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פורים, פורים!
סיבה לחגיגה, לכייף עם אחרים!

נכון, איננו זקוקים לסיבות חיצוניות לשמוח
זאת הבחירה שלנו לצמוח ולפרוח

ורגע לפני שהאביב שוב מפציע
שום דבר איננו מפריע

לצחוק בקול גדול
כמעט לפרוק כל עול
לקרוא, בפה מלא -

פורים שמח, עמותת מ.ל.א!
אור, אבי ושקמה - צוות מהמלא המחופש



דבר העורכת: שקמה תבור

ונהפוך הוא!

פורים מגיע; חג של שמחה, צחוק וכיף עם חברים, נכון?

כן, מובן שנכון, אין לי עניין לסתור את הקביעה הנפלאה הזאת. יחד עם 

השמחה של החג הנהדר הזה, אני בוחרת לקחת רגע לעצמי ולשחק ב- 

"נדמה לי".

מה היה קורה אילו לא הייתי פוגשת את האדם ששלח אותי לסדנה? מה 

היה קורה אם הייתי בוחרת לעשות משהו אחר לגמרי באותו סוף שבוע 

מכונן, בסוף יוני 2015?

נכון, אין באמת דרך לדעת מה היה קורה אילו, ולגלות לכם סוד? אני באמת 

חרדה מהמחשבה על איך היו נראים חיי אלמלא בחרתי להגיע לבית ברל 

באותו יום חמישי, אלמלא בחרתי להפוך את חיי על פיהם.

ה- "ונהפוך הוא" האמתי, המעשי והעמוק ביותר של חיי התחיל בסדנה 

שלנו.



הכוח והעוצמה שנלווים להבנה העמוקה של זכות הבחירה שלי על חיי, 

רגשותיי, מחשבותיי ותגובותיי - מעצימים אותי, בכל יום מחדש. ההבנה 

העמוקה שאני זאת שאחראית לחיי מאפשרת לי להפסיק לשחק במשחקי 

האשמות, לסלוח ולשחרר, למצוא לעצמי את הזמן והאנרגיות לכייף עם 

עצמי ועם אנשים אחרים -  ובעיקר לאהוב את עצמי, גם כשאני טועה.

הרי, מה לעשות? אנחנו בני אנוש, נכון? לעולם לא נפסיק לטעות )וכמה טוב 

שככה!(

חשבתם פעם כמה אנרגיה אנחנו מוציאים על להעניש את עצמנו כשאנחנו 

טועים? כמה זמן מתוך החיים הקצרים שלנו פה אנחנו שורפים בכעס ואפילו 

שנאה עצמית על טעויות?

הבנתי שהלמידה המשמעותית ביותר שלי עכשיו היא לאהוב את עצמי - גם 

כשאני טועה.

ומה אתכם?

מהו ה- "ונהפוך הוא" המשמעותי ביותר שלכם לתקופה הקרובה?

כל פריצת דרך אישית מתחילה בשינוי אמונות. 
                                                                     אנתוני רובינס 



יו"ר מכהנת-סנדי הולנדר פאר

טור יו"רית / סנדי הולנדר-פאר

קהילה יקרה,
את הגיליון הקודם של מהמלא, גיליון חנוכה תשע"ז, הקדשנו לחגיגות העשרים 
השל עמותת מ.ל.א., כולל ראיונות וכתבות של מייסדי העמותה, יושבי ראש מה

עבר ומנחים ותיקים. בימים שלאחר מכן, המשכנו בחגיגות יום ההולדת העשרים 
של העמותה במסיבת חנוכה המסורתית, כפי שאנחנו יודעים לחגוג! אבל בזה 

לא סיימנו. בלב ליבה של העמותה, קהילה יושבת בתוך קהילה, אלה בני הנוער 
ההמופלאים של עמותת מ.ל.א. שהשתתפו בסדנאות הנוער של העמותה, והמשי

הכו לבוא כאסיסטנטים לסדנאות הנוער. בהמשך הדרך, כשבגרו, הצטרפו לסד
נאות הבוגרים. בגיליון חגיגי זה, פורים תשע"ז, נביט אל תחילת דרכה של סדנת 

הנוער והמשך התפתחותה.  
כמיטב המסורת של הקהילה, נחגוג בקרוב את פורים בנשף תחפושות וריקודים 

אל תוך הלילה. כל אחד והדמות שיתחשק לו לשחק לערב אחד, בתחפושת, 
מסכה ואביזרים. משונה הדבר, הרי בסדנאות "זו בחירתי" אנחנו ממוקדי מטרה 
להגיע אל האני הכי אותנטי שלנו, להשיל את כל המסכות והפאסון אותם אנחנו 

בוחרים לעטות על עצמנו במהלך החיים, אלה שסייעו לנו לשרוד ולהגן על 
עצמנו פעם, כשהיינו ילדים ונערים, כל אלה שלא בהכרח מסייעים לנו, כבוגרים. 
אנחנו באים נקיים, נטו, בלי ביקורתיות ושיפוטיות, בלי ההיערכות שהחיים לימדו 

אותנו לחשוש מפניה, ומממשים את ההזדמנות להיות הגרסה הכי טובה של 
עצמנו. 



כפי שאמר טרי ווילסון, מהמנחים הראשונים של העמותה וממקימי סדנאות הנוער, 
כשאנחנו משילים את כל המסכות, אנחנו בעצם דומים איש לרעהו, אנחנו, למעשה, 

אותו הדבר, וכך ניתן גם ללמוד לאהוב כל אדם באשר הוא. 
ואז מגיע פורים, ואנחנו כל כך שמחים להפוך את הכל ולהתחפש - ככה שאף לא 

אחד יזהה אותנו! כיף פתאום להיות אחר, לחבוש מסכה, להיכנס לדמות שונה. מוזר, 
לא?

אולי אם כולנו מתחפשים יחד, באותו היום, באותה השעה, כולנו יחד נהיה הפוכים, 
ואחרים ושונים. ואז, בעצם, נמצא את עצמנו שוב דומים אלה לאלה. אולי זה מה 

שמאפשר לנו לחגוג ביחד, לשחק ביחד, להוציא מעצמנו חלקים חדשים שטרם ידענו 
השקיימים בנו. בלי ביקורת, בלי שאלות של למה, איך ומתי. רק פסיפס אנושי של צב
עים, מרקמים וחיוכים. כולנו בני הנוער של החיים, כולנו בוגרים של החיים, צעירים 
וזקנים בלב ובגיל. במסורת היהודית נהוג בפורים לשתות ולהשתכר "עד דלא ידע", 
כדברי רבה בתלמוד הבבלי )מסכת מגילה, דף ז' עמוד ב'( "מיחייב איניש לבסומי 
בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". )מחויב אדם לשתות לשכרה, 
להתבסם, בפורים, עד אשר לא יוכל להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. ש.ת.( 

כשכבר לא מבחינים בין טובים ובין רעים, כשניתן באמת להפוך את הכל ולראות את 
המשותף במקום את המפריד - אפשר גם לאהוב ולסלוח איש לרעהו.  

