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משה ימין 305-491-3856
 myemin@msn.com

 10/15-11/28/10
תערוכת תמונות נדירות מהמרכז 

לחינוך פרטיזני, תוצג במרכז היהודי 
ע"ש אלפר שבקנדל. 

לפרטים- 305-271-9000.

  10/15/10
כתבת הבריאות של סי.אן.אן., 

אליזבט כהן, תרצה בנושא ספרה הדן 
בשיטות לניצול מקסימלי של ביטוח 
הבריאות. ההרצאה תתקיים בשעה 

7:30, במרכז הקהילתי ע"ש אלפר 
שבקנדל. לפרטים- 305-271-9000, 

שלוחה 268.

 10/17/10
הסופר הישראלי דוד גרוסמן, 

יתארח וירצה על ספרו "אשה בורחת 
מבשורה" במסגרת חודש הספר 

היהודי, בשעה 7:30, ב"טמפל בית 
עם" שבקנדל. האירוע בהשתתפות 

הקונכ"ל עופר בבלי. 
לפרטים- 305-271-9000.

 10/17/10
זאב )איוון( גאבור, ירצה אודות 

ספרו הביוגרפי "הדים לצעדי", בו 
הוא מגולל את קורות משפחתו 

בזמן השואה. ההרצאה תערך בשעה 
2:30, במרכז לחינוך ותיעוד השואה 

שבהוליבוד. לפרטים- 954-929-5690.

 10/17/10
בין שעות הבוקר ועד אחת אחה"צ, 

יתקיים מפגש של  בר בת מצווה, 
שיוצמדו לבני זוג מניצולי השואה 

שלא חגגו בר בת מצווה. המפגש 
יתקיים בבניין הפדרציה במיאמי. 

לפרטים- 786-866-8414.

 10/19/10
הרב יוסף טלושקין, ירצה בנושא 
ספרו הנושא את פתגמו של הילל: 
"אם לא עכשיו- אימתי". המפגש 

יתקיים ב-7:30 באולם מילר סנטר 
שבאוניברסיטת מיאמי. 

לפרטים- 305-271-9000.

-  מיאמי  - miami

, מבטיח ומקיים. לפני  A האמרגן פואד עובדיה
כשמונה חודשים, היה הזמר יהורם גאון, אמור 
שבוטל  בארה"ב,  הופעות  בסיבוב  להופיע 
ונדחה בשל מותה של אחותו. סיבוב הופעותיו 
יוצא אל הפועל, ויהורם גאון יגיע למיאמי עם 
בהופעה  ונגנים  ורקדניות  ליווי  זמרות  צוות 
מושקעת בלקט משיריו, המלווים את הקמתה 
של המדינה, תוך כדי שזירת אנקדוטות מחייו. 
התקשורת בישראל גמרה את ההלל על מופעו 
זה, שיעלה על בימתנו בתיאטרון בצפון מיאמי 

ביץ'. לפרטים ראה מודעה.

, היה  A חבר הכנסת והשר לשעבר עוזי ברעם
גולן, בהגיעו למיאמי  ואמנון  דינה  של  אורחם 
בין  נועם.  בנו  של  הולדתו  יום  את  לחגוג  כדי 
המקומות בהם ביקר ברעם, הוא נצפה סועד 

ב"ארומה אספרסו בר".

השבוע  נפתחת  חדשה  נוספת   A עונה
של  בהדרכתם  היהודי  הקהילתי  בתיאטרון 
ההצגה  ליליאן.  ורעייתו  אנדרון  מייקל  ד"ר 
הראשונה, "אבודים ביונקר'ז", תעלה על הבמה 
ביום רביעי ה-13 באוקטובר ותמשך עד ה-24 
בחודש. תלמידים ובוגרים משחקים בתפקידים 
השונים בהצלחה רבה. בחודש דצמבר תעלה 

על הבמה ההצגה "אני"

עשר,  האירוח   , A 10-10-10 התאריך 
הציון  זה  עשר.  התפאורה-  עשר,  המוזיקה- 
בתם  הילה,  של  החינה  מסיבת  מקבלת  אותו 
ליבה  בחיר  עם  בוסקילה,  ושמעון  אורנה  של 

אם  אטל.  ומרדכי  רחל  של  בנם  יעקב,   - ז'אק 
זה הקדימון, מה צפוי לנו בחתונה. שושי גבאי, 

למרוקו,  במיוחד  נסעה  האירועים,  מפיקת 
משם יבאה מכולה עמוסה בפריטים אותנטיים 
"עדן"  אולם  ואכן  חינה,  לטקסי  מסורתיים 
עטה תפאורת אוהל חינה אותנטי, עם הריהוט 
ופינות ישיבה, אוהלים ואהילים, מגשי תה עם 
כוסות צבעוניות וקומקומים של תה ממרוקו. 
די.ג'יי. דודו, דאג להקפיץ את האורחים, אשר 

פיזזו כל הערב לצלילי תקליטיו ולקול שירתם 
במיוחד  שהגיעו  מרוקאים,  זמרים  צמד  של 
אדם  המוזיקאי  ליווה  אותם  ואשר  מקנדה 
של  מצעד  כלל  המסורתי  החינה  טקס  גיל. 
מסורתיים  בכפתנים  לבושים  וגברים  נשים 
מרוקאיות  עוגיות  ומגשי  לראשם  ותרבושים 
האולם  אל  הובלו  והכלה  החתן  בידיהם. 
הוחלפו  החינה  באוהל  אפיריון.  על  ישובים 
שפע מתנות, שכללו גם תכשיטים אותם הרעיפו 
ההורים על הזוג המיועד. בקבוקי ה"בלו לייבל" 
ובוגרים  צעירים  השתלבו  בה  לאווירה  תרמו 

בריקודים אל תוך הלילה.

