורי.

לסיום, משפט מעורר השראה שמנחה אותך 
בעבודתך

הצרכים  את  לזהות  ללקוחות  להקשיב  להקשיב. 
את  להפוך  בכדי  עולמות  להפוך  ולנסות  שלהם 

החזון למציאות.

RAMI@MERHAV-MUGAN.COM | 052-3490033 :לפגישת התייעצות

דוגמאות לפרויקטים של החברה?
"יש לנו 250 פרויקטים בשנה ואם נמנה כמה מהם: 
פרויקט  טאון,  עזריאלי  מידטאון,  שרונה,  מגדלי 
מגורים כרמי גת של גינדי החזקות, פרויקטים של 
תדהר: תדהר על הפארק ביבנה, מתחם רוטשילד 
10, מגרש 1 - מגדל במתחם הסיטי בגבול גבעתיים 

תל-אביב ועוד."

קידום תכניות בפיקוד העורף
פי הגדרות ברורות של פיקוד  "אנחנו עובדים על 
לשימוש,  בטוח  מוצר  לספק  ודואגים  העורף 
מדויק מבחינה אדריכלית ויזמית. בהנחיות פיקוד 
העורף חלים כל העת שינויים ולכן אנחנו מייצרים 
להסכמות  להגיע  במטרה  מקצועי,  שיח  עימם 
השיח  המיגון.  באיכות  לפגוע  מבלי  ולפתרונות, 
מתנהל במסגרת פורום מקצועי, הכולל את נציגי 
מהנדסים  הארץ,  בוני  התאחדות  העורף,  פיקוד 
ואדריכלים. בפורום אנו מציעים פתרונות יצירתיים 
ומציעים  לסוגיות שונות, מעלים בקשות תכנוניות 
בהוצאות  לחסכון  שיובילו  מיגון  חלופות  בדיקת 

כספיות."

מה הרקע שלך בתחום?
"בהשכלתי אני הנדסאי בניין עם ניסיון של 30 שנה 
1989 בתחום תכנון הקונסטרוקציה. בין השנים 

2009- עבדתי כהנדסאי בניין במשרד קונסטרוקציה 
ובשנת 2009 הקמתי עסק עצמאי בתחום המיגון."

על החברה והשירות שלה
"חברת "מרחב מוגן" מספקת ייעוץ מיגון בתחום 
האזרחי, הפרטי והציבורי, ללקוחות מובילים במשק 
ובניהם: גינדי החזקות,  אפריקה ישראל, קבוצת 
יצחקי, אמריקה ישראל, רמי שבירו, דורון לוי, קבוצת 

חג'ג', שפיר ועוד.
אנחנו מספקים פתרונות למרחבים מוגנים, המלצות 
לשימושים ולתכנון המרחב המוגן, תוך ניצול מיטבי 
ובהתאם לדרישות הלקוח. הפרויקטים המגוונים 
שלנו הם בתחומי תמ"א 38, בניינים לשימור, מבנים 

חדשים, בתי אבות, בתי מלון ועוד."

כשמדובר בלקוחות פרטיים, 
האתגר הוא במציאת פתרונות 

מיגון המתאימים לדרישות הלקוח, 
מבלי לפגוע בדרישות פיקוד העורף 

ההשראה שלי היא במציאת פתרונות 
יוצאי דופן ללקוחות מהמגזר הציבורי 

והפרטי, שנועדו למנף את אותה 
קובייה אפורה ולהוסיף לה קונטקסט 

חיובי, מעבר לשימוש שלה כמרחב 
מיגון. למשל, כחדר ג'ימבורי, חדר 

כושר, מטבחון, חדר כביסה ועוד.

