כאן ניו ג'רזי
אילנית ס .חבוט ilanitshabot@gmail.com
√ ימי הסרוויסים והבונבונירות עברו
חלפו להם מן העולם ,וגם תלושי השי
מדיפים ריחות של ימים נשכחים .ואם
כבר עסקינן בריחות ,או אז עדיף
שמתנת החג תפיץ ריחות של פרחים
מרניני עין ,בסידורים מעוצבים שכמוײַ
הם לא נראו ,או נרות עם ריחות רענײַ
נים .החנות
SIGAL FLOWERS AND GIFTS

בפיירלון מבטיחה לנו מכל טוב לקראת החג ,עם קו חדש
וייחודי של נרות שהגיעו אליה רק השבוע .סיגל בבקוב

דויד היימן,
מרים למדן
ומייקל
ווילדס
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מנהלת את החנות כבר עשר שנים ומודיעה לנו רישמית
שלא תמצאו אצלה סידורים סטנדרטים .נסו והיווכחו.
√ אחד האתגרים הכי קשים בעת הנחיתה על אדמת צפון
אמריקה הוא למצוא ספר או ספרית שלא יעשו לנו קארה
א–לה פארה פוסט משנות השבעים .הנשים בטח יסכימו
איתי שכאן אין ספרים כמו בישראל .אני דווקא מצאתי
אחת כזאת ,שמקבלת אותנו בביתה הנעים ,על כוס קפה,
ומטפלת בראשינו באווירה ביתית ומלטפת .המגע הישראלי
שלה מוציא אותנו לרחוב עם תסרוקת וצבעים ישראלים
בדיוק כמו שתיכננו .רחל כהן מפייר לון היא אישה חמה עם
מגע של קסם ועם עובדות אי אפשר להתווכח.
√ התזמורת הסימפונית של ירושלים הגיעה לסיבוב הופײַ
עות ברחבי ארה"ב ,שלוש מתוכן בניו ג'רסי .היא סיפקה
לנו ערב מושלם באולם ה– BERGEN PACבאנגלווד עם
יצירותיהם של פרוקופייב ,אהרון קופלנד ומרטיניו .הקהל
חלק תשואות ,ולא נתן להם לרדת מהבמה ,כשהוא תובע
שני הדרנים .בין הבאים נראו השליח הקהילתי של הפדרײַ
ציה היהודית בצפון ניו ג'רסי דיויד היימן ,שהגיע עם רעייײַ
תו שירי ,המוסיקאי שיצירתו הושמעה בטקס הזכרון ב–11
בספטמבר ,גדי קפלן ,וזוג היונים שמואליק וכוכבה בן
חיים .ראש העיר אנגלווד ,מייקל ווילדס ,פיזר חיוכים לכל
עבר ודאג להצטלם עם כל החשובים .במעמד קבלת הפנים
לתזמורת ובמעמדם של התורמים לאולם ,נפתחה תערוכתה
של האמנית מרים למדן.

הגדולים למען הקטנים
ערב הגאלה למען עמותת "גדולים מהחיים"
הוכתר כהצלחה מסחררת
אין ספק שאת מלוא התשואות לערב הגאלה הרביעי של
עמותת "גדולים מהחיים" שנערך אצלנו בשבוע שעבר
מקבלים המתנדבים .הם קבוצה נפלאה שעובדת בהרמוײַ
ניה ומגיעה להישגים שניתן למדוד אותם ,ולא רק
במספרים .היריעה קצרה מלהכיל את שמותיהם ,אך
עבודתם יסודית ותרומתם ניכרת ,כשמובילים אותם
יחזקאל ונעמי אייבר ,שעשו לילות כימים להרים את
הראפל המרכזי ,ואורלי ודודי קניאל ,ולאו דווקא לפי
הסדר הזה .היה זה ערב מרגש שהותרמו במהלכו למעלה
מ– 200אלף דולרים )!( ציון אבוטבול ,מי שהקים את
העמותה בישראל ,וללא ספק הבולדוזר מאחורי הסיפור,
סיפר בהתרגשות לקהל שבנו ,שחלה בגיל שנתיים בסרײַ
טן ,יחגוג בשנה הבאה את בר המצוה שלו.
בין התורמים הקבועים לסניפי העמותה בכל רחבי העוײַ
לם ,ולניו ג'רזי
ליאורה
בפרט ,ניתן לציין
ודניאל
את שמו של האמן
מנשה קדישמן.
מידן
עבודתו נמכרה
בלא פחות מ–25
אלף דולר .עוד
עמדו לרשותו של
הכרוז והמנחה
החינני,
חיים ששון ,שטיח