מדריכת   " A ווינגיט" מכון  בוגרת  מאיר,  ענת 
כושר ואירובי מזה כעשרים וחמש שנה, אשר 
מאחוריה תוכנית כושר פופולארית המשודרת 
האחרונות  בשנים  בישראל.  שנים  שש  מזה 
רענן  ד"ר  של  לחיים  כחברתו  ענת,  התלוותה 
שרון,  אריאל  רוה"מ  של  לשעבר  יועצו  גיסין, 
היבשת.  את  חרשו  במהלכו  הסברה  למסע 
הפעם שבה אלינו לארה"ב עם תוכנית טלויזיה 
של כושר ובריאות בהנחייתה והפקתה. "כושר 
עשרים  הכוללת  תוכנית  הינה  הבוקר",-   על 
פרקים של פעילות גופנית לכלל הציבור, אשר 
צולמו ביערות ואתרי הנופש של הקרן קיימת 
לישראל. התוכנית מתאימה לכלל האוכלוסייה 
בשעות  גם  גופנית  בפעילות  עיסוק  ומאפשרת 
היום בבית ולא בהכרח בחדר הכושר. בנוסף 
טיפים  בתוכנית  הכושר,משולבים  לתרגילי 
התוכנית  בריא.  חיים  ואורח  נכונה  לתזונה 
בישראל  הספורט  ערוץ  ע"י  וצולמה  הופקה 
ברחבי  הישראלי  בערוץ  ותשודר   "5 "ערוץ    -

ארה"ב.
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10/9/10
טורניר הפוקר המסורתי השישי 

יערך כרגיל במלון טראמפ על ידי 
המנהיגות  הצעירה של חוג ידידי 

צה"ל במיאמי ,החל מ8:30 . להזמנת 
כרטיסים והזמנות:

  flyl@israelsoldiers.org

10/10/10
הפדרציה היהודית של מיאמי רבתי 
מארגנת מסיבת "פראם" לקשישים 

במרכז היהודי ע"ש מייקל אן ראסל, 
בין אחת עשרה לאחת אחר הצהריים. 

לפרטים: לורי 786-866-8414

10/10/10
מפגש חינוך למודעות בנושא נשים 

יהודיות וסרטן יתקיים בטמפל 
ג'ודיאה, החל מ-9:30. 

לפרטים, ויקי- 305-667-5657.

10/10/10
המרכז היהודי במיאמי ביץ' מקיים 
אירוע הפנינג לכל הקהילה בו יהנו 

ילדים מצפייה ורכיבה על סוגי 
משאיות שונות ושעשועים מתנפחים, 

החל מאחת עשרה בבוקר. 
לפרטים- 305-534-3206.

10/10/10
הקואליציה היהודית הרפובליקנית 

מארחת באירוע מיוחד את ריק 
סקוט מועמד למשרת מושל פלורידה, 

השופט נורם קואלמן ויו"ר הרוב 
של בית הנבחרים בפלורידה אדם 

האסנר. המפגש יחל ב-11:45 ויערך 
ב-וודפילד קאנטרי קלאב. 

להזמנות 561-995-9445

10/10-11/28/10
תערוכת תמונות נדירות מהמרכז 

לחינוך פרטיזני, תוצג במרכז היהודי 
ע"ש אלפר שבקנדל. 

לפרטים- 305-271-9000.

10/11/10
מדי שבת, נפגשים ילדים מגילאי גן 
חובה עד כיתה ח', בתנועה החדשה 
של "מכבי צעיר", שהחלה לא מכבר 

את פעולתה במרכז הקהילתי ע"ש 
מייקל אן ראסל, בין 3 עד שש אחר 
הצהריים. לפרטים- 305-932-4200.