תכנון יצירתי ושימושי
של המרחב המוגן

רמי לוי יועץ בכיר ומנכ"ל חברת ר.ל.מ.מ. כהן מיגון

מה מעורר בך השראה?
"ההשראה שלי היא במציאת פתרונות יוצאי דופן 
ללקוחות מהמגזר הציבורי והפרטי, שנועדו למנף 
את אותה קובייה אפורה ולהוסיף לה קונטקסט חיובי, 
מעבר לשימוש שלה כמרחב מיגון. למשל, כחדר 
ג'ימבורי, חדר כושר, מטבחון, חדר כביסה ועוד. לפי 
הנחיות פיקוד העורף, המרחב המוגן יכול לשמש 
למטרה נוספת וניתן לנצל את השטח כבית כנסת, 
משרד, חדר כושר וכו'. כשמדובר בלקוחות פרטיים, 
האתגר הוא במציאת פתרונות מיגון המתאימים 
פיקוד  בדרישות  לפגוע  מבלי  הלקוח,  לדרישות 

העורף.״

מה הייחודיות שלכם?
"אנחנו עובדים מול תקנות וקריטריונים של פיקוד 
העורף והייחודיות שלנו היא ביצירתיות המחשבתית 
אותם  במסגרת  יעילים,  פתרונות  ובמציאת 
קריטריונים. הלקוחות שלנו נהנים משירות מקצועי 
ברמה גבוהה, המבוסס על ידע וניסיון רב שנים.
דוגמה לאתגרים מולם אנו ניצבים ונדרשים לתת 
פתרון יצירתי היא בבניינים  לשימור, בהם אנחנו 
עובדים מול האדריכלים, במציאת הדרך לשלב 

את המרחב המוגן תוך שמירה על מראה הבניין."

כשמדובר בלקוחות פרטיים, כשמדובר בלקוחות פרטיים, 
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קליניקה

רפואה אלטרנטיבית

קליניקה סגולה
ת י ב י ט נ ר ט ל א ה  א ו פ ר

האישה שמאחורי המותג 'קליניקת סגולה' אוצרת בעברה סיפור 
חיים לא פשוט. סיפור חיים שהוביל אותה למקום בו היא נמצאת 

היום, וגרם לה להיות מי שהיא היום.
לפני 26 שנים צילה ניצלה מהריון בסיכון. בבטנה היו תאומים 
שבשלב ההתפתחות שלהם גרמו לה למצוקה נשימתית. אורות 
פלורסנט במסדרון קר, קולות של אחיות ורופאים בבלילה של 

אי סדר, ופתאום שקט... צילה נכנסה לקומה. 
וכאן זה קרה לראשונה... בין ערפילי הדמיון, ספק הכרה וספק 
לא היא חזתה את המתרחש. מול עיניה ראתה את הרופאים, שאר 
אנשי הצוות, אפילו ילדה קטנה שישבה לצד מיטתה מתבוננת 

בה ומרגיעה כי הכל יהיה בסדר. אבל כולם עטו לבוש 
. צילה  . בין חיים למוות, בפרק זמן של חודשיים. ל.  סגו
לא הפסיקה לחזות את המתרחש במעטפת הילה סגולה. 
צילה באה מעולם ריאליסטי ופרקטי כמהנדסת חשמל, 
יד המקרה  כי לא  אך לאחר האירוע שחוותה – הבינה 
בדבר וכי ייעודה האמיתי יהיה לעזור לאנשים. וכך היה. 
ולאחר  נולדו בריאים ושלמים  ובעניין התאומים – הם 
שהתגברה על תקופה לא קצרה של חולשה פיזית ושיקום 

הנפש היא חזרה לביתה, וקראה להם זוהר ועומרי.
 

            

צילה כהן
ניתן במסגרת הרפואה ההוליסטית. הוא מתייחס לאדם כ"שלם", 
כלומר, טיפול הוליסטי מתייחס באופן עקבי לכמה היבטים של 
האדם – הגוף, הרגש, אופן החשיבה ואף הסביבה העוטפת את 
המטופל. זאת, בניגוד לרפואה המערבית, המתייחסת פעמים 
רבות אך ורק לתפקודו של המטופל או לאיבר הפגוע. במסגרתו 
של טיפול הוליסטי מושם דגש רב על אורח חיים בריא, אכילה 
נכונה, פעילות גופנית, שינה, הימנעות ממצבי לחץ שונים וכדומה. 
טיפול הוליסטי מושתת בעיקרו על יסודות פילוסופיים עתיקים 
במיוחד, עוד מתקופת אפלטון, המאמינים כי ריפוי אמיתי הינו 

