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חמישי  ביום  הגיעו  איש  מאות  משלוש  למעלה 
חלק  לקחת  כדי  אינטרקונטיננטל  למלון  שחלף 
ד"ר  הישראלי  הרופא  אירגן  אותו  אורולוגים  בכנס 
הרופאים  מיטב  השתתפו  בכנס  קרונגרד.  ארנון 
ניתן  הקהל  בין  הערמונית.  סרטן  בתחום  המתמחים 

היה לראות קבוצת ישראלים, 
עם  גברה  שהתעניינותם 
פרסום דבר מחלתו של ראש 
אולמרט,  אהוד  הממשלה 
דוד  הערמונית.  בסרטן 
דיסקונט  בנק  מנהל  קינן, 
נותני  מבין  היה  בפלורידה, 
הביע  הוא  לסמינר.  החסות 
מרמת  רצונו  שביעות  את 
העירה  והשתתפותו  הדיון 
לשאול  שהרבה  הקהל,  של 
תשובות  ולקבל  ולהתעניין 
קרונגרד,  ד"ר  מהמומחים. 
בתחום  המומחים  מגדולי 
סרטן הערמונית, פועל רבות 
למחלה,  המודעות  להגברת 
ד"ר קרונגרד מרבה להרצות, 
קיים  מכבר  ולא  להתראיין  
הכחול",   "השרוך  מבצע  את 
לסרטן  המודעות  להגברת 
הערמונית שערך ביוני ואשר 
נחל הצלחה רבה. את הסמינר 
הנחה השבוע קריין הטלביזיה 
הנודע מייקל פוטני. במהלך 
בסטטיסטיקות,  דנו  הסמינר 
סרטן  לגילוי  בבדיקות 
ובטיפולים  הערמונית 

עם  יחד  מנהל  קרונגרד,  ד"ר  החדשניות.  בשיטות 
חוג  באבנטורה.  משוכללת  קליניקה  רותי,  רעייתו 
הפציינטים שלו מגוון ומרוצה מהשיטות החדשניות 

אותן למד והמשיך לפתח.

יצאה  ישראלים,  של  ומגובשת  גדולה  קבוצה 
של  "ג'ול'ז",  האוניה  סיפון  על  משותפת  להפלגה 
נשמעה  שפנית  מקום  לכל  נורבייג'ן.  השייט  חברת 
השפה העברית. שולחנות הקאזינו היו צרים מלהכיל 
את הישראלים נושאי תעודות הוי.איי.פי. ביום שבת 
לא פסחה הקבוצה על קבלת שבת עם קידוש וחלות. 

•

•

הקבוצה, בראשותו של איש העסקים הישראלים מייק 
הטבות  מסדרת  נהנתה  אלקטרוניקה",  "מר  דייגי, 
הולדת  ימי  החבורה  חגגה  ההפלגה  במהלך  ניכרות. 
לאיריס סבן ולאביבה שם-טוב. יום לפני ההפלגה 
של  רעייתו  איריס,  של  מחברותיה  כעשרים  חגגו 
ג'קי  ד"ר  השיניים  רופא 
הולדתה.  יום  את  סבן, 
מתעתדים  הזוג  בני 
דניאל  בנם  את  להשיא 
המדור  כשבועיים.  בעוד 

שולח ברכות לחוגגים.

למען  האגודה  פעילי 
יודעים  אינם  החייל 
מנוחה מהי. הם ממשיכים 
לאות  ללא  לפעול 
בין  "יום לחייל".  לקראת 
בהכנות  ממשיכים  לבין 
השנתית,  הערב  לארוחת 
מרץ.  בחודש  שתערך 
סגן  בעיר  יבקר  השבוע 
מזרחי,  אבי  אלוף 
תורמים  עם  שיפגש 
לקידום  פוטנציאליים 

האגודה למען החייל.

אחת"  "משפחה  ארגון 
החל  ראשון  ביום  ערך 
משעות הערב המוקדמות, 
מכוניות  מיני  מרוץ 
לוטרדייל,  בפורט 
למעלה  של  בהשתתפות 
ממאתיים וחמישים איש.  מימי ינקוביץ', העומדת 
את  להביע  הפסיקה  לא  בפלורידה,  המשרד  בראש 
הישראלים,  של  העירה  מההשתתפות  התפעלותה 
ענת  של  המופתי  מהארגון  ובעיקר  ותמכו  שבאו 
נהנו  המשתתפים  שלה.  האישית  העוזרת  יצחק, 
פומבית  ומכירה  שתיה  מאוכל,  מיוחדת,  מאווירה 

מיוחדת שהניבו הכנסה נאה לארגון.