-  מיאמי  - miami

רופא  יש  אדם  לכל  שבו  הנוכחי  בעידן ^ 
לבריאות הגוף, רופא לבריאות הנפש, הולכת 
של  האסתטקיה  לטיפוח  המודעות  וגוברת 
רופאיהם  רשימת  אל  מצרפים  ורבים  הגוף 
מהבולטים  לאסתטיקה.  מומחה  רופא  גם 
מומחה  ויגודה,  פאול  ד"ר  נמנה  שבניהם 
לכרורגיה פלסטית ואסתטית בעל שם עולמי 
ובני  גברים  נשים,  נמנים  לקוחותיו  חוג  ועל 
ויגודה,  ד"ר  של  לאסתטיקה  המרפאה  נוער. 
רחב  מגוון  מציעה  לוטרדייל,  בפורט  השוכנת 
תוכננה  המרפאה  אסתטיים.  טיפולים  של 
במקום  ניתוחים  על  דגש  שימת  עם  ועוצבה 
כוללת  המרפאה  במטופלים.  אישי  וטיפול 
אחיות  צוות  וסטרילי,  משוכלל  ניתוח  חדר 
והרגשת  דיסקרטיות  המעניק  מקצועי,  וסיוע 
ניתוחים  מגוון  מבצעים  במרפאה  נוחות. 
להציע  האסתטית  לרפואה  שיש  פלסטיים 
שאיבות  החזה,  והרמת  הקטנה  הגדלה,  כגון: 
שומן מכל חלקי הגוף, מגוון ניתוחי פנים כולל 
עפעפיים  עיצוב  אף,  ניתוחי  פנים,  מתיחות 
ועיבוי השפתיים, טיפולי העלמת ורידים בגוף, 
ד"ר  ועוד.  בלייזר  שיער  הסרת  העור,  חידוש 
באמהרסט   NUEROSCIENCE למד  ויגודה 
קולג' במדינת מסצ'וסטס בארה"ב, שם סיים 

 1993 בשנת  לאוד).  קום  (מגנה  בהצטיינות 
נבחר ד"ר ויגודה, מבין 100 מתמודדים, למקום 
התמחות  של  היוקרתית  בתוכנית  היחידי 
אוניברסיטת  של  פלסטיים  לניתוחים  במרכז 
בתוכנית  הידועה  סאותווסטרן,  טקסס 
פלסטיים  לניתוחים  הספציפית  ההתמחות 
בניתוחים  התמחה  הוא  בארה"ב.  הטובה 
פלסטיים  ניתוחים  טראומה,  ניתוחי  כלליים, 
המובילים  ללמוד תחת  וזכה  שיחזור,  וניתוחי 
בתחום. בשנת 1998 הוא סיים בהצלחה רבה 
והוסמך  פלסטיים  בניתוחים  התמחותו  את 
פלסטיים.  לניתוחים  האמריקאי  הבורד  ע"י 
במגזינים  מאמרים  עשרות  כתב  ויגודה  ד"ר 
הפלסטיים,  הניתוחים  בנושאי  יוקרתיים 
ניתוחים קוסמטיים, וניתוחי יד. בנוסף, הוא גם 
הפיק וערך וידיאו הדרכה על תהליך ניתוחי יד. 
הוא נושא דברים בתחום זה בכנסים בפלורידה 
הצרכנות  חקר  מועצת  ארה"ב.  וברחבי 
"אחד  ויגודה  ד"ר  את  הכתירה  ארה"ב  של 

בשנים  בארה"ב"  ביותר  הטובים  המנתחים 
2001 עד עתה. ברשותו רישיון רפואי במדינות 
והוא חבר בארגונים  ופלורידה,  יוטה  טקסס, 
כמו  ועוד.  בראוורד  פלורידה,  של  הרפואיים 
הפלסטיים  המנתחים  באיגוד  חבר  הוא  כן, 
בהמשך  מרכזי  תפקיד  המהווה  האמריקאי, 
לימודי הרפואה של מנתחים פלסטיים. בעבר 
לימד ד"ר ויגודה בבי"ס לרפואה באוניברסיטת 
מיאמי. כעת הוא עובד בבתי החולים בראוורד 
ג'נרל, הולי קרוס, נורת' בראוורד, והוא מרבה 
להופיע בתקשורת ובהרצאות. ד"ר ויגודה בנו 
דובר  והינו  פלורידה  בדרום  גדל  רופא,  של 
ויגודה  ד"ר  נהנה  החופשי  בזמנו  ספרדית. 
לבלות עם משפחתו ולהשתתף במגוון פעילויות 
ויגודה  ד"ר  התפרסם  קצר  זמן  תוך  ספורט. 
והפך לשם דבר בקהילת דרום פלורידה, בקרב 
העבודה  טיב  בגין  ידוע  הוא  סלבריטאים. 
מטופליו. זוכים  לו  המסור  והטיפול   שלו 
www.drwigoda.com    טלפון:954-463-7088 ד"ר פאול ויגודה, מומחה לכרורגיה פלסטית ואסתטית

להשכרה - סטודיו
בבית מלון על החוף בסאני איילז

כולל ריהוט מלא
על בסיס יומי, שבועי או חודשי

על החוף בסאני איילז
• חנות מזכרות  • חדר כושר • משרדים 

• מסעדות • מספרה • אולם יוגה
העסקאות המשתלמות ביותר על

חוף סאני איילז היפה
לפרטים: וונדי ווילט

305-931-7700
whilt@dezerhotels.com

954-463-7088
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 המארח אמנון גולן, עם עוזי ברעם ב"ארומה אספרסו בר"

ענת מאיר בחברת בן זוגה ד"ר רענן גיסין

שושי גבאי, מארגנת האירועים, באוהל החינה אותו הכינה

חתני השמחה הילה וז'אק- יעקב, בתלבושת החינה המסורתית
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