ריפוי של גוף ונפש יחדיו. יסודות אלו זכו להתנגדויות רבות 
במהלך השנים, עד לשלהי המאה העשרים, אז גילו שוב את 
יתרונותיו הרבים של טיפול הוליסטי זה. בקליניקת הבוטיק 

הקטנה בצפון תל אביב מחכה לכם צילה. 
אישה מיוחדת במינה, אימהית, קשובה, אופטימית ומסורה. צילה 
ניחנה בכוחות ריפוי מיוחדים, אותן פיתחה במהלך 25 שנות 
הניסיון הרבות שבאמתחתה וביכולתה לקרוא את הסיטואציה 
אליה נקלעו מטופליה, להבינה ולהביאם למצב של שיפור 

משמעותי בכל הקשור להתייחסות גוף נפש. 

 

טיפול הוליסטי

052-242-9732cila_cohen@walla.com נטורופטיה         רפלקסולוגיה        ביו אורגונומי         תוספי מזון         מוח אחד טיפול       לימפטי         קריסטליםבודנהיימר 5  תל אביב-יפו 
     

K o r n i t F a s h i o n W e e k   |   1 9 2



קליניקה

רפואה אלטרנטיבית

קליניקה סגולה
ת י ב י ט נ ר ט ל א ה  א ו פ ר

האישה שמאחורי המותג 'קליניקת סגולה' אוצרת בעברה סיפור 
חיים לא פשוט. סיפור חיים שהוביל אותה למקום בו היא נמצאת 

היום, וגרם לה להיות מי שהיא היום.
לפני 26 שנים צילה ניצלה מהריון בסיכון. בבטנה היו תאומים 
שבשלב ההתפתחות שלהם גרמו לה למצוקה נשימתית. אורות 
פלורסנט במסדרון קר, קולות של אחיות ורופאים בבלילה של 

אי סדר, ופתאום שקט... צילה נכנסה לקומה. 
וכאן זה קרה לראשונה... בין ערפילי הדמיון, ספק הכרה וספק 
לא היא חזתה את המתרחש. מול עיניה ראתה את הרופאים, שאר 
אנשי הצוות, אפילו ילדה קטנה שישבה לצד מיטתה מתבוננת 

בה ומרגיעה כי הכל יהיה בסדר. אבל כולם עטו לבוש 
. צילה  . בין חיים למוות, בפרק זמן של חודשיים. ל.  סגו
לא הפסיקה לחזות את המתרחש במעטפת הילה סגולה. 
צילה באה מעולם ריאליסטי ופרקטי כמהנדסת חשמל, 
יד המקרה  כי לא  אך לאחר האירוע שחוותה – הבינה 
בדבר וכי ייעודה האמיתי יהיה לעזור לאנשים. וכך היה. 
ולאחר  נולדו בריאים ושלמים  ובעניין התאומים – הם 
שהתגברה על תקופה לא קצרה של חולשה פיזית ושיקום 

הנפש היא חזרה לביתה, וקראה להם זוהר ועומרי.
 

            

צילה כהן
ניתן במסגרת הרפואה ההוליסטית. הוא מתייחס לאדם כ"שלם", 
כלומר, טיפול הוליסטי מתייחס באופן עקבי לכמה היבטים של 
האדם – הגוף, הרגש, אופן החשיבה ואף הסביבה העוטפת את 
המטופל. זאת, בניגוד לרפואה המערבית, המתייחסת פעמים 
רבות אך ורק לתפקודו של המטופל או לאיבר הפגוע. במסגרתו 
של טיפול הוליסטי מושם דגש רב על אורח חיים בריא, אכילה 
נכונה, פעילות גופנית, שינה, הימנעות ממצבי לחץ שונים וכדומה. 
טיפול הוליסטי מושתת בעיקרו על יסודות פילוסופיים עתיקים 
במיוחד, עוד מתקופת אפלטון, המאמינים כי ריפוי אמיתי הינו 

ריפוי של גוף ונפש יחדיו. יסודות אלו זכו להתנגדויות רבות 
במהלך השנים, עד לשלהי המאה העשרים, אז גילו שוב את 
יתרונותיו הרבים של טיפול הוליסטי זה. בקליניקת הבוטיק 

הקטנה בצפון תל אביב מחכה לכם צילה. 
אישה מיוחדת במינה, אימהית, קשובה, אופטימית ומסורה. צילה 
ניחנה בכוחות ריפוי מיוחדים, אותן פיתחה במהלך 25 שנות 
הניסיון הרבות שבאמתחתה וביכולתה לקרוא את הסיטואציה 
אליה נקלעו מטופליה, להבינה ולהביאם למצב של שיפור 

משמעותי בכל הקשור להתייחסות גוף נפש. 

