
ובענף המכירות| ככה זה נראה כשרותמים קמפיין שיווקי להטמעת ערך 
יהודי ב-4 משפחות

מיוחד: חודש אחרי הבחירות, לקחנו את הסלוגנים, הסינגלים והתמריצים 
והחלטנו בניסוי מרחיק לכת לשווק בהם במקום מועמדים או מוצרים- 
ערך יהודי ביתי חשוב של אחוות אחים. מכל דבר אפשר ללמוד- לא? 
רתמנו 4 משפחות מתנדבות בשלבי חיים שונים, עיטרנו את ביתם 
בכרזות הקמפיין, הזמנו אותם לחבר ולהקליט ג'ינגל משכנע, והענקנו 
להם כניסוי מסכם תלוש קניה שמימושו מותנה בהסכמת כל הילדים. 
מוזמנים להצטרף למסע הסוחף. המסקנות על חשבון הבית 

אני  שבשבילם  בשק  חתולים  ולא  'לוקשים'  מוכרת  לא  "אני 
צריכה כלי שיווק", מסתייגת נאוה, אמא לשמונה ילדים.

מעניין", אני לוחשת, "מבינה שאצלך כולם ממושמעים, מאורגנים, 
מצייתים, לעולם לא רבים..."

והקטנים  רגילות,  מריבות  יודעת,  את  "לא אמרתי.  מחייכת,  היא 
בכלל עושים לי בעיות עם האוכל, כמו אצל כולם. למה נראה לך ששיווק 

יעזור לי?" 
"כי אולי", אני מציעה, "ייתכן שהבעיה אינה באוכל שאת מבשלת, אלא בדרך שבה את משווקת 
אותו. אולי הבעיה איננה בדרישות הסדר שעליהן את מנסה לעמוד, אלא בדרך שבה את מעבירה 

את המסרים".
"נו, נו", מניפה נאוה יד לביטול, "אני לא מאמינה בשיווק".

מוכרים 
לכם 
ערכים

לא תקנו?

ניסוי שיווקי 
 מקצועי

 במישור הערכי
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"אני יכולה להוכיח לך שגם עלייך עובד השיווק, אם אשאל אותך 
לדוגמה איזו אבקת כביסה הכי מועילה )רמז: זו מהפרסומות(. אבל 
מיזם  באמצעות  הדברים  את  לך  להוכיח  רוצה  ואני  אותי,  אתגרת 

מרתק".
לאתגר  בבית  ערכים  להפוך  ביקשנו  לדרך.  יצאנו  ככה  זהו.  אז 
ניקח  שלא  למה  לעזור,  יכולה  הנוכרית  הפסיכולוגיה  אם  שיווקי. 
מחוכמת השיווק, חוכמה בגויים תאמין, כלי עזר לבית? הבנו שכדי 
להצליח בניסוי ולהטמיע ערך בדיוק כמו שמטמיעים חנות, צרכנות 
וכדומה, ועוד במהירות, צריך להבין את התהליך הפסיכולוגי. לכן 
החלטנו לשלב בפרויקט מנטורית עסקית שתלווה, תנחה ותבנה את 

האסטרטגיה ואת המטרות ותיתן לנו כלים מקצועיים. 
עסקית  למצוינות  המרכז  מנהלת  פיינגולד*,  ליעל  הגענו  כך 
שעוסקת בחילוץ מתקיעות עסקית, מרצה, מובילה סדנאות ומלווה 
בכירה בתחום. היא ליוותה את המשפחות בהטמעת הערכים בבית 
הפתיע  והאפקט  בעסקים,  תהליכים  מטמיעה  בשיטה שהיא  בדיוק 

אפילו אותנו.
יעל פיינגולד: "פנו אלי מעיתון 'קטיפה' עם מיזם יצירתי במיוחד, 
ותביא  קצר  בזמן  שתפעל  שיווקית,  אסטרטגיה  ולבנות  להנחיל 
לתוצאות מדידות, אפקטיביות, שנשארות לאורך זמן, וניתן למדוד, 
לסקור ולצלם אותן. נרתמתי לפרויקט מתוך סקרנות ושליחות. זה 
לא מפתיע, כי כשחושבים על זה, מבינים שהשיווק קשור לכל תחום. 
7, צריך לפעמים לצפות אותם  לילדה בת  ירקות  כשרוצים לשווק 
בשוקולד, ולכוסמת מוסיפים קטשופ כדי שהילד 'יקנה' את המוצר. 
אבל איך הופכים ערך למוצר? זה כבר אתגר שיווקי שהצריך אותי 
לבנות אסטרטגיה, כמו בעסק ממשי, לפי ששת השלבים שפיתחתי 

לחילוץ מתקיעות עסקית.
אופן  את  לקבוע  מטרות,  להגדיר  חייבים  שיווקי  פרויקט  בכל 
המדידה שלהן ולבחון את אפשרויות ההטמעה, על ידי שימוש בעזרים 

רבים ככל האפשר שמפעילים את החושים.
לאחר מחשבה רבה, ביחד עם צוות ההפקה, בחרנו בערך של אחוות 
אחים. המיוחד בו הוא שהוא מתבטא לא רק בתחושה פנימית אלא גם 
בתוצאות חיצוניות של התנהגות הניתנת לתצפית ולמדידה ומאפשרת 

התערבות בעת הצורך.
השלב הבא היה בחירת קהל היעד של הפרויקט. התוכנית השיווקית 
נבנית בהתאם לקהל היעד - אם זה ילדים או מבוגרים, קטנים או 
להוכיח  שנוכל  כדי  ילדים.  מרובות  או  קטנות  משפחות  נשואים, 

שהמיזם מתאים לכל משפחה, החלטנו לפנות למשפחות שנמצאות 
בשלבים שונים של גידול הילדים ובעלות מספר ילדים שונה.

ולארוז  היעד  ואת קהל  הרצון שלנו  לתרגם את  היה  הבא  השלב 
עבורם את המוצר. כלומר לתת לערך של אחוות אחים צורה, צבע 
האפשר.  ככל  רבים  שיווקיים  בעזרים  שימוש  ידי  על  וטקסטורה 
ככל האפשר  רב  ממדי המשלב מספר  שיווק תלת  הוא  טוב  שיווק 
של חושים ומטמיע את המסר בכמה מישורים, חושים ודרכים. יצרנו 
עבורם עזרים שיווקיים בצורה של סלוגנים כדי שהמסר יהיה אחיד, 
לחזרה קבועה, בשילוב של  ניתן  ובעיקר  קולע  ברור, קליט, קצר, 
באולפן  ממדי  לתלת  הערך  את  הפכנו  וזכירה.  ויזואלית  גרפיקה 
ולהשתתפות  שיר  בכתיבת  המשפחות  למעורבות  וגרמנו  הקלטות, 
פעילה. בדיוק כמו בכל פרויקט שיווקי אחר, ככל שהקהל מעורב 
יותר, כך הוא 'נוגע' יותר במוצר, ואז הוא 'קונה' אותו יותר. לסיום 
גרמנו למשפחות להיות מעורבות, ונתנו להן חוויית שימוש והתנסות 
במוצר בצורה של חוויה בחנות שבה הם ״משתמשים״ במוצר שקנו, 
הניסוי  בכתבה.  המרתקים  השלבים  אחר  עקבו  אחים.  אחוות  קרי, 
השיווקי הוטמע בחיי היומיום, ותוך זמן קצר הצליח לעשות את מה 
ששעות של הנחית הורים לא בהכרח מצליחות לעשות. זה כוחה של 
פסיכולוגיה שיווקית. מדובר בשני ענפים שכביכול אינם נושקים זה 
לזה, אבל התברר שוב ששיווק הוא לא מקצוע נפרד, הוא דרך חיים 

לחבר בין רצונות לתוצאות". 
גם  בתוצאות, שהפתיעו  ולהיווכח  לבתים  להיכנס  מוזמנים  אתם 

אותנו.

