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איך נראו החיים לפֵני?
"עשרים שנה הייתי מורה לאמנות ונטלתי חלק בהקמתם 

של שני בתי ספר קהילתיים בגוש משגב. חשפתי את 
תלמידי לאמנות בבית הספר ומחוצה לו ונתתי מענה 
ומקום לכל ילד, כולל תלמידים עם צרכים מיוחדים".

מה היה השינוי?
"ב-2003 יצאתי לשנת שבתון להשלמת תואר בחינוך, 

ובמהלכה הסתבר לי שמקצוע האמנות הפך לבלתי 
רלוונטי במשרד החינוך. פוטרתי, יחד עם מאות מורים 

אחרים, ובגיל 46 מצאתי את עצמי בפנסיה מוקדמת.
"עם קבלת ההודעה הפתאומית מיהרתי לסיים את 

הלימודים ובמקביל הייתי עסוקה בהכנות לתהליך רפואי 
בחו"ל. הייתי מבולבלת, ייעודי בחיים נקטע. 

"בתקופת ההחלמה שאלתי את עצמי מה אני רוצה להיות 
באמצע החיים? לא רציתי להיות מורה לאמנות בחוגים 

ובמתנ"סים. בינתיים רכשתי כמה אבזרים ובהם חותמות 
גומי )מעין גלופה( וכריות דיו. והתחלתי לעצב איגרות 

ברכה, וזה פתח בפניי קריירה חדשה".
מה את עושה היום?

"אני יוצרת איגרות בעבודת יד בטכניקות שונות, 
איגרות ייחודיות וחד-פעמיות בקו נקי ומדויק. כיוון 

שרק כשפותחים את המעטפה האיגרת שלמה ומדברת 
בעד עצמה, קראתי לעסק שהקמתי 'איגרת שאומרת'. 

עם הזמן הרחבתי את קשת המוצרים שלי והוספתי 
פריטים כמו הזמנות לאירועים, אלבומים, ברכות 

ממוסגרות, מתנות 'תשומת לב' )קופסאות שי עם 
תכולה משתנה( ועוד. העבודות גם נמכרות ב'קאזה 

לינדה' - חנות בראש פינה שהיא בית לאמנים ומוכרת 
עבודות של יוצרים ישראלים במחירים סבירים, מתוך 

כבוד ליוצר ולקונה.
"לאחר שנים שבהן ראיתי הצלחה ולאחר ששיקמתי את 

ביטחוני העצמי החלטתי לשלב יצירתיות עם התחום 

שאני אוהבת 
ומצטיינת בו – 

הוראה. אני עושה 
זאת כיום במסגרת 

סדנאות ללימוד 
אמנות, עיצוב אלבומים 

ועוד.
"יוזמה נוספת שנקטתי היא 

'מסלול האמנים על הר גילון'. 
ריכזתי חומרים על האמנים והיזמים 

שביישובים צורית וגילון הפצתי אותו 
באינטרנט. בעקבות כך מגיעות קבוצות 

מטיילים לסיורים בבתי הסטודיו של האמנים 
המתגוררים ביישובים אלה".
ממה, אם בכלל, חששת? 

"חששתי מניהול עסק עצמאי. קל לי ליצור ולייצר, אבל 
קשה לי להתמודד עם הפן העסקי, שכולל היבטים כמו 

שיווק, מכירה, תמחור, רווח והפסד. לשם כך השתתפתי 
בקורס יזמות של מט"י בכרמיאל".

מה הייתה החוויה המשמעותית ביותר בתהליך?
"הפיכת המחסן הביתי בקומת הקרקע של הבית לסטודיו 
שלי. פתיחת הסטודיו הייתה קפיצה משמעותית בהיקף 

העבודות, החוגים והסדנאות. מיקומו על מצוק, כשכל 
גוש שגב ומפרץ חיפה פרושים לפני, מרחיב את הלב 

ומספק לי השראה אינסופית".
איזה תפקיד יש לגיל בסיפור שלך?

"בעת הפרישה, לכאורה, הכול היה פתוח - אבל ממש 
לא. הייתי 'רק' בת 46, אבל איש לא חיכה לי. הרגשתי 

שהמקצוע שהביא לי אהבה והערכה נלקח ממני. אז 
הבנתי שמוטל עלי ליצור חוויה מתקנת. יזמתי לבדי 

ובניתי משהו חדש, מלטף, מעורר, מסעיר, יצירתי; עסק, 
שכל הזמן הולך ומתפתח. לעתים, כשיום העבודה נמשך 

אל תוך הלילה, זה קשה, אלא שהראש עדיין לא קולט 
שאני בת 50 פלוס. המשמעת הייקית דוחפת להמשיך".

איפה תהיי בעוד חמש שנים?
"בימים אלה אני משדרגת את העסק. במקביל לעבודתי 

 הרגילה בסטודיו ובסדנאות, אני בונה אתר אינטרנט
)www.igeret-omeret.com( שפונה לקהל יעד 

מבוסס יותר, אנשי עסקים ותעשייה, ושמציע להם 
להשתמש באמנות שלי ליצירת מתנות ייצוגיות, מתנות 
לעובדים, מתנות פרידה ועוד. אני מקווה שזה יהיה נתח 

משמעותי בעבודתי".