 

טיפול הוליסטי

052-242-9732cila_cohen@walla.com נטורופטיה         רפלקסולוגיה        ביו אורגונומי         תוספי מזון         מוח אחד טיפול       לימפטי         קריסטליםבודנהיימר 5  תל אביב-יפו 
     

1 9 3  |  K o r n i t F a s h i o n W e e k 



K o r n i t F a s h i o n W e e k   |   1 9 4

ספר שירים
טלי דביר לבנת 

מוקדש לצועדות בדרכים, בשבילים של 
שינוי למטפסות וקמות בדרך שאינה 

נגמרת אף פעם

טלי דביר לבנת משוררת ישראלית אשר שוזרת 
מילים, צילומי רחוב והירהורי לב אל תוך רקמה 

אנושית מרתקת. פירסמה שלושה ספרי שירה 
״מילים שנפלו על הדף״, ״מסע בעקבות מוזה״ 

ו-״מסדרונות ארוכים״. הספר מתאר מסע יומיומי 
ועוסק בחיי אם צעירה, אשה ויוצרת המנסה 

למצוא מקום ליצירה בעידן קפיטליסטי בו הרוח 
נדחקת הצידה. 

מחיר הספר 69 ש״ח. 
לרכישה בחנויות הספרים 

המובחרות או ברכישה מרוכזת 
 03-5613336



1 9 5  |  K o r n i t F a s h i o n W e e k 

ספר שירים
טלי דביר לבנת 

מוקדש לצועדות בדרכים, בשבילים של 
שינוי למטפסות וקמות בדרך שאינה 

נגמרת אף פעם

טלי דביר לבנת משוררת ישראלית אשר שוזרת 
מילים, צילומי רחוב והירהורי לב אל תוך רקמה 

אנושית מרתקת. פירסמה שלושה ספרי שירה 
״מילים שנפלו על הדף״, ״מסע בעקבות מוזה״ 

ו-״מסדרונות ארוכים״. הספר מתאר מסע יומיומי 
ועוסק בחיי אם צעירה, אשה ויוצרת המנסה 

למצוא מקום ליצירה בעידן קפיטליסטי בו הרוח 
נדחקת הצידה. 

מחיר הספר 69 ש״ח. 
לרכישה בחנויות הספרים 

המובחרות או ברכישה מרוכזת 
 03-5613336



מודל היופי הנשי מושפע 
כיום משינויים בתפיסה 

התרבותית ומתרבות 
ה"פוליטיקלי קורקט". 

אפשר לראות השפעה של 
רעיונות כמו מגוון, שוויון 

מגדרי, צדק והוגנות ושינויים 
טכנולוגיים, כמשפיעים על 

הדימויים העכשיווים. בשינוי 
מודל היופי, אפשר להצביע 
על שני תהליכים המוקצנים 

בו זמנית: מחד, המרדף 
אחרי ה"סלפי המושלם", 

־אשר דוחף נערות ונשים לטי
פולים קוסמטיים פולשניים 

מגיל צעיר ולרדיפה אחר 
מראה נטול פגמים. מאידך, 
מתפתחת מגמה להציג את 
־היופי הנשי כמה שיותר אות
נטי ומגוון, כזה שמביא את 
הנשים כמו שהן, בטבעיות 

מקסימלית ובשלל מודלים, 
צבעים, מידות ומבני גוף. 

בידינו היכולת להשפיע 
על התעשייה ועל המרחב 
בו אנו חיות, להציג ולקבל 
מודלי יופי נשיים ומגוונים. 

אנו יוצרות את העתיד שלנו 
ביחד, ויופיו תלוי בנו.