מיזם שיווקי במישור הערכי. המשתתפים: 
נעים להכיר משפחת פרנס:
משפחתנו היקרה מונה שבעה ילדים בלעה"ר.

הבכורה - לאהל'ה, בת 13, סגנית אמא, אחראית, יצירתית ומבריקה, 
הרכזת החברתית של הבית.

לייזר, בן 11, רציני, שקול ומעמיק, אחראי ובוגר, בעל חוש הומור, 
שופע סיפורים.

זאבי, בן 9, גאון, יודע כל, תולעת ספרים, ה'מדען של הבית', מספק 
פתרונות לכל דבר.

רגש  כל  חווה  ויקית.  מסודרת  וחרוצה,  דייקנית   ,7 בת  דבורי, 
בעוצמה. אהובה על כולם.
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גדי, בן 5, כמו דבורי רק בגרסת בן. אוהב לרוץ ולשחק עם אחיו 
ובעיקר לנסוע על אופניו.

מכל  שמחה   - כששמחה  ורגישה.  מתוקה  חמודה,   ,3 בת  חני, 
אותה  אוהבים לשלב  אחיה  הלב...  - עצובה מכל  וכשעצובה  הלב, 

במשחקיהם כ'בובת המשחק', והיא משתפת פעולה ברצון.
אבל  לבית.  ושמחה  אור  מוסיף  וחייכן,  מתוק  שנה,  בן  חננאל, 
אסור להתחיל איתו. הוא לא מוותר על להיות כמו כולם ולשחק עם 

הגדולים כשווה בין שווים.

נעים להכיר משפחת וייס מונה 16 ילדים בלע"ה + 3 נכדים:
עדינה, בת 25, נשואה + 2 ילדים: יוסי בן 4 ומימי בת 2.5

 מאיר, בן 23, נשוי + 1 בן שנה וחצי
שושי, בת 22, כלה, עובדת בחינוך מיוחד

חני, בת 21, סיימה סמינר, צלמת אלופה וגרפיקאית. התארסה למזל 
טוב בעיצומו של הפרויקט.

נחמי, בת 19.5, לומדת הנהלת חשבונות וג'ינג'ית עוצמתית
אפי, בן 17.5, לומד בישיבה בירושלים

אפרת, בת 16, תלמידת סמינר, רקדנית מספר 1
בנימין בן 14.5 בישיבה קטנה, תלמיד מוכשר

adhd ,יצחק בן 13 עכשיו היה בר מצוה בחיידר, מלא חוש הומור
שלומי, בן 11.5, בכיתה ז'   

דבורי, בת 10, בכיתה ד בעיות רגשיות 
שרה, בת 9, בכיתה ג, חכמה ומוכשרת

יהודה, בן 7, חכם, מוכשר ובוגר
ישראל, בן 5 , ילד חמוד בכיתה מכינה

ציפי, בת 3, מתוקה מדבש
שימי, בן 10 חודשים - הפינוק והתרפיה של כולם! 

המשתתפים: בנימין, יצחק, דבורי, שרה, יהודה, ישראל, ציפי.

נעים להכיר משפחת רייך, מונה ששה ילדים בלי עין הרע:

מוישי, בן 14, בכור, מבריק ויצירתי
לאה, בת 13, הגדולה בבנות ויד הימין של אמא, יסודית ומעמיקה. 
רותי, בת 10, מלאת שמחת חיים ורגש, המטפלת המסורה של כל 

הקטנים וותרנית מספר אחת 
אריה, בן 8, אוהב ללמוד ואוהב ליצור, למצוא ולבנות. הילד העסוק 

ביותר במזרח התיכון. 
דובי, בן 5, בעל זיכרון פנומנלי, בור סוד שאינו מאבד טיפה, ואבוי 

אם אני אשכח. עקרוני ואוהב להבין הכל לוגית. 

לתואר  כולם, שמתנגדת  על  האהובה  הקטנה   ,3 כמעט  בת  גילי, 
"קטנה". כל היום, אבל כל היום - שרה. 

...
נעים להכיר משפחת הלר - מונה עשרה ילדים + 16 נכדים כ"י:

הבכורה, יעל, בת 30, נשואה + ששה ילדים 
נחום, בן 28, נשוי פלוס 4 

תהילה, בת 26, פלוס 3
נתנאל, בן 24, פלוס 2
חיים, בן 23, פלוס 1 

מוטי, בן 21, חתן 
אורי, בן 20, ישיבה גדולה 

שירה, בת 18, היצירתית, הזמרת, הבייביסיטר שכל האחיינים הכי 
אוהבים.

אפרת, בת 16, המושלמת, צלמת ברמת על, אצילית וזורמת. 
חיל  עושה  את המשפחה.  נחת  הזקונים שמרווה  בן   ,13 בן  יאיר, 

בלימודו, ואהוב על כולם.
חנוך, בן 7, בעל תסמונת דאון באומנה. משעשע, ממגנט אליו את 

כל הנכדים, ומלא באהבה לכל האחים.

וחנוך, השאר משתתפים  יאיר  אפרת,  שירה,  פעילים:  משתתפים 
סמויים.

שלב 1: סלוגנים לאחוות אחים - כלי שיווקי להטמעת ערכים:
המשפחות התבקשו לצלם את הסלוגנים המעוצבים על פלקטים 

ולתלות במקומות נגישים בבית, כדי שהסלוגן ייכנס לתת מודע.
דבר המומחית יעל פינגולד

"למה סלוגן? המוח שלנו קולט מאות מסרים ביום. ככל שמסר יהיה 
חד וברור יותר ויחזור על עצמו, כך הסיכוי שנזכור אותו גדל. למילים 
יש כוח חזק. ברגעי הקשב הקצרים של ימינו הם מפתח לצלוח את 
מסר  סיסמא קצרה שמעבירה  ופיזור הקשב.  המידע  עומס  תופעת 
גדול וחוזרת על עצמה, עדיף בליווי מנגינה קליטה - הופכת ערימת 
רעיונות למשהו פשוט שקל למוח לשלוף בעת הצורך. יש כאן עוד 
עניין. על מסר השיווקי להיות מועבר פעמים רבות ככל האפשר, לא 
משנה כמה הוא מוזר או שונה. כשאדם נחשף למסר באופנים שונים 
ובפלטפורמות שונות, כמו בעיתון, מפה לאוזן ועוד, מופעלים אצלו 
חלקים שונים במוח, וככה משתפר הסיכוי שבפעם הבאה 'ישלוף' את 
המידע בסיטואציה הנכונה, בדיוק כמו שעשו האמהות עם ילדיהם 

והסלוגן הנבחר".
הקופרייטרית  סלוגנים שחיברה  רשימת  הצבנו  ובראשונה  בראש 
לעיצוב  נשלחו  והם  המשפחות,  לבחירת  זק"ש  ח'  המוכשרת 

הגרפיקאית של 'קטיפה'.

שלי, של אח שלי
בחירת משפחת פרנס 

קטיפה לבית 78



שלי, של אח שלי
בחירת משפחת פרנס 

כמה מילים של אמא פרנס:
"מיד לאחר שהדבקנו את השלטים במקומות בולטים ברחבי הבית, 
ראינו שהתעמולה המסיבית משפיעה. בכל פעם כשהתעוררו ויכוחים, 
כמו לגבי הסולו בשיר, השמענו את הפזמון 'שלי של אח שלי' במנגינה, 
ומיד נרגעו הרוחות והחלו הוויתורים בכל התחומים, החל מהחלב עם 
הקורנפלקס של הבוקר ועד למיץ של ארוחת הערב. הילדים התאמנו 

במהלך השבוע על השיר, והדבר תרם לאווירה שמחה ונעימה".
.