בחודש אדר "נהפך להם מיגון לשמחה" )מגילת אסתר, ט', כב'(. 
אז בואו! זה הזמן להצטרף, להתחבר, להתחבק, לשמוח ולרקוד. 

חברים יקרים, הצטרפו לחגיגת הנוער של מ.ל.א. בגיליון הזה, ואני גם מחכה לפגוש 
אתכם במסיבת פורים של העמותה. יום חמישי בערב, תשעה במרץ, 2017. 

מחופשים, כמובן!



מוסף מיוחד

סדנאות הנוער 

 של עמותת מ.ל.א





-מתי עלה הרעיון של הסדנאות?

 IMC בעז: הרעיון עלה לראשונה בשנת 1998-9. באותה התקופה היו ארבע סדנאות

בשנה. אחרי שהרעיון עלה עשו שתי סדנאות נוער בשנה, ועד שנת 2003 טרי היה 

המנחה. הילדים מאוד אהבו את הרעיון שעמד מאחורי הסדנה וגם ההורים.

נועה מלצר ואני ריכזנו, טרי הנחה ונציג הוועד היה יוסי הראל. אחרי שנתיים היה משבר 

וסדנה בוטלה. מאותו המקרה, נועה מלצר ואני לקחנו על עצמנו את הארגון. טרי המשיך 

עוד שלוש סדנאות. בשלב הזה הייתה בעיה עם הכניסה של טרי לארץ, ובמשך שנה לא 

התקיימו סדנאות. הוועד פנה אלינו בבקשה שננחה בעקבות החידושים שנעשו בסדנאות. 

קיבלנו את ברכתו של טרי ולקחנו על עצמנו את ההנחיה. 

נועה לקחה על עצמה את הריכוז למשך שנתיים נוספות ונתנה למפעל הזה זינוק. התחלנו 

לעבוד בצורה מסודרת ולמסד את סדנאות הנוער, כמו הבוגרים. 

-מה הניע אתכם להיות חלק ממייסדי סדנאות הנוער?

אורית: אני הייתי אסיסטנטית מבוגרת בסדנאות הנוער. הצטרפתי לסדנאות הנוער

2005, כשלקחנו על עצמנו את ההנחיה, ויצא שהתאהבתי בזה יותר ויותר, במהה   ב -

לך השנים. מה שהדליק אותי זאת העובדה שזה פרויקט שעושה עבודה משמעותית לבני 

הנוער. 

מנחי סדנאות הנוער- בעז ואורית אור



גילינו שהם עלולים להיות מאוד בודדים בגיל הזה, חסר להם מקום לפרוק דברים 

שמטרידים אותם, להתלבט ולשאול שאלות. מהבחינה הזאת, חשבתי שזה מפעל 

חינוכי שנותן מענה לצרכים של הגיל הזה. בעז ואני, בשל היותנו זוג נשוי, משמשים 

על תקן האבא והאימא של הסדנה.

ההורות, בחיינו הפרטיים, הייתה דבר שחשוב לנו, שהשקענו בו והיינו מסונכרנים 

לגביו. הפיתוח של הסדנה היה המשך טבעי להורות שלנו, ולהתפתחות של שנינו יחד.

-האם החיבור לבני הנעורים ולאתגרים הייחודיים להם תמיד בער בכם?

אורית: עד שנת 2000 הייתי מורה לילדים יותר צעירים, ונושא החינוך היה נושא 

בוער בתוכי.

כשבעז היה צעיר בתיכון, הוא חשב שיגדל להיות איש חינוך. הוא חלם להיות מנהל 

בית ספר, וסדנת הנוער הייתה איזושהי דרך להגשים חלום ילדות.

-מה הייתה החוויה הכי משמעותית עבורכם בהנחיה של סדנאות הנוער?

אורית: החוויה הכי משמעותית בשבילי היא לראות איך המקום הזה הופך לבית חם, 

מוכר ומוגן עבור בני הנוער, ואיך בני הנוער יודעים לקבל לתוכו חבר'ה חדשים בלי 

שיפוט ובלי התנשאות. לראות איך הם משתפים, כיצד הם מלמדים איך לנהל רגשות, 

איך לאהוב את עצמם כמו שהם ואיך משתפים שיתוף רגשי עמוק. זאת חוויה אנושית 

עמוקה, הרגשה שנותנת סיפוק גדול, לראות שמה שאנחנו מלמדים מחלחל, והם 

אפילו יכולים להעביר את זה הלאה.

בעז: תמיד, כשאני רואה שקבוצת בני הנוער האסיסטנטים והסטודנטים הופכת להיות 

קבוצה מרפאה, שקבוצת השווים הופכת להיות הדבר החשוב ובעלת כוחות ריפוי 

בפני עצמה ואנחנו הופכים פחות משמעותיים בסדנה - זה מאוד מרגש ונותן הרבה 

תקווה. ככה הקהילה אמורה להתנהג, הם מקבלים הרבה מאוד אחד מהשני.



מרגש לראות קפיצות דרך של ילדים מסוימים. אנחנו אף פעם לא יודעים אם היו מגיעים 

הלאותו הדבר אלמלא היו בסדנה. לראות קפיצות דרך אצל בני נוער שלא העזו לקחת סי

כון, שהייתה להם תחושת ערך נמוכה, מישהו שהגיע עם פנים חתומות, ילדים שהגיעו עם 

יחסים לא תקינים עם ההורים - ואחרי 2-3 סדנאות אפשר להבחין 

בקפיצות דרך אדירות, בזכות השינוי ההתנהגותי בתפיסה של בן או בת הנוער, שנכנס 

לחיי הבית. אותו הדבר עם קונפליקטים בין-אישיים, ילדים שממש פחדו להראות את 

הפנים שלהם, לתפוס מקום, לקחת סיכון - חיים ויכולים להתמודד עם כישלון וביקורת.

-מה הייתם ממליצים להורים שמתלבטים לגבי הסדנה?

בעז: לבוא לערב החשיפה שמתקיים לפני הסדנה. אף הורה אינו זקוק לשכנוע. בואו, 

תתרשמו - ותחליטו מה שתחליטו.

-מה הייתם ממליצים לבני נוער שמתלבטים לגבי הסדנה?

בעז: גם הם, שיבואו לערב החשיפה. הם פוגשים שם בני נוער, שומעים אותנו 

ואנחנו מקשיבים להם. אינטואיטיבית, אדם יודע, בעקבות החוויה הזאת, אם הוא מבקש 

ללכת או לא. בערב החשיפה הם מבינים שיש להם מקום בטוח וטוב שיכול לאפשר להם 

צמיחה, חיברות, יחסים יותר טובים - הם מבינים משהו על לקיחות אחריות מהמקום 

הטוב בחיים.