בשקט בשקט, לאחר שלוש שנים מאז נפתח סופר 
בקול  השבוע  המקום  נסגר  כושר",  "שלום  מרקט 

ענות חלושה.

•

•

•

מארגן האירועים הישראליים אילן טרגן, מחדש 
הוא  שבת,  במוצאי  הבא,  בשבוע  כקדם.  ימיו  את 
ומועדון  האירועים  באולם  ישראלי  ערב  מארגן 
"ארומה". לרגל הפתיחה החגיגית, הגיע הזמר יואב 
יוסי  המקומי-  לצוות  שיצטרף  מישראל,  אדרי 
נחמיאס הזמר, הקלידן אדם גיל והתקליטן ליאור 
בר. עוד בתוכנית מסיבת חנוכה ומסיבת ראש השנה 

האזרחית.

והמרכז  הישראלי  הבית  בשיתוף  "יובל"  ארגון 
מקיימים  ראסל,  אן  מייקל  ע"ש  היהודי  הקהילתי 
אהובתי".  "אביבה  הפרסים  עטור  הסרט  הקרנת  את 
בכ"ט  עצמאות  שנות  שישים  במסגרת  יוקרן  הסרט 
שמונה  בשעה  ההיסטורי(,  התאריך   29-( בנובמבר 

בערב בקולנוע סנרייז אינטרקוסטל.

חובבי התרבות שהגיעו ביום חמישי שחלף לאולם 
התיאטרון שבצפון מיאמי ביץ', צפו בהופעה יוצאת 
חנה  בישראל-  אחת  מספר  הבדרנית  של  דופן 

לסלאו. שעה ארוכה עמדה לסלאו 
את  ולא חדלה מלהצחיק  על הבמה 
מתנועעת  שהיא  כדי  תוך  הקהל 
את  ומפעילה  הבמה  על  כתזזית 
שרירי הפה של הקהל, שלא הפסיק 
הופעתה  צחוק.  ברעמי  להגיב 
פיצוי  היתה  לסלאו  של  המוצלחת 
אף  על  והגיע  שטרח  לקהל  נאות 
האמרגן  בעיר.  האירועים  עומס 
שהביא  עובדיה,  פואד  המקומי 
את לסלאו לסיבוב הופעות בארה"ב, 
אחרונות",  ל"ידיעות  השבוע  אמר 
היתה  לסלאו  של  הופעתה  כי 
התרבותי.  מהפן  אדירה  הצלחה 
את  עובדיה  מביא  מהמופע  מעודד 
הופעות  לסיבוב  חיים משה  הזמר 
יופיע  החנוכה  חג  במהלך  בארה"ב. 
במלון  בדצמבר  בשמונה  הזמר 

רמאדה מרקו פולו.

טקס  נערך  שבת  במוצאי 
הפתיחה החגיגי של משחקי המכביה 
המשפחות  נציגי  בהשתתפות 
למחרת,  המתחרים.  של  הרבות 

•

•

•

•

נוח  אוויר  במזג 
כרי  על  במיוחד, 
ובמתקני  הדשא 
נערכו  הספורט, 
תחרויות  עשרות 
מקצועות  ממגוון 
המרכז  הספורט. 
היהודי המה באלפי 
בוגרים  ילדים, 
משפחותיהם,  ובני 
מהפנינג  שנהנו 
תחרויות  לצד 
ביום  הספורט. 
חמישי, חג ההודיה, 
על  המראה  חזר 
עצמו והחל משעות 

יערכו  ראשון  ביום  ההודיה.  לחגיגת  ועד  הבוקר 
למנצחים  המדליות  יוענקו  ובערב  הגמר  תחרויות 

בטקס מיוחד שינעל את משחקי המכביה.

משמאל: ד"ר ארנון קרונגרד קן גריפי, ומייקל 
פוטני, בכנס מומחים לסרטן הערמונית

איריס וד"ר ג'קי סבן עם עוגת יום ההולדת

אביבה שם-טוב חוגגת יום הולדת 
עם חברים במהלך ההפלגה

המלאכיות של מייקי