אורלי אברהמי
 מנכ"ל א.א פיתוח

 ארגוני וקהילתי
יו"ר פורום נשות עסקים ישראל

אור שפירא
דוגמנית ומקור השראה 

לסטייל

דפנה שילון
דוגמנית

אפרת שנהר פדואה
מעצבת אופנה 

מודל היופי משתנה וצומח, 
הוא כבר אינו חד מימדי אלא 

מתרחב ומכיל, ו"הפגמים" 
הפכו לאומנות. החברה 

מאפשרת לנשים, במיוחד 
לצעירות, לשאוב השראה, 

להרגיש יפות ובטוחות 
במראה שלהן, לקבל ולאהוב 

את מה שהן רואות במראה. 
זה מעצים נשים ומאפשר 
להן להיות יותר עצמאיות 
וחזקות מאשר בעבר. אני 

־אוהבת שנשים בטוחות בע
צמן, לא משנה באיזו צורה 
או גודל הן, ולכן אני מקווה 

ששינוי זה יתעצם.

אני חושבת שלהתבגר זה 
קשה. 

יש דברים שאנחנו אוהבים 
וקשורים אליהם בעיקר בגלל 

שהם מוכרים לנו. 
וזה מה שלדעתי קורה 

בשנים האחרונות - אנחנו 
נערים מתבגרים שפוחדים 

לשחרר את מה שאנחנו כבר 
יודעים. 

אבל זה מדהים לראות את 
התהליך קורה, איך אנחנו 
פוחדים פחות ומקשיבים 

יותר, ופשוט משחררים את 
הלא רלוונטי.

האידיאל שאני גדלתי עליו - 
הוא לא רלוונטי יותר.

פעם שאלתי את נעמי אביב, 
שכבר היתה אז אוצרת סופר 

מוערכת, איך היא יודעת 
להגיד מי הוא אמן.

היא הסתכלה עלי במבט 
מלוכסן ובלי למצמץ ירתה- 

כל מי שמגדיר את עצמו 
ככזה הוא אמן.

ככה בדיוק אני חושבת 
על אופנה. כל מי שרוצה 

להשתתף במשחק מוזמן. 
הכלים היחידים שצריך 

להביא מהבית הם הומור 
עצמי )ואחר( ופתיחות. 

אין יפה מול מכוער, ״מכוער, 
זה יפה וגם להיפך,אין גבוה 
ונמוך, יש רק מג׳יק, והדרך 
ללכוד אותו לא כתוב בשום 

דף הוראות של כן ולא. 
מדובר באל-כימיה. קסם 

זה דבר חמקמק. הוא קורה 
במקומות הכי בלתי צפויים. 
זה היופי והוא בא בכל מיני 

גדלים וגבהים.
אין דרך אחת להראות ואין 

דרך אחת לעשות. האטיטיוד 
הבלתי מתנצל הוא התחלה 

טובה.
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בשבילך, הטופ! 
פולה מעירה את העור

פולה בליק דיין פורצת דרך בתחום הרפואה 
הטבעית וקוסמטיקה מתקדמת

LIFT UP SERUM
ערכת סרום רוז-היפ עשיר בויטמנים 

ונוגדי חמצון. לחידוש העור, מסייע 
בהחלקת קמטים והגברת ייצור הקולגן 

בעור. בנוסף, הליפט אפ מרענן, ממריץ, 
ממצק את העור ומסייע בהחדרה 

מקסימלית של הסרום.

SUN ACTIVE DEFENSE
קרם לחות והגנה לעור הפנים, מכיל 

מסנני קרינה בטכנולוגיית הפנינים 
למזעור נזקי קרינת ה-UV, המסייע 
בהפחתת סימני פיגמנטיציה, כתמי 
שמש וגיל ומונע הזדקנות מוקדמת 

של העור. קיים בגוון טבעי ובגוון דמוי 
מייקאפ.

פולה מתמחה בטיפוח ובטיפול בקשת רחבה של אבחון 
בעיות עור בקרב מבוגרים ונוער. מזה שנים של מחקר, 

אבחונים וטיפולים רבים במרכז לרפואה טבעית וקוסמטיקה 
משולבת שהוקם על ידה, פולה פיתחה קו מוצרים ייחודי 

הנותן פתרונות לכל סוגי העור. את מוצרי POLA, המטפלים 
במגוון רחב של בעיות עור.