אורית: הייתי אומרת לבני הנוער - אם אתם באמת רוצים להנהיג את החיים שלכם, אם 

אתם מבקשים לעזור לעצמכם לגבש את הזהות שלכם בגיל המבלבל הזה, ואם אתם רוצים 

למצוא חברים של אמת - בואו לסדנת הנוער.

-מה אתם מאחלים לצוות סדנאות הנוער ובוגריה?

אורית: קודם כל, נציין שבשנה האחרונה הצטרפה מנחה נוספת לסדנת הנוער, יהלי, 



ואנחנו מאוד שמחים על כך. אנחנו מאחלים לפרויקט הנוער שיהיה פרויקט צומח וגדל, 

השמכיל את סדנאות הנוער, סדנאות להתפתחות אישית לחיילים, סדנאות מודעות לאסי

סטנטים - ואפילו התארגנויות חברתיות של בני נוער.

האנחנו מאחלים הרבה התפתחות, צמיחה ואנשים שמוכנים לעבודה מאומצת כדי שהפ

רויקט הזה יהיה גדול מאיתנו. שלא יהיה קשור רק אלינו.

-איפה הייתם מבקשים לראות את מפעל סדנאות הנוער בעוד 10 שנים?

אורית: בעוד 10 שנים אני חושבת שאהיה אורחת של כבוד, והמפעל הזה ירוץ על-ידי 

רכזים ומנחים אחרים, ושלא יזכרו מתי כל הדבר הזה התחיל. בעוד 10 שנים, שיהיה 

חלק מוטמע ובלתי נפרד מעמותת מ.ל.א. אני חושבת שכדאי לשקול בהמשך קיום של 

סדנאות הורים ובני נוער ביחד, שיהיה קישור בין סדנאות המבוגרים וסדנאות הנוער. 

בקיצור, שזה יהיה מפעל שעובד כמו מכונה משומנת.

אנחנו מבקשים להודות לכל הרכזים והוועדים שתמכו בתהליך הזה, בלעדיהם לא היינו 

יכולים לקיים את זה, בהתנדבות של כל הגורמים המעורבים בדבר.

בעז: בעוד 10 שנים אני רואה את הפרויקט הזה ממשיך וגדל,  מובל על-ידי מנחים 

אחרים, שחלקם ייכנסו עכשיו וחלקם בהמשך. אני רואה עוד סדנאות, אבל לא יותר 

מידי, משהו כמו 6 סדנאות בשנה. אנחנו מניחים שהנוער מבקש דמויות סמכות מוכרות 

וקבועות, היציבות הזאת חשובה במיוחד.

-האם המעבר מסדנת הנוער לסדנת הבוגרים הוא מעבר טבעי ומתבקש, לדעתכם?

אורית: המעבר טבעי, ועדיף שיקרה אחרי הצבא. יש בני נוער שעשו את המעבר

 ומדווחים על חוויה אחרת, קצת מוכרת וקצת לא מוכרת. 



?What do you wish for the youth workshops and the graduates  -
 I would love for them to have many successful experiences that show how magnificent they
 are. I wish for them to learn that they are not a result of their circumstances and that they
 can rise above them. That they create their own results and are the driving force in their life.
 When I was involved in the youth workshops, I spoke with them frequently about creating
 likeness and dropping the need for differences. If we recognize that we are all the same, that we
 are all connected, then we can go beyond the need to divide and judge. We can create just as
.magnificent a life for ourselves
?How would you like to see the youth workshops grow in the next decade  -
 I would love that the youth workshops continue. In the U.S. we have people participating
 from ages 14 and up together with adults in the same course. There isn’t a separate course for
 teenagers and adults in the U.S. While I have done some special courses for teenagers, at large
 they participate in the adult course. I know that in Israel they don't want to do that and prefer
.to keep the youth separate, which is fine
 My best vision would be that in 10 years the youth course will stay dynamic and growing.
 Maybe Maleh will be offering the courses more often and with more instructors, since now
 there is a larger group of instructors and they can bring even more to the workshop. The thing
 we need to figure out is how to add more content, beyond the basic youth workshop itself. I
 think we are seeing the same issue with the adult workshops. Returning to assist again and
 again may not be enough for all of us, after a while we get stale. Once we have done it again and
 again, there’s a need for new, additional content. One possibility is having small workshops, like
.we are doing now with the adults
When I first was involved in the youth workshops, Benita asked me to hold sessions
 with the teenagers that had already done the youth workshop. We invited them all to come 
 and I spent an evening or a day with them, talking about various topics and teaching different
 things to them. I don't know if it's done currently, but if it's not I would love to see that
 happening with them so they can become even more connected and continue to learn other
.things outside of the basic youth workshop
 In your view, is the transition from the youth workshop to the adult workshop  -
?a natural and necessary passage
 I do think it's important to get the young people to do the transition from the youth to the
 adults’ workshops, particularly because they get treated in a new and different way in the adult
 workshop. Obviously, at the adult workshop they are going to be treated like adults, but they
 can also connect with older people and that’s really valuable for them. It’s also very valuable for
 us as a community if they are incorporated into our full experience. In this they are expanding
 their circle and really make a connection in a new way that shows them that they are very
 similar to everybody else. It's not about young people and old people. In the adult workshop it's
.just about people! So they can make meaningful connections with others of all ages



המנחה הראשון - טרי וילסון

?When was the idea of a youth workshop first suggested in Maleh  -
 Benita suggested it, sometime back in 1998 and I started working on a format. I knew I could
.teach one, and Benita supervised the first youth workshop
?Have the unique challenges of youth and connecting with them always burned in you  -
 Actually not, however, once I started teaching the youth workshops I found that I loved
 connecting with them! I knew that it might be the most important learning for me as an
 instructor, since being authentic and honest with them was crucial. If they detected that I
 was playing any kind of game with them or not being totally honest, it just wouldn't work. In
 the process of working with the youth, I actually found that I liked how I showed up. I really
 enjoyed them, loved their energy and excitement and while they were challenging, they also
 were very appreciative once you made a connection with them. They would just fall right into
 the line and to do great stuff together, fully participating. They really got on board and had a
.great time
?What was your most meaningful experience in the youth workshops  -
 Like I said, I really liked how I showed up when I was with them. I had more playfulness and
 fun. Working with the youth required me to be much more creative and spontaneous and I
 really enjoyed those aspects. The most meaningful experience was just the energy of being
.with them rather than one specific thing or another
 At one point I wasn’t able to come over and teach the workshops, and my true wish was that
 they continue. I really wanted Boaz and Orit to take over, which was exactly what happened.
 They stepped up and developed a workshop that is remarkably successful, taking it to a whole
.new level
 I know that Boaz and Orit have so much passion about working with young people, just like
 they have at the adult workshop. They adapted some of the concepts from the adult workshops
 to the youth and it works. Ideas such as creating the life for yourself that you want, that you are
 not limited and can go beyond any challenges you seek, taking responsibility. The workshop
.teaches so many values to the young people