והיית אח שמח
בחירת משפחת וייס

בני המשפחה טענו שהבחירה אופיינית למשפחה השמחה שלהם, 
וכמובן לעונת השמחות ברוך ד' )בפורים התחפשו כל בני המשפחה 

לסמיילי( ובאופן כללי, השמחה היא המוטו הביתי.

אמא וייס: "כשהתחלנו את המבצע ותלינו את הסלוגנים, בעצמי 
לא האמנתי עד כמה זה ישפיע. כשישראל בן החמש ראה את שימי 

בן השנה צוהל וצוחק במיטתו, הוא ניגש אלי בהתרגשות: 'אמא, גם 
שימי משתתף במבצע, גם הוא אח שמח!'

הרגשנו שיש יותר ויתור בבית. צל"ש מיוחד מגיע ליצחק בן השלוש 
עשרה, שלקח את העניינים לידיים. הוא זה שארגן את המבצע, וגם 
דאג להזכיר לאחיו לוותר. ואכן די היה להזכיר את הקוד 'אח שמח' 

כדי לדרבן לפשרה ולוויתור".

אל תהיה צודק, תהיה אח
בחירת משפחת רייך 

כמה מילים של אמא רייך:
"נחתנו אחרי ימי בין הזמנים סוערים ומלאים חוויות מצד אחד, אך 

גם מריבות מהצד הפחות נעים. 
בפרויקט,  והמפתיעה. שמחתי  המעניינת  ההצעה  אלי  הגיעה  ואז 

שנראה לי נצרך ביותר בביתנו.  
המושכים  הגדולים,  לארבעת  רק  הסברתי  המבצע  עקרונות  את 

בדרך כלל בחוטים )או בשערות...(.
הדפסנו בשמחה את הסלוגן, הסברתי לילדים את המשמעות שלו 
– אחת הסיבות לכך שהמריבות לא נגמרו הייתה העובדה שכל אחד 

חשב שהוא הצודק...
תוך יומיים שמעתי את הילדים מפזמים להנאתם: 'אל תהיה צודק 
תהיה אח' - נשאר רק לקבל ד"ש מהגננת של גילי הקטנה כדי להבין 

שהמסר נקלט, גם אם עוד לא הופנם.
בשבת כבר היה אפשר לומר שהדברים השפיעו. מלבד ההקנטות 
יותר,  על איך בדיוק אומרים את זה ולמה - האווירה הייתה טובה 
)מכירים  ב'כאילו'"  יותר  קצת  היו  המריבות  וגם  יותר,  ידידותית 

משחקים של בנים, שרבים אבל במשחק? בכיוון הזה(.
נקטה  כאן  "האמא  נקודת מבט שיווקית:  מוסיפה  פיינגולד  יעל 
יעיל  יותר  הרבה  לעיתים  בעל השפעה.  יעד  לקהל  מדויק  בשיווק 
יכולת השפעה מאשר לפנות  לפעול על אוכלוסייה קטנה שיש לה 
לפנות   יכולה  פאנית  למשל  רבים.  לכך משאבים  ולהקדיש  לכולם 
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בפרסומת יקרה לכולם, או לבחור לפנות למובילות בתחום האופנה, 
והן תהפוכנה לשגרירות שלה. קוראים לזה שיווק לייזר - מנורה ולייזר 
צורכים אותה כמות וואט, רק שאורו של אחד מהם מתפזר, לעומת 

האחר שמאיר למרחקים.
והיית אח שמח!

בחירת משפחת הלר.

                                  
                                                                        

                                  

מילה של אחות:
הבית,  וחפצי  קירות  על  המעוצבים  הסלוגנים  נתלו  "מהרגע שבו 
משהו השתנה. אם להודות על האמת, המריבות לא פסקו לגמרי, אבל 

לכזה שיפור לא ציפינו בזמן כה קצר.
להלן מספר דוגמאות: באחד הימים כשנכנס הביתה חנוך, האח הכי 
מתוק והכי מיוחד בעולם, הוא שמח למראה אחותי הנשואה עם שלוש 
תסמונת  בעל  הוא  שחנוך  לציין  יש  וכאן  לביקור.  שהגיעו  בנותיה 
דאון, ועניין הוויתורים לאחיינים קשה לו יותר מכל דוד צעיר רגיל. 
חמודים  מטוסי משחק  להוציא  החליטה אמא-סבתא  הביקור  לכבוד 
שקנתה. חנוך והבנות הקטנות קיפצו בשמחה והטיסו אותם אל על. 
כשהאחייניות נפרדו, נטלו עמן בנות החמש והשלוש את המתנה. רגע 
לפני שנסגרה הדלת רץ חנוך לעבר עגלתה של הקטנה והושיט לה את 
המטוס שלו. הסברנו לו שהמטוס שלו, והיא קטנה ולא מבינה. אבל 
חנוך בשלו, הניח את המטוס עליה ומיהר הבית. כעבור כמה רגעים 
שב עם דף עליו מודפס הסלוגן "והיית אח שמח", להוכיח לנו שאפילו 

הוא הפנים שעכשיו מתקיים מבצע של ויתורים.
לבין  ביני  התפקידים  חלוקת  עניין  שישי  יום  מדי  נוספת:  דוגמה 
אחותי הוא כמעט מלחמת עולם שלישית. אבל מה רוצים מאתנו? זו 
באמת סוגיה קשה מאוד. חלוקת בית גדול באופן שווה, שחלילה אף 
אחת לא תרים פירורון אחד יותר מאחותה, היא עניין המצריך תואר 

במשפטים כנראה...
באותו יום שישי עמדנו שתינו ליד הכיורים וניהלנו ויכוח סוער )יש 
במילה ויכוח משהו עדין יחסית...(, לפתע נכנס יאיר למטבח בצעדי 
ריקוד כשהוא מזמזם כאילו לעצמו את מילות השיר 'והיית אח שמח 
כך', החלפנו מבטים, התלבטנו אם לכעוס עליו על שהוא מעז  כל 
לחנך אותנו... אבל כשהוא המשיך לשיר להנאתו 'והיית אח שמח', 
הבית  את  לארגן  פנינו  משועשעת  ובאווירה  בצחוק,  פרצנו  פשוט 
כאשר האח השמח שלנו מצטרף ומסייע בנטל".                                  

שלב 2: 

ג'ינגל לאווירה שמחה, ואולפן להקניית הערך בחוויה

דבר המומחית יעל פיינגולד: למה סינגל?

המוצר,  את  'לצרוך'  למשפחה  ולגרום  ערך  להטמיע  "הבנו שכדי 
שהפעם זה אומר ליישם את הערך, המשפחה חייבת להתנסות, לחוות 
ולהיות שותפה פעילה בתהליך. כשאראה פרסומת של ריבת תות. 
הטעימה  אותה,  לאחר שאטעם  אבל  בריבה,  להיות שאתעניין  יכול 
תפעיל אצלי עוד חוש, והסיכוי שאקנה את הריבה גדל פי כמה, כמובן 
לסלוגנים  מעבר  רצינו  לכן,  טובה.  שלי  שחוויית המשתמש  בתנאי 
להעביר את הנסיינים חווית התנסות: ליצור חוויה משותפת שתתרגם 
את הסלוגן לפעילות חווייתית, תייצר ממד נוסף, ובעיקר תיצור אצל 
המשתמש מעורבות. לא זו בלבד שהאמא משווקת להם רעיון קליט 
חוויה משותפת  וייצרו  יחוו  יטעמו,  אלא שהם בעצמם  וטוב,  נחמד 
להיות מעורב, טועם, מתנסה,  סביב המוצר. קמפיין שגורם ללקוח 
ממשש וחווה - גורם להעלאת ערך המוצר ומגביר את הסיכוי שהוא 
יהפוך ללקוח. זו הסיבה לכך שמשווקים מאפשרים טעימות, נסיעת 

מבחן, חודש ניסיון, ועוד".
ולאחר  מוכר,  ללחן  מילים  לחבר  המשפחות  התבקשו  זה  בשלב 
אימונים לשיר אותו באולפן "קול ראשון" של תמר גרין המקצועית. 