ניתן להשיג בקליניקה בכתובת: זריצקי 4, תל-אביב, קומה 
1 בדיוטי פרי ג׳יימס ריצ׳רדסון בנתב״ג ובמטוסי אל על.

צילום ¦  אור גפן

סדרת הסבונים המוצקים
סבון מוצק לטיפול ייעודי לבעיות עור 
שונות, סבון טבעי טיפולי בעל יכולת 

עוצמתית להבראה של בעיית העור הקיימת 
ACNE SOAP - לאקנה

PSOR SOAP - לפסוריאזיס
CELLULITE SOAP - לצלוליט

LIGHTENING SOAP - להבהרה

POLA PHARMA PLUS .1
פורמולה לאיזון הפעילות ההורמונלית וניקיון פנימי של הגוף. מתאים 

לסובלות מאקנה, הצטברות נוזלים ואי איזון הורמונלי.
CURCUMA PLUS .2

הכורכום מסייע באיזון מערכות הגוף, משפר את פעילות מערכת 
העיכול וקצב חילוף החומרים ומייצב את המערכת החיסונית. בנוסף, 

הכורכום ידוע ביכולותו לסייע בתהליכי ריפוי שונים.

COLLAGEN .5 קולגן + ויטמין c וחומצה היאלרונית 
קולגן המכיל חומצה היאלרונית וויטמין C. הפורמולה המושלמת המשלבת קולגן, חומצה היאלרונית וויטמין C הינה שילוב עוצמתי הפועל 

לשיפור מראה העור והצערתו מחזק את שיער הראש והציפורניים.

D 4. ויטמין
ויטמין D בא מהשמש , אבל מה קורה שמזהירים מנזקי קרינת השמש ? מה קורה שאנו בסגר של שנה ? מה קורה שאנו הולכים עם מסכה 

ומקדמי הגנה? עכשיו מסתבר עד כמה חשוב לעזור לגוף עם תוספי ויטמין D.  פולה מציגה ויטמין D-1000   יחב"ל 120 טבליות ללעיסה 
 D ומפרט את הקשר בין מחסור בוויטמין D לספיגה משופרת . בתקופת הקורונה דו"ח אמן מדגיש את החשיבות שבשמירה על רמות של ויטמין

לפגיעה במערכת החיסון .

.1 .2 .3 .4 .5 3. ויטמין c, בשילוב אבץ
יחזק את המערכת החיסונית,  יעודד ספיגה של ויטמינים ויהיה אנטי אוקסידנט חזק. מאז התפרצות הקורונה,  אחרי בדיקות מעמיקות,  שינינו 

 c את הקפסולה הקלאסית לבליעה והפכנו אותה לכדור מציצה שמאפשר ספיגה מוגברת דרך בלוטות הרוק ומגן על חלל הפה והגרון. ויטמין
עם אבץ הללו ידועים כמגנים מפני וירוסים ושפעת ובנוסף מחזקים את המערכת החיסונית. כמו כן,  הם אנטי אוקסידנטים ומסייעים בספיגת 

ברזל וסידן. ויטמין c ואבץ הינם חיוניים לחידוש תאי העור ולטיפול בדלקות עור כגון: אקנה,  סבוריאה ורוזיצאה. ויטמין c הכרחי לסינטזה וייצור 
קולגן.  הוא תומך במלנין ועוזר לעור לתקן נזקים כמו: פימנטציה ופוסט אקנה.
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POLA EYE CREAM
קרם עדין, המכיל חומצה המופקת מאצת לאמינריה החומה, בעלת פעילות 

מכוונת לשיקום העור סביב העיניים, נלחם בקמטוטים והורדת נפיחויות 
 Rhodiola Eye( וכהוית. הרכיב הפעיל בתכשיר הוא קומפלקס יחודי

Complex( הפועל למתן מראה בריא רענן וזוהר לאזור העיניים. הקרם 
במיכל מיוחד עם גלגלת המסייעת להחדרת החומר ועיסוי לשרירים. מכיוון 

שהעור בעיניים הוא עדין ורגיש ,המריחה ללא מגע ידיים.