מה הניע אותך לקחת חלק בייסוד סדנה לנוער?  -
אני לא יכולה לשים את האצבע על משהו מסוים, אולי פשוט ידעתי שהם יקבלו מתנה וכלים 

לחיים מאושרים שאני לא קיבלתי. אולי התמימות, חוסר הפחד, התשוקה, הרצון, התום, 
האהבה ללא תנאים וגבולות שנתנו. אולי משום שבתקופה ההיא אהבתי מאוד ילדים ונוער, 

ורציתי להיות בקרבתם.
האם החיבור לבני הנעורים ולאתגרים הייחודיים להם תמיד בער בך?   -

כן, לפחות מה שאני זוכרת. תמיד אמרו לי שאני צריכה לפתוח גן ילדים.
מה החוויה הכי משמעותית שלך מסדנאות הנוער?   -

להעניק לנוער כלים חשובים ומשמעותיים, והקבלה שלהם. התחושה שנתנו לי שאני כמו 
אחותם - השיתוף, הסודיות, האהבה והביטחון.

מה היית ממליצה להורים שמתלבטים לגבי הסדנה?  -
לתת לילדים את המתנה הזאת.

מה היית ממליצה לבני הנוער ששומעים על הסדנה?  -
ללכת! מובן שאיני יודעת איך סדנאות הנוער כיום, ואם הן כמו פעם - אם כן אז ללכת, 

כמובן!
מה את מאחלת לצוות סדנאות הנוער ולבוגריה?  -

אני מאחלת, לכל אחד ואחת מהם, שידעו שיש להם זכות להיות חלק מזה, שהם הולכים 
לקבל מתנה לחיים, ריגוש, אהבה, חוויה. מאחלת להם שידעו שהם עושים מצווה, שהם 

נותנים לנוער לחוות משהו אחר, שונה, יותר טוב, כלים להתמודדות עם מצבים בחיים שיגיעו 
בעתיד, משהו שמחירו אינו נאמד בכסף.

איפה היית מבקשת לראות את מפעל סדנאות הנוער בעוד 10 שנים?  -
איני יודעת היכן נמצא היום, אני מקווה שיש 3-4 סדנאות בשנה. הייתי רוצה לראות ימי כיף 

לנוער, פעילויות המשך - ושהמפעל יגדל, יצמח ויוסיף אולי גם תכנים נוספים.
האם, בעינייך, המעבר בין סדנת הנוער לסדנת הבוגרים הוא מעבר טבעי ומתבקש?  -

לא תמיד, מאוד תלוי בכל ילד. לא תמיד טוב לזרוק אותם ישר למים.

הרכזת הראשונה של סדנאות הנוער - נועה מלצר



נאום הפרידה של נועה מלצר מסדנאות הנוער, ינואר 2007
משפחות הבוגרים, משפחתי האהובה, ידידי הצעירים והבוגרים, ואחרונים חביבים - בוגרי 

הסדנה
רגע לפני שאתם הולכים, כל אחד לביתו, ומסתיים לנו עוד סופשבוע מוצלח, אני מבקשת 

כמה דקות בשבילי. קודם כל, תודה לכולכם שבאתם לחגוג עימנו את סיום סדנת נוער - 
ינואר 2007. 

תודה לסטודנטים והוריהם, לאסיסטנטים, למנחים, לשבתי ולרכזים.
אני נועה מלצר, למי שעדיין לא יודע, ואני, ב- 4 השנים האחרונות, מתפקדת כצוות נוער, 

עם בעז אור ועם המלווה מטעם הוועד בוועד הנוכחי, שבתי אור, שמלווה אותנו.

לפני יותר מ- 4 שנים השתתפתי כאסיסטנטית בסדנת הנוער, ומאותו סופשבוע התאהבתי 
בנוער שלנו, והתאהבתי בסדנאות הנוער. בסוף ינואר 2003 הייתה לי הזכות לרכז עם בעז 
אור סדנת נוער, ריכוז שהיה עבורי חלק משמעותי בחיי, תרם לי, לימד אותי, נתן לי המון - 

והכי חשוב, לאחר הריכוז, בעז ואני הצענו את עצמנו לוועד כצוות נוער, דבר שעד אז לא 
היה קיים.

יו"ר הוועד אז הייתה עודדה יערי, והיא וחברי הוועד החליטו לתמוך ברעיון זה, ומאז אנחנו 
בתפקיד.

בתפקידנו התחלפו כבר שלושה וועדים, ואל בעז ואליי, כצוות נוער, נוספו נציגים: בוועד 
הקודם - יענק'לה  לזרוביץ, ובוועד הנוכחי - שבתי אור.

במהלך ארבע השנים הללו לקחנו את סדנאות הנוער למקום אחר.
ראשית, העלנו למודעות של כולם בקהילה את קיומן של סדנאות הנוער ופעילותן 

המוצלחת. גרמנו לכך שתתקיימנה 3-4 סדנאות בשנה במקום סדנה אחת. הצלחתן 
השל סדנאות הנוער יצרה ביקוש רב לשמש כאסיסטנטים בסדנאות אלו, לעומת שבת

חילתן היה צורך לחפש מתנדבים שישמשו כאסיסטנטים.
התכנים של הסדנה התרחבו ושונו, כדי לענות על הצרכים המשתנים של הנוער כיום. 

יצרנו ימי כיף לנוער,
הנוער הוזמן למסיבות של העמותה, הופקו סיכות מיוחדות לסדנאות הנוער - וסוף כל 

סוף נתקבלה המלצתנו להפיק חולצה ייחודית לבוגרי סדנאות הנוער.
צרפנו לסדנאות נוער מנותק, והצלחנו לגרום להם לשנות כיוון בחיים, לבחור לקחת 
אחריות על עתידם, לבחור בדרך שבה יהיו מאושרים יותר וחייהם משמעותיים יותר. 

הרכזת הראשונה של סדנאות הנוער - נועה מלצר



בסדנאות הכנו את בני הנוער ככל האפשר להגברת הביטחון העצמי, שמטרתו יצירת 
עתיד טוב יותר, ובטחון ביכולתם לקחת שליטה על חייהם. לימדנו אותם להשתמש בכלים 

שיאפשרו להם להתמודד ביתר קלות עם מצבים או אירועים שבהם יתנסו בחייהם הבוגרים. 
לימדנו אותם להיות קשובים לרגשותיהם, ולא לפחד להביעם.

אני גאה שהיה לי חלק ביצירת יחידה מובחרת ומגובשת של נוער, שאין לי ספק שמתוכה 
התצמח מנהיגות שתהיה מוכשרת לקבל על עצמה, באם תרצה, אחריות על איכותה ובטחו

נה של החברה בה אנו חיים.