אתם מוזמנים לשיר אתנו:
משפחת פרנס:

יחד עם כולם / במנגינת "כי תעבור במים... באש ובמים" 
במשפחה שלנו יחד כאן כולם'

בוויתורים, באהבה, מאירים את העולם.
כל אח וגם אחות,

בשמחה בלי מריבות,
שלי של אח שלי -

זו הסיסמה.

פזמון
שלי של אח שלי - זה חקוק בלב

כך יש שלווה, ונחת ולב אוהב
'שלי של אח שלי' - בכל מצב תמיד

כך יכול כל ילד להעיד.
אווו אווו אווו נסו גם אתם,

אווו אווו אווו ותיווכחו בעצמכם,
בית שמח, רגוע ונפלא,

בית ששורה בו השכינה.
כמה מילים של אמא,

תאור מהחוויה באולפן:
נהנינו מאוד מהחוויה הייחודית.

לאהל'ה )רכזת חברתית כבר אמרנו... ( שכתבה את השיר, סידרה 
את הסולו ואת חלוקת המשפטים שכל ילד ישיר, וכולם היו מרוצים, 
אחד,  כל  של  הסולו  אורך  לגבי  לגדי  דבורי  בין  קטן  מוויכוח  חוץ 
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בס״ד

29 שנות מהפך

29

באישור

עד 50%
החזר כספי

 דבי וולף וצוות הרופאים והמומחיות לאסטתיקה רפואית
מאחלים לך חג  סוכות שמח ומהודר!

זה הזמן
להדר

מודיעין עילית - מרכז קסם | בני ברק - ר׳ עקיבא 74 קומה א׳ | ירושלים - רח׳ עם ועולמו 3 כנפי נשרים

המכשור המתקדם ביותר בעולם | מותאם גם לעור כהה | שיטה מיוחדת לטיפול במינימום כאב

נימים   צלקות   אקנה   פיל   ג'ט  קמטים   פיגמנטציה   נמשים  
לייזר  טיפול פנים  הזרקות  מזותרפיה  אפילציה  אדמומיות  טיפולי 

מילוי לק ג׳ל  צבע ריסים גבות

מחלקה רפואיתטיפוחלייזר

1700-500-401 | 03-3730066
debbiwolf.co.il050-4425144

לבקשת הקהל מהדרים במבצעים עד ר"ח חשוון

יצירתי שהגתה לאהל'ה. דבורי  שהסתיים בוויתור הדדי עם פתרון 
ויתרה על שני משפטים וקיבלה משפט אחד ארוך יותר.

שעתיים לפני ה'הופעה' קרתה תקלה: אחד הילדים קיבל 'רגליים 
קרות' ורצה לבטל את קטע הסולו שלו. הדבר גרם לוויכוח מתמשך, 
אך לבסוף, כשנזכרו במטרת המבצע ובמילות השיר, התעשתו כולם, 
ובשמחה  במרץ  להתאמן  וחזרו  שוקולד  עם  סליחה  מכתב  ארגנו 
ובאחוות אחים מדהימה. התרגשנו לראותם משלימים וחוזרים להיות 

אחים אוהבים.
ומעבר  מעל  פעולה  שיתפו  הם  ראשון',  'קול  לאולפן  כשהגענו 
השלוש  בת  חני  של  השתתפותה  על  ויתרה  לא  לאהל'ה  למצופה. 
בשירה, ובאמת לקראת הסוף היא הצליחה במאמציה, וחני השתכנעה 
להצטרף במתיקות לפזמון 'שלי של אח שלי' ויצאה עם חיוך ענק 

מהאולפן". 

משפחת הלר:

אח שמח \ לחן: ירושלים שבלב
א.לפעמים עצוב לי בלב,

הוא כואב, דואב.
יום שלא הלך,

או משהו שלא צלח,
אבל אז, מגיע אח

שאותי משמח כל כך.
והיית, היית אח, אח שמח כל כך.

 
פזמון: בכל הרגעים, הימים, הדקות, השנים

-אח שמח
בכל מצב, קושי, עצבות או שמחה

-אח שמח
והיית, היית אח, אח שמח כל כך,

אח שמח כל כך.
 

ב. בזמנים קשים, עצובים,
יש לנו אחד את השני.

 אחים עם מלאי אהבה,
אחים טובים.

אנחנו משתדלים
תמיד להיות שמחים,

והיית, היית אח, אח שמח כל כך.
מילה של אחות:

"נתנו לשירה המוזיקלית שלנו לחלק לנו את הסולו כפי הבנתה. 
שבו  דף  עם  באה  היא  קולות...  בהתאמת  מבינים  לא  אנחנו ממש 

כתוב מי שר מה. קראנו את הדף, וראינו שהיא לא כתובה שם )וכמו 
שכבר כתוב, היא המוזיקלית שלנו ואוהבת לשיר יותר מכל אחד אחר 
בבית(. למה? שאלנו אותה, 'כי אני כבר שרה קול שני, וזה לא הוגן 

שגם אעשה לכל השיר קולות שניים וגם אשיר סולו...' 
באולפן הייתה אווירה כשל מילות השיר. תמר גרין התגלתה כנעימה 
ומקצועית, ובשבילנו זאת הייתה חוויה מדהימה! לכל אחד היה סולו, 
ואחרי כל אחד ששר האחרים לא פסקו מלהחמיא... רק כשהתחלנו 
לשיר, התברר ששכחנו לקבוע סולו לקטע אחד. מדהים היה לראות 
כיצד רבנו בינינו כשכל אחד רוצה שהשני ישיר, ולא מפני שאיננו 

אוהבים לשיר..."
משפחת רייך:

יש ימים/ לחן "אבא של כולם"
 יש ימים שקצת שכחנו

וזמנים בהם הגזמנו
במריבות שהתפתחו מאוד.

לפעמים ללב לקחנו
והקפדנו, לא השלמנו

אך היום הזה אמרנו - לא עוד!
 

אבא, אמא, בחרנו כל הילדים כולם
לחיות באהבה, בלי מריבה ובאיחוד מושלם.

כל ילד לאחיו סולח,
אל תהיה צודק - תהיה אח.

יחד, אוהו יחד!
מילים של אמא:

"במשך התקופה הזדמר לו השיר בבית. עד שהגיע היום המיוחל. 
ביום הבחירות נסענו לאולפן. הנסיעה הייתה נרגשת ומרגשת. 

כשהגענו לאולפן 'קול ראשון', היו הילדים בהתחלה מנומסים מאוד, 
אבל השירה חיממה את האווירה. נהניתי לראות שהם מפרגנים אחד 
מריבות  היו  לא  הקטנים.  את  מאוד לשתף  ונהנים  מעודדים  לשני, 
בנוסח "אני פה", "תפסתי ראשון", "למה דחפת אותי..." כי אם אוירה 
של ויתור ואהבה. ההקלטה עצמה הייתה חווייתית ומתוקה. לא תכננו 
להוציא את ה'אלבום של כל הדורות', ממילא היינו נינוחים ורגועים, 
וגם אם לא היה דיוק או מישהו זייף קצת - העיקר הכוונה. השיר יצא 
הסולו  וגילי בת השלוש שרה בהתלהבות את  ונעים,  זורם  מקסים, 

שלה  'אל תהיה צודק תהיה אח, יחד - אוהו יחד!!!'
השארנו קטע קטן של פלייבק בשביל להקליט את מוישי העמל 
בתורה - בלילה, כשישוב מהישיבה. אולי זה לא יהיה מקצועי, נכון, 

אבל זו תהיה מזכרת נפלאה ואיחוד לבבות".
יעל פיינגולד מוסיפה פן שיווקי: "תמיד יש למוצר שלנו אוכלוסיות 
מיוחדות. אם אני רוצה להפוך את המוצר שלי למוצר שבולט בשוק, 
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לאוכלוסייה  התאמה  להיות  יכול  זה  בידול.  נקודת  למצוא  מומלץ 
חנות אחת פרסמה שהיא מעסיקה אנשים  איך  מיוחדת. לא אשכח 
מיוחדים, ובזכות זה נתפסה אצלנו כחנות שכדאי לקנות בה, כי היא 
מוסיפה ערכים למוצר. בידול יכול לבוא לידי ביטוי בשעות פתיחה 
ששוברות את השוק, בתכנון מוצר מותאם ושונה, בצורת הגשה אחרת 
או בשירות יוצא דופן. האמנות היא למצוא לכל מוצר את הבידול 
כאן  כמו שהמשפחה  בדיוק  המוצר,  ערך  את  להעלות  ובכך  שלו, 

עשתה". 