תלמה
מענטזתישראלי
באור

אחרי שהתרגלנו למוצרים עם החותמת
 ,Made in Chinaנוכל בקרוב להיות
עדים לגל מוצרים בשוק האמריקאי שיענדו
את התג  .Made in Israelוהכל
בזכות איש אחד ,העונה לשם דויד מאלק
יצרנים במדינות קטנות כגדולות עומדים בפני האתגר השיווײַ
קי ,וחלומו של כל בעל עסק הוא להצליח .הרעיון קיים ,המוצר
נחקר ,ועכשיו נותר לשווק אותו .עד פה לא חידשנו דבר.
דויד מאלק ,איש עסקים בתחום ההייטק לשעבר ,מכהן היום
כמנכ"ל חברת  .Made In Israelבשוק האמריקאי תמצאו
מוצרים ישראלים רבים בתחום הג'ודאיקה ,הטיפוח ,המזון,
ועוד שחצו את האוקינוס עד למדף האמריקאי .אך ישראל
עדיין רחוקה מאוד מלהיות סין.
היוזמה אינה חדשה והיא פועלת על בסיס מערכת משומנת
שכבר הוכיחה את עצמה במדינות כמו איטליה ,יוון ,טורקיה
ובלגיה .מאלק פועל בשותפות עם מר בריל וולק ומר ג'ואל
גריפין.
וולק ,שזכה לכינוי "גאון השיווק העולמי" ,הוא בן  76ומאחוײַ
ריו רשימת הצלחות מפוארת .הוא האיש העומד מאחורי ערוץ
הקניות המצליח  ,QVCדוכני הקניונים ,העלונים המצורפים
לעיתונים )אינסרט( ועוד לא פחות מ– 42מגזינים שונים
בארה"ב .ואם וולק הוא גאון השיווק ,אז גריפין הוא מלך הנטײַ
וורקינג )ע"פ מאלק ,אם מכירים את גריפין ,נמצאים במרחק
טלפון מנשיא ארה"ב(.
הפוטנציאל כאן הוא אין סופי ,ורק צריך את הכלים הנכונים
כדי לממש אותו .מאלק טוען שההצלחה היא מסחררת ,ונותן
כדוגמה מפעל באיטליה שהתקשה בהשקת ממרח זיתים ,וכל
המלאי שלו אזל תוך שלשה שבועות ,לאחר שהתממשק עם
.Made In Italy

ציון אבוטבול ,אורלי ודודי קניאל ודפנה ביבי

פקיסטני בעבודת יד ,חנוכיה של האחים חדד ,ציור של
מרים למדן וחופשה חלומית בהוואי .ההזמנות למקומות
זרמו עד הרגע האחרון ,והאולם היה מלא ב– 260איש
ואשה שרקדו לצלילי להקת שיר.
אברהם ברזילי הקים את מערכת הסאונד ,וחברת "אפרוײַ
פל" ,ברשות גוטי גוטווקס ,דאגה למסכי הענק ולצילוײַ
מים .בית הכנסת הספרדי בפורט לי תרם כסף ביד רחבה
כהרגלו בקודש" ,אפולו לימוזין" ו"אלפיין לימוזין" ועוד
רבים אחרים .סוכנת הנדל"ן הוותיקה ליאורה מידן,
שהגיעה עם בעלה דניאל ,נראתה נרגשת מאוד מהמעײַ
מד .והיא לא היתה היחידה .אות הוקרה על פועלם קיבלו
השנה שני זוגות ,עמוס וחגית טייר ובארי ודיאן הוניג,
שגרם לרעד באולם עת חלק את סיפור חייו כעיוור עם
הקהל .ולסיום איך אפשר שלא להזכיר את הופעתו של
הזמר דוד ד'אור ,שלא הותיר אף אחד ישוב על כסאו.
מהערב הנפלא הזה יהיו הרבה ילדים ומשפחות שיזכו
לחייך.

החיבור בין מאלק ,גריפין ובעיקר וולק ,יכול להבטיח
רק הצלחה.
וולק אוחז באמתחתו  200סוכני מכירות העובדים רק
עם  Wal-Martויש לו גישה ישירה למקורות שיווק רבים,
מעיתון קטן ועד פרסומות בערוצי הקניות.
הקבוצה החלה את פועלה בסוף נובמבר  2005וההשקה הפורמײַ
לית התקיימה בישראל ב– 23בינואר .חמש חברות כבר נרשמו
ו– 20נוספות מביעות התעניינות רבה .הנספח הכלכלי ,זוהר
פרי אמר שישראל תפנה חברות מתאימות ל–
 ,Made In Israelוככל שהחברה תצבור נסיון כך סיכוייה
להצליח גדלים.
נראה שמדובר במהפכה תעשייתית למשק והכלכלה
הישראלים.
מימין :גריפין ,פרי ,וולק ומאלק

www.madeinisraelgroup.com
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