ועתה, כשאני נמצאת בשיאה של העשייה למען הנוער הנפלא הזה, וכשסדנאות הנוער הנן 
הפנינה שבכתר העשייה של עמותת מ.ל.א, החלטתי לפרוש מעמידתי בראש צוות הנוער. 
אני משוכנעת שכל גוף ציבורי חייב לשנות כדי להתחדש. אני מביטה לאחור מתוך גאווה 

ביצירה שיצרנו, ומתוך תקווה ואמונה בכוחם של בוגרי סדנאות הנוער, באהבת האדם 
שבהם וביכולתם לקחת אחריות על חייהם.

אני רוצה להודות למספר אנשים שתמכו בי, היו שותפיי לדרך, והיו לצידי במהלך התקופה 
הארוכה הזו:

ראשון ברשימה הוא בעז אור - ידידי, חברי, מורי ושותפי לתפקיד. 4 שנים אנחנו ביחד 
כצוות. למרות כל הקשיים, ועם כל ההתלבטויות, למדנו לעבוד כצוות, למדנו אחד מהשני 

הרבה מאד על החיים, וגרמנו שנינו לדברים לקרות. לא יכולתי לבקש שותף טוב ממך. 
תודה, בעז, על הכל.

שנית, אני רוצה להודות להוריי )שנמצאים כאן( ולשאר משפחתי: תודה על התמיכה, 
ההבנה, הסובלנות והסבלנות בשנים אלו, על כל שעות העבודה שהקדשתי לסדנה במקום 
לעבוד. על כל התמיכה מסביב, ההקשבה, העזרה, ספיגת העצבים שלי ורגעי הלחץ שלי - 

אני אוהבת אתכם ותודה.

שלושת הוועדים האחרונים שהיו: 
הוועד הראשון, בראשותה של עודדה, שהאמין בי ואפשר לחלומי להתגשם.
הוועד השני, בראשותה של ניצה קרדיש, שהמשיך באמונה עם המון תמיכה.

והוועד הנוכחי, בראשותה של נאוה טפר, שהמשיך בתמיכה, בעזרה, באכפתיות, ואפשר 
לנו לממש תקוות וחלומות הקשורים לסדנאות הנוער - תודה.

למלווים שלנו מטעם הוועד: בוועד הקודם - יענק'לה לזרוביץ, ובוועד הנוכחי - שבתי אור. 
ואם כבר שבתי, אז ארחיב ואומר תודה גם לעליזה אשתו - שניכם יחד, גם כששבתי לא 



היה מלווה מטעם הוועד נתתם את נשמתכם לנוער, הייתם מאוד מעורבים בסדנאות, ריכזתם 
יותר מסדנה אחת, תרמתם, עזרתם, סייעתם - ולעולם לא אמרתם לא די או מספיק.

תודה לאורית אור - שתמכה בי ובבעז מתחילת הדרך, ולפעמים על חשבון זמנה עם בעז. 
שסייעה לנו רבות במהלך ארבע השנים הללו, ושלקחה על עצמה, עם בעז, את הנחיית 

הנוער.

תודה נוספת לנעמי בלמן, חברה יקרה שלי שגם עובדת עימי, שכל התקופה הייתה מאוד 
מעורבת, הקשיבה, תמכה, עזרה, סייעה ותמיד נתנה עצה טובה.

תודה לכם, נוער יקר - שקיבלתם אותי אליכם כחברה וכאחות גדולה, שאהבתם בלי גבול, 
שסמכתם בעיניים עצומות, ששיתפתם גם מחוץ לסדנאות ברגעי העצב והשמחה שלכם, 

שלימדתם אותי כל כך הרבה - וזאת אפילו בלי לדעת.

תודה לכל הקהילה: 
לאריה, שמאז שהיינו סטודנטים יחד אנו חברים בנפש וסייע רבות, ותמיד היה בשבילי 

ובשביל הנוער.
לעינת ברנד, חברתי הטובה, אשת סודי - על ההקשבה, הסובלנות, הייעוץ, התמיכה והנתינה 

האין סופית.
לרחל, שבשתי הסדנאות האחרונות הייתה עוזרת אישית שלי, ונתנה, תמכה ועזרה ללא 

גבולות.
ליוני גרף, עדי רוגל, איציק איזמן, תומר לוי, קרן אור, מני מטלון ועוד רבים אחרים - על 

פעילותם המרובה בנוער, על כל העזרה, התמיכה והסיוע.

ולסיום, אני רק רוצה לשתף אתכם בחלק מהדברים שאני למדתי ב-4 השנים האחרונות:
למדתי שצריך להיות ישרים וכנים, ולמדתי שהחיים שלנו הם רק באחריותנו, ולמדתי 

השאנחנו גורמים לדברים לקרות, ולמדתי להיות פחות רצינית ויותר עם שמחת חיים, ולמ
דתי שאפשר גם לבקש ולא רק לתת, ולמדתי להבחין בין טוב לרע, ולמדתי שלא הכל צריך 

להיות מאה אחוז, ולמדתי שאפשר )אפילו שזה קשה( לבקש עזרה, ולמדתי שלא תמיד אני 
צריכה להיות בשליטה, ולמדתי שיש אנשים שפשוט זקוקים לי, ולמדתי שאני זקוקה לאנשים 

ולחברים, ולמדתי שאין דבר כזה אי-אפשר או לא יכול, ולמדתי שלכל דבר יש פתרון אם 
רוצים, ולמדתי שיש בי כוחות שלא ידעתי עליהם, ולמדתי לאהוב את עצמי - וכל יום אני 

עוד לומדת ולומדת.

תודה על הכל לכולם.



על ידי הרחבת הדימוי העצמי שלך, אתה מרחיב את גבולות 
הכישורים והמסוגלויות שלך. 

מקסוול מאלטס 

רווית גוטמן - רכזת סדנאות הנוער

"הילדים של היום אוהבים מותרות, יש להם נימוסים גרועים, הם בזים לבעלי סמכות, 
מפגינים חוסר כבוד כלפי המבוגרים ואוהבים פטפוטים במקום פעילות גופנית. הילדים 

היום הם השליטים ולא המשרתים בבתיהם … הם אינם חושבים על דבר מלבד עצמם. הם 
אינם סובלים שום מגבלה. הם מדברים כאילו הם יודעים הכל … באשר לבנות, הן ישירות, 

חצופות וגסות באופן דיבורן, לבושן והתנהגותן". 
אמירות מסוג זה נשמעו סביבי, סמוך לכניסתי לתפקיד רכזת נוער. אמנם המשפט הזה 

נכתב על ידי הפילוסוף היווני סוקרטס, לפני כ- 2,400 שנים, אך כך נתפסים בעיני רבים 
בני הנוער גם כיום.