"והיית אח שמח" / לחן :  "סיני סיני.... תורתו מגן לנו"
משפחת וייס

  

       א. )ילדה(
    יש לי אח וגם אחות
    אותם אני משמחת

    את הלב פותחת
    לאבא ולאמא 

    נחת אני שולחת 
        ב. )ילד(

   יש לי אח וגם אחות
    אותם אני משמח

    את הלב פותח
    לאבא ולאמא

    נחת אני שולח
         כן--

       פזמון א:
    כולנו משפחה סיכומי השבוע החולף בביתנו הקט:

    בשמחה באחווה
    לתת משלנו

    הזכות לכולנו 
      פזמון ב:

   יד אל יד נושיט
   לא נריב רק נביט

   את הטוב נמצא
   זוהי העוצמה

 
"מילה של אח. יצחק בן 13 מספר:

ותמיד  מוזיקה,  אוהב  אני  לאולפן.  להגיע  מאד  התרגשנו  "כולנו 
עניין אותי איך זה עובד. עכשיו הייתה לי הזדמנות לראות ולהתנסות 
בעצמי. התחלתי לשיר וכולם שרו יחד איתי. בתחילה הקלטתי את 
וקטע  בנים  הקלטנו קטע  מכן  לאחר  אחיי.  את  לימדתי  וכך  עצמי 
בנות, וכולנו יחד שרנו את הפזמון. האווירה באולפן הייתה נעימה. 
בתחילה כולם רצו את האוזניות האדומות, אבל ויתרנו לישראל בן 
החמש והסתדרנו במקומות. כולנו נהנו מאוד, ואני חושב שיצא שיר 

יפה".

 שלב 3 
 רוצים שובר? היו מאוחדים

וג'ינגל,  סלוגנים  באמצעות  הערך  הטמעת  של  כשבועיים  לאחר 

וצבע",  "דף  הגיע הזמן לבחון את המיזם. בחרנו בחנות הצעצועים 
החנות הוותיקה והמוכרת המשרתת את תושבי במודיעין עילית מעל 
20 שנה. חנות גדולה ומרווחת המשתרעת על פני כ-200 מטרים של 
צעצועים ומכשירי כתיבה. מסודרת ומטופחת מאד, ויחד עם השירות 
האישי והאמינות, היא מעניקה חווית קניה מושלמת. משום כך, היא 

נבחרה כמתאימה ביותר לאתגר האנושי הרגיש שלנו.
אתגרנו את המשפחות בשובר על תנאי, הודענו להם שרק אם הם 
יבחרו בתוך 15 דקות צעצוע שעליו יסכימו כולם ללא כל מריבות, 

הם יקבלו את השובר על סך מאה שקלים. 
דבר המומחית יעל פיינגולד - למה תמריץ? 

"כל מבצע או כל מיזם חייב להיות תחום בזמן, שאם לא כן, מדוע 
למהר? אם את הקוטג׳ אפשר לקנות תמיד, ולחתום אפשר גם מחר 
לייצר  לזה  קוראים  עכשיו?  למה  אז  שנה,  עוד  גם  אפשר  וללמוד 
סקרסטי - וזה רכיב חובה בכל מסע שיווקי. לכן חשבנו מה יתחום את 
הפרויקט הזה. איך נהפוך אותו למדיד ואיך נדע אם הטמעת הערכים 
נוספת שתגרום  חוויה  שייצר  רעיון  חיפשנו  לא.  או  הצליחה  שלנו 
להם לחכות למשהו. וכך נוצר שיתוף הפעולה עם חנות הצעצועים 
'דף וצבע' ממודיעין עילית. המטרה כאן הייתה פשוטה: שיהיה למה 
לצפות, שהדבר יהיה מדיד, ושתהיה תחושה של רצון להרוויח משהו. 
אנשים פועלים מתוך תחושת המחסור. אם לא היה לנו זמן קצוב של 

120, לא היינו עושים את רוב הדברים שאנחנו עושים".

משפחת פרנס עם שובר המבוכה:

המרווחת  החנות   - וצבע'  ל'דף  ונכנסנו  המסחרי,  למרכז  "הגענו 
והמטופחת. בתחילה התפזרו הילדים בין המדפים, כדי להספיק מה 
שיותר מהר 'לבלוע' ולקלוט את המבחר העצום, ושאלו את המוכרות 
הילדים  עם  סיכמנו  מראש  הפריטים.  של  המחירים  על  הסבלניות 
לדלפק  ולוקחים  בחנות  מסתובבים  ראשונות  דקות  עשר  שבמשך 
את הצעצועים שמוצאים חן בעיניהם, ובחמש דקות אחרונות יהיה 

עליהם להחליט.
מהר מאוד בחר לעצמו כל ילד משחקים  שהוא אוהב, כך שאופציית 
המשחק הגדול לכולם יחד, לא הייתה רלוונטית. לייזר ודבורי דאגו 
לי  כדאי  "מה  התייעץ  גדי  בעוד  נשאר,  זמן  כמה  פעם  מדי  לברר 
לקחת?" לאהל'ה נטלה פיקוד על הקטנים ומצאה בובה קטנה וזולה 
לחיקה  הבובה  את  נטלה  חני  להתפשר.  בשלה  אינה  שעדיין  לחני 
את  לראות  בהחלט מרתק  היה  כהורים,  הוחלט שהיא שלה.  כאילו 
השוני בין האחים. ארך להם זמן לקלוט שאם כל ילד ייקח את הדבר 
שהוא הכי אוהב, מחירו יהיה שליש או חצי מהתקציב הכללי, ולכן 
הם הורידו מעצמם את הדברים היקרים, והתחילו לתור אחר דברים 

בשווי של עשרים שקלים לילד.
מכונית שלט  על  להתפשר  החליטו  וגדי  כשלייזר  הסוף,  לקראת 
להתנתק  הצליח  לא  עדיין  וזאבי  מהם  אחד  לכל  20 שקלים  בשווי 
מרובה הצעצוע שאהב אך עלה 30 ₪, הציעה המוכרת להחליף את 
מכוניות השלט למארז  של זוג מכוניות איכותית, אך יקרות בהרבה 
)90 ₪(, דבורה לקחה לעצמה גלגל רגל )הירוק בתמונה(, וביחד עם 
ציינה  המוכרת  27 שקלים.  מכיסם  הילדים  הוסיפו  חני  של  הבובה 
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ד”ר יוריקה
 עיזרו לד"ר יוריקה להכין את התרכובות שלו. 

העבירו את הכדורים הצבעוניים ממבחנה 
למבחנה בלי לגעת בהם.

שלוש, ארבע, מווו!
משחק לכל המשפחה! היו הראשונים 
להכריז את המספר הנכון, הפרי הנכון 

או להשמיע את הקול הנכון.