"בתנו הבכורה מתחתנת – ואנחנו מאושרים. אנחנו רוצים לערוך חתונה 
גדולה ומושקעת עם משתתפים רבים, במימון שלנו, אבל החתן והכלה 
מסרבים ודורשים להסתפק בטקס צנוע. לאחר שעברנו תקופה קשה 

רצינו לשמוח ולשמח. במשך השנים הוזמּנו לאירועים של בני משפחה 
וחברים, וכשהבת סיפרה שהיא מתחתנת חשבנו שהגיע תורנו להזמין 
את מכרינו. אי-ההסכמה בעניין גורמת הרבה מתח ורוגז. מה עושים? 

)אורית ונחום, רעננה(.
Zohar Special Events אילנית זהר, מפיקת אירועים מחברת

:)www.special-events.co.il(
"לפני שנכנסים למערבולת רגשות, רצוי לקיים תיאום ציפיות בין הצדדים. יש 

לברר למי בעצם מיועד האירוע - האם מדובר בחגיגה להורים, או שזה אירוע של 
החתן והכלה? במהלך השיחה כל צד יציג את השקפת עולמו וציפיותיו מהאירוע, 
ידגיש את הדברים העקרוניים שעליהם הוא אינו מוכן לוותר ויפרט את הנקודות 

שלגביהן יסכים להתפשר. שיחה כזו צריכה להסתיים בנקודת איזון שתהיה טובה 
הן להורים והן לזוג הצעיר.

"אם הפער בין הצדדים גדול מדי, אפשר לחלק את האירוע לשניים: לערוך אירוע 
קטן הכולל חופה, קוקטייל וקבלת פנים עם מסיבת ריקודים לצעירים, ובמועד 

מאוחר יותר להפיק אירוע גדול ויוקרתי, שיענה על צורכי ההורים ושאליו יוזמנו 
מכריהם וגם החתן והכלה יגיעו כאורחים".
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tali@masterplan.co.il שאלות למדור ניתן להפנות למייל

התחדשות שוברים שגרה באמצע החיים // רותי קדוש / צילום: עופר חן

נעמה מנור, 54, הייתה מורה לאמנות בגוש משגב. כיום היא 
בעלת סטודיו "איגרת שאומרת" לעיצוב איגרות ברכה, אלבומים, 

הזמנות לאירועים ועוד - הכול בעבודת יד. נשואה לרמי ואמא 
לשלושה בנים – יובל )27(, יונתן )20( ויואב )13(. גרה ביישוב 

הקהילתי צורית, בגליל המערבי

נקודת מפנה < חותם אישי
בסימן שאלה < ניפגש בשמחות )קטנות(

אוהבים דרמות? רוצים לצאת מהשגרה? "פלייבק" הוא תיאטרון אלתור, 
שבמסגרתו נבנית הצגה בזמן-אמת כשיקוף לסיפורי החיים של המשתתפים בה. 

תהליך זה מעניק למספר ולצופים פרספקטיבות חדשות לגבי הסיפור המוכר 
והרגשה שיש מי שמבין אותם.

סדנאות "פלייבק" מתקיימות בסטודיו "אידאה" ברמת השרון. הן כוללות 
היבטים כמו אמנות המשחק ואלתור וניתן דגש להקשבה, פתיחות, שיתוף, 

עבודה עם פרטנר, כניסה לדמות, עמידה על במה, התמודדות עם קונפליקטים 
ועוד. פרטים נוספים אצל מזור טל, סטודיו "אידאה", טל' 054-6235272 או 

.www.idia.co.il :באתר האינטרנט של הסטודיו

עושים בית ספר < משחק החיים

מתקשים להתרכז? לא מסוגלים להשלים 
משימות? "אטנגו", שיטה חדשנית ללימוד 
ופיתוח מיומנויות לשיפור הריכוז והקשב, 

עשויה להיות התשובה עבורכם.
השיטה מאפשרת לכל אחד לאמן את המוח ולשפר 

את היכולות האישיות שלו און-ליין באינטרנט. 
הפעילות מתבצעת תוך קבלת משוב, כך 

שהמשתמש חייב לשמור על ריכוז ממושך.
שיטת "אטנגו", שהיוזמת והבעלים שלה היא ריקי סימון, מיושמת באמצעות אתר 

אינטרנט, המציע מגוון פעילויות מקוונות, המצריכות ריכוז ממושך. בין השאר 
כלולות באתר פעילויות לשיפור מיומנויות, כמו הפחתת הסחות הדעת, דיכוי 
אימפולסיביות, הגברת סבלנות, יכולת השלמת משימות, יכולת ארגון ועוד. 

ההצטרפות כוללת מבדק מקדים, ואחריו מותאמת תכנית פעילות אישית לפי גיל 
www.attengo.co.il .ויכולת. גם המבדק מתבצע באינטרנט בצורה מקוונת

דף חדש <

"תמיכה ואמונה מצד בעלי, המשפחה והחברים, 
שזכיתי בהן מהרגע הראשון; סקרנות ואוטודידקטיות: 

תכונות שגורמות לי לחדש וליצור כל הזמן; היכולת 
למכור את אמנותי ולהתפרנס ממנה".

         ארגז הכלים שלי