ארבעה סופי שבוע בשנה, שמונה ערבי חשיפה, ערבי משוב, ערבי הכנה, שיבוצים, טפסים, 
שיחות עם הורים, שיחות צוות והכי הכי - עבודה מול בני הנוער עצמם. עונג צרוף. 

"בני הנוער של היום אוהבי אדם, בעלי אינטליגנציה רגשית מפותחת, אכפתיים, בעלי 
נימוסים, מפגינים כבוד לבעלי סמכות, חברים טובים, מעוניינים לתרום, לעזור, בעלי תשוקה 

לעשייה, לנתינה ולהקשבה. הם רואים את האחר, בן גילם, ולא פחות את האחר המבוגר 
לצידם, הם דומעים ומתרגשים, הם כועסים ונעצבים, הם מנסחים נהלים והסכמות שלא 
מביישים את ותיקי עורכי הדין. בני הנוער של היום הם דור שיש להתגאות בו, ולשמוח 

שהוא - הוא זה שיוביל את המדינה שלנו קדימה". )רוית, 2017(.
כן, אלה בני הנוער של היום. הם כנים וישירים, הם מחבקים ומעניקים. הם מחממים לי את 

הלב ואת הנשמה, הם מרטיבים לי את הלחיים בדמעות של התרגשות ואהבה. כאלה הם.
יש להם את העצות הטובות ביותר, הם רציניים וחושבים, אכפת להם מהלימודים, מבעלי 

חיים, מחבריהם וגם מהמבוגרים. הם חברי אמת.
סדנאות הנוער פתחו לי את הלב, ריככו והגמישו אותו.

בעיקר, אני רוצה להודות לכם, בני נוער יקרים, על זאת הזכות. להיות חלק מהמעגל 
המטורף הזה שלכם. מטורף בקטע טוב.

פשוט אוהבת,
רוית. 





איך שמעת על הסדנה?  -
אמא שלי, סיגלית קרסנר, השתתפה בסדנה - ושמעתי את זה ממנה.

מה הייתה התגובה הראשונה שלך?  -
בהתחלה זה היה נשמע לי נחמד. אימא שיתפה אותי בסדנה שעברה, סיפרה שיש 

הגם סדנאות לנוער, ושאלה אם אני רוצה ללכת גם. בהתחלה הסכמתי, ואחרי כן קיב
לתי רגליים קרות. נלחצתי לקראת המבוא ולא הלכתי. אורית שוחחה איתי טלפונית 

והרגיעה אותי. בסוף הלכתי מתוך מחשבה שאני יכול לחזור מתי שאני רוצה.
מה הדבר הכי משמעותי שזכור לך מהסדנה עצמה?  -

קיבלתי פרספקטיבה שונה. כל הסדנה מתרחשת בקבוצה של בני נוער שאני רואה 
גם את הבעיות שלהם, ורואה שאולי הבעיות שונות - אבל אני לא היחיד שיש לו 

בעיות עם המשפחה, עם החברים ובית הספר. אני רואה בכל אחד גם את הצד שלו, 
מה מניע אותו. אני לא מנסה לתקן אותו, אלא להבין איך אנשים פועלים. זה עוזר 

בחברויות ובמקומות עבודה. אפשר לראות את זה בכל מקום.
ובעקבות האסיסטים?  -

הבנתי איך אני פותר את המלכודות שלי ואיך לעזור לאחרים, אבל לא הייתה לי 
התגלות מיוחדת.

מה היית ממליץ לבני 15 ששומעים לראשונה על הסדנה?  -
ההייתי ממליץ שישמרו על ראש פתוח, להבין שאולי במה ששומעים על הסדנה מדב

רים במלים גבוהות, או בדברים שהם לא הכי מובנים, זה כי אין ממש מלים שיכולות 
לתאר את הסדנה ואת התחושות האלה. בסופו של דבר, כל מי שאני מכיר שהיה 

בסדנה הזאת לקח איתו איזה משהו. בסופו של דבר נהנים, וזה איזושהי חוויה. זה 
לא טיפול, אף אחד לא מקולקל. לכולנו יש הבעיות שלנו, החיכוכים עם ההורים, עם 

הבית הספר, את המלכודות שלנו - שזה מה שאנחנו לומדים, בעצם. כאן כדי להשת
פר, לא לתקן שום דבר.

אסיסטנט נוער -  שקד קרסנר



איך הייתה החוויה עבורך לרכז שתי סדנאות נוער?  -
הזה היה מדהים, היה בזה הרבה למידה בשבילי. את הסדנה הראשונה שריכזתי עשי
תי עם גיל ויפעת, ואת השנייה עם רוית ואורלי. הייתי צריך לעבוד בשיטה החדשה 
שלהם. הייתי בראש מסוים, וזה התנגש עם השיטה שרוית ואורלי עבדו. שם הייתי 
צריך לעשות את הלמידה שלי, להסתגל, לכוונן את עצמי -ולמדתי המון מהריכוז 

הראשון שיכולתי להפיק לריכוז השני - שתוך כדי אמרתי לעצמי - ככה הייתי עושה 
שונה. רשמתי לעצמי נקודות לשימור ונקודות לשיפור, ובריכוז השני חלקתי את זה 

עם מי שריכזה איתי. היא השתתפה בסדנה הראשונה שלי, ויכלה, במבט לאחור, 
להבין את הדברים האלה. דיברנו על זה המון והסקנו מסקנות. גם מריכוזים שהיו 

לפנינו הסקנו מסקנות, אבל בעיקר מהריכוז שלי הפנמתי את התהליך מבפנים, ואת 
כל הלוגיסטיקה שצריך לעשות.

איפה היית מבקש לראות את המפעל בעוד 10 שנים?  -
הנוער שנמצא עכשיו, הייתי רוצה לראות את כולם בסדנאות בוגרים. בסופו של 

דבר אנחנו העתיד של העמותה, ואנחנו הולכים למלא את סדנאות הבוגרים, להיות 
שם ולראות את הנוער.

הסדנה נראית לי מדהימה כמו שהיא, 4 פעמים בשנה ואם אפשר היה יותר, לעזור 
לכמה שיותר בני נוער לקבל את המתנה הזאת. אנחנו שומעים הרבה מהבוגרים 

כמה הם היו מקווים שלהם הייתה האפשרות לקבל את זה, כשהם היו בגילנו. לעזור 
לכמה שיותר בני נוער לראות את זה קורה. לראות עוד תכנים שמתווספים. עוד 

פעילויות כמו שעשו לנו בחאן השיירות במדבר, וזה היה מדהים, משהו חד פעמי 
שהיינו רוצים לחזור עליו, זה כמו צ'ופר לאסיסטנטים. זה כמו להיות סטודנט מחדש, 

בלי לעבור לבוגרים, שנותן איזשהו עומק נוסף - כי כולנו מגיעים מנקודת ההתחלה 
המשותפת של הסדנה. 