מלחמת הכתרים
במלחמת הכתרים זוכים המטבעות 
בעלי הערך הגבוה ביותר - ערמו 
עוד ועוד מטבעות בדרך לניצחון!

תתחילו לארוז
צאו לחופשה ב-30 יעדים חלומיים 

ברחבי העולם. אבל ודאו קודם שאתם 
מצליחים לסגור את המזוודה!

מאצ׳ מדנס
משחק של תפיסה חזותית. 
מי יסדר ראשון את הקוביות 

על פי כרטיס החידה?

מילים בעיגולים
 ארץ-עיר בקלפים! 

מצאו מילה בקטגוריה שבקלף המתחילה 
באות התואמת בצבע שלה לצבע הקטגוריה 

וזכו בקלף. אספו הכי הרבה קלפים ונצחו!

חדש

חדש

ב�"ד

להשיג בחנויות הצעצועי� המובחרות

פוקסמיינד משחקים חכמים
www.foxmind.co.ilלהשיג בחנויות הצעצועי� וה�פרי� המובחרות

השועל החמקמק
משחק שיתוף פעולה בלשי 

לכל המשפחה! נסו לגלות מי השועל 
שגנב את הפשטידה לפני שהוא יחמוק.

דאבל
משחק 1 המכיל 5 משחקים שונים!

מהרו למצוא את הסמל המשותף בין 
כל זוג קלפים שתבחרו!

קנגורו
כמה דמויות קנגורו תוכלו לאסוף?
אספו כמה שיותר דמויות ונצחו! 

השחקן שצבר את מרב הדמויות מנצח.

הזמן  לעמוד במשימת  הילדים שהצליחו  התנהגותם של  את  לשבח 
והבחירה בכבוד. סיימנו את התשלום וצילום המשחקים, ואז קלט גדי 
בן החמש שיש רק שתי מכוניות לשלושה ילדים. הוא החל להתמרמר 
בקול: 'זה לא שווה, בטח ייקחו לי כל הזמן את המכונית'... הודעתי 
שגם  לכך  לדאוג  הביתה  שנגיע  עד  זמן  להם  שיש  הגדולים  לבנים 
גדי וגם הם יהיו שמחים ומרוצים מהבחירה, ואם לא, המשחק יוחזר 

לחנות, כי זה אומר שהמבצע לא הצליח.
הם הלכו לפנינו ושוחחו ביניהם. הגדולים שמעו את טענותיו וניסו 
להסביר ולשכנע... לאחר דקות ארוכות הם הצליחו להגיע ל'הסדר' 

שהניח את דעת כולם, וכל זה ללא התערבות מצדי. 
עבורי היה זה שיעור להיווכח שכשחייבים להסתדר - מסתדרים, 
מדהימה  יצירתיות  הוכיחו  הם  ואדרבא,  לאמא שתפשר,  לרוץ  בלי 
שלא הייתה עולה על דעתי. הלקח הזה הוא שיעור נפלא לחיים גם 

בשבילם, ובעיניי מסמל שהפרויקט הצליח מאד והמסר נקלט. 
יש לציין לשבח את המוכרות הסבלניות של 'דף ועט' שענו בחיוך 
תודה רבה לעיתון  טובה.  בעצה  אותם  וכיוונו  ושוב  שוב  לילדים 
קטיפה על ההזדמנות המיוחדת ויוצאת הדופן הזו להכיר וללמוד פן 
והתמלאנו  ומחכים,  מרתק  היה  הילדים.  בין  המשפחה  ביחסי  חדש 

בהרגשת סיפוק ונחת מילדינו, שתמיד ידענו שהם נפלאים".
יעל פיינגולד מוסיפה פן מכירתי: "דווקא כאן למוכרת היו הרבה 
עסקים שחוששות  בעלות  פוגשת  אני  רבות  פעמים  והשפעה.  כוח 
'לקבוע' או להציע הצעות ונותנות ללקוחות להוביל ולנהל אותם, וזו 
טעות חמורה. אנשים חושבים שהם יודעים מה הם רוצים, אבל באמת 
אין כמו בעל העסק ששנים נמצא בתחום ומכיר את כל הצירופים, את 
ההצלחות והכשלונות של המוצר וכן את תהליך התלבטות הקונה. 
במקרה זה לא בטוח שילדי המשפחה היו מגיעים לפתרון ללא ההובלה 
המקצועית של בעלת החנות שבעצם לא מכרה, אלא נתנה פתרון 
לבעיה. זו הגישה הנכונה למכירות. אנחנו לא מוכרים, אנחנו פותרים 

בעיות. התוצאה היא שמשלמים לנו על זה".

משפחת רייך עם שובר המבוכה: 

מילה של אמא:
"עוד לפני ההליכה לחנות המשחקים 'דף וצבע' הסברתי לכל ילד 
בנפרד את כללי המבצע. גילי בת השלוש לא הייתה שותפה לעניין, 
ואכן, מיד כשנכנסה לחנות הכריזה על כל בובה שרצתה. אך ברגע 
אתי  והסתובבה  לאמא,  יד  נתנה  פשוט  היא  הטיימר  את  שהפעלנו 
בשתיקה עד שכולם גמרו לבחור. כדי לא לקפח שכר שתיקה טובה, 

היא קיבלה בובה מתנת-אמא.
גם מוישי, הגדול, נאלץ להישאר מחוץ למשחק. זמני פתיחת החנות 
הם זמני הלימוד שלו בישיבה. הוא כמובן הסכים לכך בהבנה, גם אם 
התאכזב מעט. בכל זאת במוצאי שבת השתדל לתאם עמדות, כדי 

שיתחשבו גם בטעמו האישי בעניין בחירת המשחק.
וצבע'  'דף  יצאנו בהתרגשות רבה לכיוון חנות  וחצי בערב  בשש 
הנדיבה. בדרך הסברתי את הכללים שוב למי ששכח )ובפרט לאריה 
ולדובי, המועדים מכולם(: אם מישהו יבכה שהוא לא רוצה, או יחליט 
שזה לא שווה לו, או יעשה פרצופים - נחזיר הכל ולא נקבל כלום. 

הגענו נרגשים לחנות, שם חיכתה לנו בעלת החנות בחיוך ובסבלנות, 
הסבירה לילדים שוב את הכללים, ואני בינתיים כיוונתי את ה'טיימר'. 
הכון, הכן - צא! דובי רץ מיד למדפי המשחקים ובחר את האוטו-
מכבי-אש הכי יקר שהזדמן תחת ידו. הסברתי לו שהצעצוע שבחר 
חורג מהתקציב, וכשהוא התחיל ליילל כמו כל ילד טוב בגילו, אמרתי 
לא  כבר  זה  הופה,  הכל...  להחזיר  נצטרך  ירצה  לא  הוא  שאם  לו 
הנחנו  שקלים,  בארבעים  משטרה  מכונית  על  התפשרנו  משתלם. 
אותה על הדלפק מתוך תקווה שהמשחק הבא שייבחר יהיה בסכום 
וגילי,  ואני  דובי  בזמן שאנחנו, כלומר  יהיו מרוצים.  וכולם  מתאים 
שנתנה לי כל הזמן יד כמו מותק, התפלמסנו על המכוניות, הסתובבו 
שאר הילדים בחנות. סיבוב, עוד אחד, עוד אחד... נראה שהלחץ של 

הזמן גרם להם להסתחרר, והם לא ידעו מה כדאי ומה לא.
ניסינו למקד: פאזלים? לא. משחקי קופסא? לא. אולי לוח מגנטים? 
כבר היה לנו... ואז נחו העיניים של רותי על "מדונה" - מיקרופון 
קטן שניתן לתליה על הראש צמוד לפה, עם מגביר קול - רמקול 
שמצמידים לבגד. מכירים ילד שלא רוצה לדבר ברמקול? )לפעמים 
גם מבוגרים. ששש.... לא אמרתי כלום(. כמה זה עולה? 60 שקלים. 