  3 MAGIC DROPS
תמצית סרום בעלת נוסחה ייחודית. מכילה תאי גזע המסייעים להאטת הזדקנות העור וחומצה 

היאלרונית בעלת מבנה מולקולארי המאפשר חדירה עמוקה יותר לעור. הסרום מחליק, מחדש, 
מעניק לחות וזוהר ומקנה מראה צעיר ורענן.

POLA ACUTAN NATURAL .1
תרסיס בעל תכונות של חידוש תאי העור, הגמשת כלי דם וסילוק הסבום בעור )שעווה(, מנטרל 

מזהמים ומעדן תאים שהתקשו. התרסיס מיועד לעור שמן ולעור אקנתי.

POLA-GEN ACTIVE SERUM )מס' 1(
סרום אנטי אייג'ינג מבוסס על חומצות אלפא-הידרוקסיות ושמרי בירה המסייעים בטיהור והאצת 
תהליכי החלמה בעור. מסייע ביצירת מרקם וגוון אחיד, טשטוש קמטים וקמטוטים. מתאים למגוון 

רחב של סוגי עור.

POLA BALANCE PEEL
פילינג בעל פורמולה ייחודית המכילה קומפלקס חומצות המאזנות את 
העור הפילינג מסייע להסרת תאי עור מתים, מטפל בנקבוביות ומעניק 

לעור אחידות, מחדש את תאי העור מבלי לפגוע בהגנה הטבעית של 
העור. מטפל גם באקנה פוסט אקנה ובפיגמנטציה הנגרמת מנזקי 

אקנה.

PEARL MASK מסכת פנינים
מסיכת יופי המכילה פנינים, המעניקה לעור 

מרקם זוהר, מתוח ,חיוני ורענן. המסכה 
מבהירה ומאחדת את טקסטורת העור 

ומחליקה אותו מעניקה לאור מראה פנינתי 
חיוני מתוח וזוהר למשך שעות.

3. אקוטן מאסק
מסכה טיפולית הסופחת שומנים ומסייעת לריכוך העור לטיפול בבעיות עור שונות מטפלת גם 

באקנה, פוסט אקנה ואי איזון בעור.

POLA WHITENING CREAM DAY 
קרם פעיל במרקם מענג המסייע בהאחדת גוון העור,להפחתת מראה שינוי גוון, כתמי שמש, גיל 

ופימנטציה.מעשיר את העור בלחות ומקנה לו מראה מואר וקורן.

POLA WHITENING SERUM NIGHT
סרום הבהרה פעיל ומרוכז מבוסס על טכנולוגיות הבהרה עוצמתיות, פותח במיוחד כדי לסייע 

בהאחדת גוון העור ובהבהרת כתמי פיגמנטציה.

מי הקסם
מי פילינג הפועלים 
כפילינג "אנזימטי" 

התכשיר מכיל מרכיבים 
המסייעים לתאי העור 

להתקלף ולהתחדש.

.1 .2 .3

 ACUTAN DRYER .2
 תכשיר המטפל נקודתית בפצעים אקוטים בעל נוסחה מיוחדת להפחתת צלקות ופוסט אקנה, 

התכשיר הינו עזרה ראשונה לעור,חובה בכל בית ותיק, אפשר לבחור עם )להסתרת הנגע(או בלי 
צבע. בעלי עור שומני ואקנתי מומלץ למרוח לפני השימוש במייק-אפ. התכשיר יגן על העור,יבודד 

ולא יתן למייק-אפ ולשומניות לחדור לעור.

)מס' 2(

FACIAL SOAP
סבון פנים אנטי בקטריאלי, ללא פראבנים, 

צבעים מלאכותיים, אלכוהול, SLS או רכיבים 
 מהחי. מכיל תמציות צמחים מאזנות, מרחיקות 

 חיידקים, מסירות תאי עור מתים ומעניקות 
לפנים מראה צעיר ומתוח.

POLA PHARMA CREAM
קרם לחות עשיר בנוגדי חימצון 

ביופלבנואידים. הקרם מאזן את 
 רמת ה-PH בעור 
 לכן מתאים לעור 

רגיש.
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DS 3 CROSSBACK E-TENSE
HAUTE COUTURE. 100% ELECTRIC
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