תמיד חשבתי שהסדנאות ימשיכו כמו שהן עכשיו. יצא לנו לדבר עם בעז ואורית, 
שאמרו שהם יצאו לפנסיה באיזשהו שלב, ואנחנו ממש לא מוכנים לקבל את זה. 

כל אחד מבני הנוער הוא שגריר של הסדנה ומפיץ אותה באזור שלו, כמו אדוות של 
אהבה. אם אני בא לבית ספר או לצבא עכשיו ורואה מישהו שאני מזהה בו משהו 
שהסדנה יכולה לעזור, או רואה את הצד שלו ויכול להימנע מקונפליקט - זה בעצם 

להפיץ את האהבה הזאת בארץ ובעולם, פשוט לראות את זה ממשיך לקרות.



טור בוגרת נוער / נור

היי, קוראים לי נור, ואחרי שלוש סדנאות בתור אסיסטנטית ריכזתי את סדנת נובמבר 
2016, עם אלעד )הרכז השני והתותח!(

ריכוז הסדנה היה תהליך משמעותי אחד גדול. אני זוכרת שסדנה אחת לפני הריכוז, 
הכשהודיעו לכולם שאנחנו הרכזים הבאים, אני ואלעד הסתכלנו אחד על השנייה ואמ

רנו לעצמנו - מתחילים.
אני לא חושבת שהבנתי אז מה באמת יידרש ממני. אני זוכרת שנכנסתי לאוטו, בדרך 
הביתה, ונפתחה קבוצה בוואטסאפ ״סדנת נובמבר״. אז הבנתי שמכאן הולכת להיות 
דרך ארוכה, אבל כנראה שגם מאוד כיפית, עם אנשים שאני מאוד אוהבת ומעריכה.

שלושה חודשים לפני הסדנה התחלנו לגייס, לדבר, להתייעץ ולעבוד על הדבר הזה, 
שבהתחלה נראה כל כך רחוק, אבל לאט-לאט התחיל להתגבש. בשישי, כשנכנסים 
הלבית ברל ורואים את כולם מתכנסים, ורואים את הסטודנטים שלווינו בתקופה האח

רונה שמתרגשים ממש, האסיסטנטים שהתקבלו ושאתה סומך עליהם לעשות את 
העבודה, והצוות האחראי והמנחים. פתאום העייפות, והשעות הארוכות של שיחות 

עם אלעד, רוית, הסטודנטים והאסיסטנטים - משתלמות. הבנתי שהעבודה הקשה 
שלנו מתחילה להשתלם, ואני מקבלת את התגמול הכי מדהים שאפשר - לראות 

אנשים מתפתחים ונפתחים בצורה היפה ביותר, תחת חסותה של סדנה שאני ואלעד 
הכנו וארגנו.

אני באתי ביום שישי בבוקר מאוד חולה, והיו כמה רגעים במהלך הסדנה שפשוט 
רציתי לקום וללכת לנוח. אבל לראות את הסטודנטים והאסיסטנטים, ובכלל את 

התמיכה והאכפתיות שהמקום הזה נותן לך, נתן לי כל הזמן חשק להישאר ולחוות את 
הריכוז כמו שצריך.

כשהסתיימה הסדנה ועבר המשוב, בדרך הביתה, באוטו, חשבתי לעצמי - שהתהליך 
הארוך הזה של הסדנה נגמר, והמחשבה הזאת העלתה לי חיוך על הפנים. התהליך 

הזה של לרכז סדנה היה לאורך שלושה חודשים, שנראו ארוכים בהתחלה, ופתאום, 
כשהכל נגמר, הרגשתי שזה נגמר מהר מידי.

אני מאוד ממליצה לרכז, זאת חוויה שונה מלהיות סטודנט ואסיסטנט. פתאום המעגל 
השאתה אחראי עליו מתרחב, ואתה עושה ודואג לדברים שלא העלית בדעתך שתצ

טרך לדאוג להם. אני מסתכלת על הסדנה שריכזתי עם אלעד ומתגאה, בכל חלק וכל 
מי שהשתתף בה. זאת הרגשה מאוד-מאוד מתגמלת.

החלטתי לרכז כי רציתי לדעת איך זה לרכז, ואני חושבת שקיבלתי את התשובה - זה 
מתגמל, מחזק ומומלץ לכל אסיסטנט שנמצא בסדנה.



                     טור בוגר נוער / אלעד

ריכוז סדנת הנוער היה משימה מרגשת, מרוממת אבל מאתגרת. היה עלינו, רכזי 
הנוער, נור ואני, יחד עם הרכזת הבוגרת רוית, להכין ולהתכונן לסדנה מאפס.

 כשהתחלנו לעבוד, שלושה חודשים לפני סדנת נובמבר, הדבר היחיד שידענו זה איפה 
הסדנה תהיה. משם היה עלינו לבנות. הסיבה שבאתי לרכז הייתה הרצון לתרום מעצמי 

לעשייה המבורכת שהסדנה עושה. ואכן, לראות את פניהם של הסטודנטים כשהם 
עוברים את התהליך הזה, בידיעה שלנו היה חלק בבנייתו, היה מרגש וממלא מאוד. 
הריכוז כלל עשייה מרובה, גם כשעיסוקים אחרים לא אפשרו לעשותה. ובכל זאת, 
בסופו של דבר, עושים את מה שצריך - כי הרבה אנשים סומכים עלינו. הם הפקידו 

בידינו את הזכות וההתחייבות לרכז את הסדנה. אני בחרתי לרכז סדנת נוער ואני שלם 
עם ההחלטה הזאת. 

ובתקווה שעוד אוכל לבחור בה שוב, בעתיד.

םולחל

לודגב

ינא



        ראיון עם בוגר סדנת הנוער הראשונה - תומר דרור

איך שמעת על הסדנה?   -
אמא שלי הזמינה אותי ללכת, לאחר שהיא ואחים שלה השתתפו בסדנה.

מה הייתה התגובה הראשונה שלך?   -
הכרתי דרכם את הסדנה, אח שלי הגדול היה לפניי, כמו גם רבים מבני המשפחה. 

התרגשתי להצטרף לחבורה. 
מה ציפית שיקרה בסדנה, אחרי שהיית בערב ההכנה?   -

זה היה לפני הרבה שנים, לא זכור לי ערב ההכנה. מצד שני, אני זוכר שהייתי 
נרגש, עקרונית, לקחת חלק - אבל בפועל לא היה לי שום מושג לקראת מה אני 

הולך, למרות כל האנשים שהכרתי שלקחו חלק.
מה הדבר המשמעותי ביותר שזכור לך מהסדנה עצמה?   -

ההיה תרגיל אחד, עצמתי ומשמעותי, שעשיתי במהלך הסדנה שלי. עד עכשיו, ועב
רו 15 שנים מאז, אני מתקשה לשחזר את עוצמות הניקוי והרגש שחשתי בסיומו. 