נהדר! ומה אומרים על זה שאר הילדים? 
הכל  מבחינתו  לאינפוזיה.  כמו  שלו  למשטרה  צמוד  כמובן  דובי 
לו רכב משטרה. אריה מתלהב מהרעיון, בפרט  כשר, העיקר שיש 
אחרי קמפיין הבחירות האחרון - להרגיש כמו ברכב ההוא שעובר 
ושר להרבות זכויות גימל, מתאים לו. לאה יותר מאופקת. אני מנסה 
לשמוע ממנה אם היא מרוצה או לא. אבל היא נחושה לצאת זכאית 
בחירה.  מכל  מרוצה  להיות  היא מתעקשת   - במבצע  כלומר  בדין, 
בסוף מתברר שזה בעצם עוזר לה לחוג שלה ולהסרטות )יש לה חוג 
ועוד מעט ההופעה(. סימנו 'וי' נוסף. מי נשאר? גילי ממשיכה לתת יד 
לאמא במסירות ולשמור על זכות השתיקה. לוקחים או לא? לוקחים? 

סגרנו? בטוח? נהדר.
ובכל זאת, פיצוי חמוד לגילי המקסימה שהתנהגה כמו בחורה בוגרת 
ולא התערבה בכלל - בובה ששרה איפה איפה העוגה, מתנה קטנה 

מאמא.
ו... סיימנו. אני   – יפות לתצוגה  הכל נערם על הדלפק, תמונות 

מסתכלת על הטיימר. נותרו עוד 7 דקות וכחמש עשרה שניות.
תוך  הבחירה  'עשיתם את   – לילדים  המנהלת  'חרוצים!' מחמיאה 

שיתוף פעולה נהדר, וגמרתם הכי מהר מכל המשפחות!'
מרוצה  נעימה,  האווירה  וצבע'.  מ'דף  סיפוק  מלאי  יוצאים  כולנו 
'תודה שהסכמתם שנשתתף  ושוב:  שוב  מודים  הילדים  ומאושרת. 
לא  אחד  אף  שבת(  אחרי  ראשון,  )יום  העייפות  למרות  במבצע!' 
במצב  כולם  המשחק.  את  לסחוב  לו  גם  שיביא  דובי  עם  מתקוטט 
רוח טוב, מתכננים משחקים חדשים לקנייה הבאה )הלו שם, מישהו 
בקטיפה שומע?(, והחזרה הביתה נעשית במצב רוח נפלא ומרומם". 

משפחת הלר עם שובר המבוכה:

מילה של אחות:
"יצאנו ל'דף וצבע', החנות שאנחנו תמיד אוהבים לקנות בה. הגענו 
יחד עם חנוך. ניתן לומר שהעקשן הקטן לא מיהר לוותר על המשחק 
הראשון שנתקל בו. הבעיה הייתה שהמכונית שלט שרצה לא תאמה 
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להשיג בחנויות הספרים המובחרות
למפגשים, להרצאות או לסדנאות ע"י מחברת הספר: 054-8483747

פרגני לה את הספר רב מכר

'שוברת גלים'
 עצות טיפים והדרכה 

לקראת המעבר לסמינר+נספח להורים

 סבתא / אמא / אחות / גיסה / דודה
רוצה בהצלחתה של הסמינריסטית החדשה?

מקום מספר הטלפון שתופס מקום גדול לכתוב

להרצאות או סדנאות ע"י מחברת הספר 0548483747

משכמם ומעלה

מאת: יהודית ג.

א 
ני מביטה בתמונה שאומרת הכל; 
משפחה בבגדים חגיגיים מחייכת 
במרכז.  הטרי  והזוג  למצלמה 
ובצד, כמו  כולם נמוכים מאוד, 
היה מזן אחר, ניצב שמוליק בן ה- 

15, שמתנשא לגובה מטר שבעים ושתיים!
בס"ד  ו...  טיפול  היחיד שקיבל  "הוא 
גבה", מחייכת גב' רינה פליישמן וסקרנותי 

ניצתת! 

נעים להכיר!*
רינה פליישמן היא אשה משלנו, עם חיוך 
אימהי ושיח בגובה העיניים. רק אחרי שאנחנו 
מגלה שבאמתחתה  אני  ממש,  מתחברות 
סנטר"  מ"צ'רצ'יל  רפלקסולוגית  תעודת 
שנה   30 של  ניסיון  ומאחוריה  באנגליה, 
אכילה  הפרעות  גובה,  בבעיות  בטיפול 
ובעיות  כרוניות,  בעצירויות  בתינוקות, 
ובילדים, הכל בשיטות  אוזניים בתינוקות 
ייחודיות אותן פיתחה. סיפורי ההצלחה על 
הטיפול הבלתי פולשני עוברים מפה לאוזן, 
ולא מעט הורים, שרוצים להעניק לילדיהם 

את מתנת הגובה – משחרים לפתחה. 

נמוכים ורע להם...
כנושא  אצלנו  נתפס  ילד  של  הגובה 
אסטטי, אבל חשוב להבין שהעניין הרבה 

יותר מורכב! 
היו  נמוכים  ילדים  רחוק  הלא  בעבר 
מושא להצקות ולגלוג. היום מתחנכים ילדנו 
שלא לבוז לחריג, אבל מה לעשות, לא פעם 
מתוך "טוב לב" הופכת ילדונת קטנטונת בגן 
ל"תינוקת" שכולם מרימים, מפנקים ואוהבים 
בשל קומתה הנמוכה. אין ספק שהיא תוותר 
על תשומת הלב הלא מחמיאה - בעבור עוד 

כמה סנטימטרים. 
לא מעט ילדים נמוכים נתקלים בהערות 
נמוך  ילד  הכביש.  חציית  בעת  מבוגרים 
בקניית  מצווה מתקשה  בר  לגיל  שמגיע 
חליפה, ובהמשך הדרך ממתינות אי נעימויות 
שעלולות להוריד את רמת הביטחון העצמי 

של הילד והמבוגר.

ההורמון הייחודי 
גדילת העצמות  "ההורמון שאחראי על 
מיוצר במוח," מסבירה גב' פליישמן. "באופן 
תקני הוא אמור להגיע לעצמות, אך לעתים 
ישנן בעיות בדרך וההורמון אינו מבצע את 
תפקידו כראוי. זה יכול להיות בעיות בדרך 
לו  סיבות אחרות המפריעות  או  לעצמות 

לפעול".
אינו  שילדם  הורים שמגלים  מעט  לא 
לאנדוקרינולוג,  פונים   - כמו חבריו  גובה 
והתוצאות  גדילה  הורמון  מבצעים בדיקת 
לעתים "מאכזבות". רק אצל אחד מ-4000 
ילדים קיים חסר בהורמון והוא זכאי לטיפול, 
אצל האחרים אין חסר ובכל זאת הם נמוכים 

כל כך... 
טיפול פרטי בהורמון גדילה ייתן להם כ-3 
ס"מ, שלא תמיד מצדיקים את הסיכונים. 
נכון שאם שני ההורים נמוכים יש בכך חלק 
תורשתי, אבל גם אז, הבשורה הגדולה היא 

שאפשר לעזור!
  

 מינימום התערבות –
מקסימום גובה

הפגישה הראשונה עם שיטתה הייחודית 
גב' פליישמן, אותה פיתחה בהתבסס  של 
על ניסיון רב שנים, מעניקה להורים את כל 
הכלים החיוניים כדי לאפשר צמיחה לגובה, 

ובגדול.   
"אני מפעילה את הורמון הגדילה שבגוף 
בצורה טבעית דרך כף הרגל," מספרת גב' 
פליישמן. "מדובר בנקודה שההורים יבצעו 
קבלת  לאחר  עצמאי,  באופן  לחיצות  בה 
הדרכה, מדי ערב במשך כחצי דקה. העיסוי 
הנכונים  להגיע למקומות  להורמון  מסייע 
ולפעול במיטבו. בנוסף, נדון בהרגלי התזונה 
והשינה, המאוד משמעותיים בנושא. ההורים 
מקבלים הדרכה איך למצות ולשפר אותם, 

כמובן בהתאמה לילד, להעדפותיו ולגילו. 

הגדילה הטבעי  להבין שהורמון  חשוב 
פעיל בשנת הלילה, ושינה ארוכה מיטיבה 
יהיו לו פחות  ילד שלא ישן מספיק,  עמו. 
נעשה  העיסוי  את  גם  לכן  לגדול!  שעות 

בערב." 
לאחר פגישת הדרכה ראשונית ומרוכזת, 
יתקיימו ביקורות כל חודשיים שלושה, בהן 
הילד יימדד ויישקל, וההורים יקבלו הדרכת 

המשך. 
"לרוב נראה כבר אחרי שלושה חודשים 
שינוי במגמת הגדילה, הרבה מעבר לקצב 
וכמובן שכל העקומות  הגדילה הטבעי   
משתפרות בהתאם." מבשרת גב' פליישמן, 

"והטיפול אינו נושא שום סיכונים!" 

*לנצל את ההזדמנות*
גב' פליישמן נמנים  בין הפציינטים של 
אלפי ילדים, פעוטות בני שנתיים ונערות עד 
גיל 17. ילדים עם בעיות אוזניים, הפרעות 
אכילה וכמובן; הנמוכים שמבקשים לגבוה. 

הללו מגיעים מכל הארץ ואפילו מחו"ל!
"לאחרונה טיפלתי בתינוק המטופל בבית 
חולים בשל תסמונת הפוגעת משמעותית 
"הוא  פליישמן.  גב'  בגדילה," מספרת  גם 
הגיע לטיפול אחר, אולם בד בבד עבדנו 
גם על הגדילה. הצוות בבית חולים נדהם 
לגלות כי בשלושה חודשים התינוק גבה ב-4 
סנטימטרים! הוא נמדד שוב ושוב כדי לאמת 

את התוצאה המפתיעה!" 
גובהים מינימום- 6-8  בעקבות הטיפול 
בגילאים  אפילו  וזאת  בשנה  סנטימטר 
שהגדילה מתונה. בגיל הינקות או ההתבגרות 
חשוב  בשנה.  ס"מ  ל-12  להגיע  אף  ניתן 
ננעלת  ההתבגרות  גיל  בסוף  כי  להדגיש 

האפשרות לגבוה! 

גב' רינה פליישמן שזכתה לאמונם של 
רבנים ובהם הרבנית קניבסקי ע"ה, וכן ידועה 
בקרב רופאים ופרופסורים מהתחום, מקבלת 

במודיעין עילית. 
לקביעת תור: 050-4101609.

  | שיטת רינה פליישמן

את הגיל של כולם. ניסינו להסביר לו, אבל יאיר יצא להגנתו: 'כל 
משחק שנקנה לא יהיה לרמתו, וגם הוא השתתף במבצע. אני מוכן 
'אח שמח', הוא  לשלם מדמי הכיס שלי..' התפעלנו מהנתינה שלו, 
איזה  לחשוב  התחלנו  לחנות  בדרך  שכבר  נקדים  בקריצה.  הוסיף 
יצטרך  קנייתו  'קאטן', שלשם  על  לקנות. חשבנו  לנו  כדאי  משחק 
כל אחד להוסיף מכספו, אבל שירה טענה שהיא אינה אוהבת משחקי 
אסטרטגיה, כך שהרעיון ירד מעל הפרק. החלטנו שנסתובב בחנות 
חמש דקות וכל ילד יאסוף שני משחקים וידרג את העדיפות ביניהם, 
לאחר מכן על פי תור כל אחד יסביר מדוע הוא מעוניין במה שבחר. 
כולם  ויצא שאפרת תאסוף את הבקשות של  הגרלה,  בינינו  ערכנו 
ותכריע מה לקנות. משעשע היה לגלות שלאחר חמש דקות לכל ילד 
היה ביד את המשחק 'טיסה 501' ומשחק נוסף. מובן שכבר לא היה 

צורך לגשר...". 
משפחת וייס, השובר והמבוכה הרבה

וייס, שהסתערו על החנות בהתלהבות, היו היחידים  בני משפחת 
הניסיון  כיוון שעל אף  בידיהם,  ששבו הביתה מאוכזבים ללא שלל 
לגשר על הפערים בין הילדים הם לא עמדו במשימה. לאחר תשאול 
הובן שהילדים קיבלו פחות תדרוך  מכולם לגבי הכללים, וכנראה לא 

הפנימו את הרעיון: או פשרה או שיפסידו הכל. 
יש לציין לשבח את מנהלת החנות 'דף וצבע' על השירות, האדיבות, 
היחס הנעים, ובעיקר על כך שפיצתה את ילדי המשפחה המאוכזבים 

לפנים משורת הדין"

ניסוי הטמעת ערכים, שלב הסיכום 
יעל פיינגולד, מה דעתך על התהליך שעברו המשפחות?

להצלחה  שהביא  הדבר  פה,  שנקטנו  המהלכים  את  נסכם  "אם 
הברוכה בהטמעת המסר היה קודם כל חשיבה ברורה ותכנון מהלכים 

מדויק, כלומר אסטרטגיה טובה. 
בחירת מטרה מדידה, הגדרת זמן קצוב, שיתוף ומעורבות של מספר 
חושים רב ככל האפשר והזדמנויות להתנסות במוצר ולייצר מעורבות 
רכישה.  התבצעה  כלומר:  להיטמע,   - לערך   - למוצר  גרמו  גבוהה 
עכשיו השאלה היא כמה זמן זה יחזיק, והאם יהיה שימוש חוזר עקב 
שביעות רצון גבוהה. את זה ימים יגידו, אבל ודאי שיש כעת כלים 

והדגמות כיצד ליהנות מה'מוצר'". 
מה דעתך על כך שמשפחה אחת לא צלחה את האתגר האחרון?

"כישלון אינו נמדד בתופעה חד פעמית. אם ממנפים כישלון לאתגר 
מאחורי  סתם  לא  מכולם.  למצליח  יהפוך  הנכשל  ושיפור,  למידה 
מיליונרים לא מעטים יש סיפורי פשיטת רגל מטלטלים, ופרופסורים 
רבים סובלים מאוטיזם בתפקוד גבוה או נשרו מלימודים בגיל מוקדם, 
ומאחורי כל מאמנת רגשית מצליחה יש סיפור התגברות אישי. גם 
כאן, משפחה שצלחה את אתגר החנות היא משפחה שתיקח איתה את 
המיזם, את השירים, את הסלוגן ואת החוויה לזמן ארוך, והמשפחה 
שלא צלחה תשב, תנתח, תיתן הזדמנות שנייה ותכנון מקדים. אם 
יצליחו להפיק לקחים, הלימוד הזה ילווה אותם לאורך זמן רב יותר.

אצל  שיהדהד  כובש  סיום  עם  מרגש,  פרויקט  זה  היה  למעשה 
המשפחות הנ״ל בוודאי לאורך זמן, ולכל הקוראים יש כאן הזדמנות 
בהם  ומשלבים  הנכונים  הכלים  את  למטרה  מצמידים  שאם  להבין 
בפניהם  לעמוד  שיכול  דבר  אין  ואסטרטגיה,  פסיכולוגיה  שיווק, 

בעזרת ד'".

בכירה  מרצה  עסקית,  למצוינות  המרכז  מנהלת  פיינגולד,  *יעל 
ומנטורית בקבוצות איכות לפיתוח  ולפיתוח עסקי, מלווה  לשיווק 

עסקי.