עד כמה שונה החוויה מסדנת הנוער לכסא הסטודנט בסדנה הבוגרת?   -
כשאני השתתפתי בסדנת הנוער עוד לא היו ממש שיטות מוסדרות. אני זוכר 

שמאוד הופתעתי ושמחתי מה "סיפור" שיש בסדנת הבוגרים. לסיכום, החוויה 
הייתה שונה באופן משמעותי, שמחתי להיות "סטודנט" שוב. העובדה שיש יותר 
אסיסטנטים משמעותית אך לא מכרעת, בשתי הסדנאות הרגשתי תמיכה רחבה 

וחווית קבוצה ומשפחה.
מה היית ממליץ לחבר'ה בני 15 ששומעים לראשונה על הסדנה?  -

 רוצו על זה ואל תשאלו יותר מדי שאלות - חוויה מרגשת וייחודית, מומלצת 
כמעט לכל אחד. 

מה היית מבקש לראות אחרת בסדנאות הנוער?  -
השתתפתי לפני שנים רבות, היינו עדיין משפחה מאוד מצומצמת, יחסית, כולם 

הכירו את כולם, החברים בסדנה היו החברים הטובים שלי לאורך תקופת התיכון. 
זה כלל, כמובן, גם את המינוסים של משפחה ואינטריגות פנימיות, עבורי זאת 

הייתה חלק מהחוויה, אני לא יודע איך זה מתנהל היום - ואני לא חלק מהחוויה. 
התחושה שלי, שמאז שהשתתפתי בסדנת נוער, לפני קצת פחות מעשור, בתור 

סטודנט, היא שהסדנה התמקצעה והתמקדה - דבר חיובי ונכון, לטעמי. 
איפה היית מבקש לראות את המפעל הזה בעוד 10 שנים?  -

צומח, לפחות בקצב שצמח בעשור האחרון.





מתכון לאזני המן פריכים

חומרים לאוזני המן:

200 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
2 כוסות גדושות קמח )300 גרם(

1/2 כפית אבקת אפייה
1 שקית אבקת סוכר )100 גרם(

1 כפית תמצית וניל
¼ כפית מלח

¼ עד 1/3 כוס חלב

אופן ההכנה
במעבד מזון מעבדים חמאה עם קמח, אבקת אפייה, אבקת סוכר, תמצית וניל 

ומלח לתערובת פירורית. מוסיפים את החלב ומעבדים רק עד לקבלת בצק אחיד 
– מוסיפים בהתחלה רק רבע כוס חלב , ואם הבצק עדיין פירורי ויבש מוסיפים את 

יתרת החלב. משתדלים לעבד כמה שפחות.
עוטפים את הבצק בניילון נצמד ומצננים שעה-שעתיים במקרר.

מחממים תנור ל-180 מעלות.
3 מ"מ, קורצים לעיגולים, מניה  מרדדים על נייר אפייה מקומח לעלה דק, בעובי
חים כפית מלית במרכז כל עיגול וצובטים את השוליים לקבלת צורת אוזן המן. 

מעבירים לתבנית מרופדת בנייר אפייה ואופים בתנור למשך כ-15-20 דקות, עד 
ששולי העוגיות זהובים והעוגייה עדיין בהירה. 

מצננים, מקשטים באבקת סוכר ומגישים או שומרים בכלי אטום בטמפ' החדר.



מליות לאזני המן:

1 כוס חלב עם ¾ כוס סוכר ו2 כפות דבש. מוה  מלית פרג: בסיר מרתיחים
סיפים 200 גרם פרג טחון ומבשלים 2-3 דקות על אש נמוכה עד שהפרג 

סופח מהנוזלים. מסירים מהאש ומערבבים פנימה 25 גרם חמאה. מצננים 
ומוסיפים קליפה מגוררת מלימון אחד, ו2-3 כפות פירורי עוגיות )למשל פתי 

בר טחונים(, או שקדים טחונים. למלית עשירה יותר בטעמים )הכוללת גם 
צימוקים ועוד דברים טובים( אפשר להשתמש במלית של קראנץ הפרג של 

הנס ברטלה.
מלית נוטלה: כאן צריך להסמיך את הממרח עם "חומר יבש" כדי שלא יגלוש 
הבמהלך האפייה – אני מחממת את ממרח הנוטלה כמה שניות במיקרוגל לרי

כוך, שיהיה נוח לערבוב, ומוסיפה פנימה פירורי פתי בר, פירורי עוגת שוקולד 
אם יש לי או אגוזי לוז קצוצים גס, עד שהמרקם של הממרח מסמיך.  

מלית שוקולד חלבה: מערבבים הרבה חלבה מפוררת או שערות חלבה לממרח 
שוקולד )עד שהמרקם מסמיך(. מערבבים פנימה קצת עוגת שוקולד מפוררת 

או פירורי עוגיות. 
המלית תמרים ואגוזים: מערבבים ממרח תמרים עם מעט קינמון ואגוזים קצו

צים.
המלית ריבה ואגוזים: מערבבים ריבת פובידל או ריבה אחרת שאוהבים עם אגו
זים קצוצים. אם הריבה קשה לערבוב מחממים קצת במיקרוגל. קחו בחשבון 

שמלית ריבה קצת יותר בעייתית באפייה, קצת נוזלת החוצה והאוזניים יוצאות 
שטוחות יותר, אבל עדיין מעולות בטעמן.

20 גרם חמאה ומה  מלית אגוזי לוז: מרתיחים כוס חלב וכוס סוכר , מוסיפים
ערבבים. מוסיפים 1 כוס גדושה אגוזי לוז קלויים וטחונים וכפית תמצית וניל. 

מצננים, ואם המלית עדיין נוזלית מדי אחרי הצינון מוסיפים עוד אגוזים טחונים 
או עוגיות פתי בר טחונות, עד למרקם סמיך.



קהילת מ.ל.א
מברכת את

ילידי ינואר פברואר  
בברכת מזל טוב

קהילת מ.ל.א
מברכת את

ילידי ינואר פברואר   
בברכת מזל טוב





מסיבת חורף 2016 בסימן 20 שנה לעמותת מ.ל.א
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תמונות ורשמים ממסיבת החורף וערב ההוקרה 
צילם: אבנר אוזן









דוא"לטל' להתקשרותשם 

054-5625134sandihp@gmail.comסנדי הולנדר פאר

054-344551a.cnafo@gmail.comאבי כנפו

052-3783273orlysiak6@gmail.comאורלי סיאק

052-8759023asafdv@gmail.comאסף דביר

050-5653285bazilg@gmail.comגבי ברזלי

052-2386041galiak6@gmail.comגליה קנר

050-2507581barkan.moshe@gmail.comמשה ברקן

054-6195575nafaz@hotmail.comנתי אברהם

052-2460000rachelyaeli3@gmail.comרחלי יעל

Vaad2014.imc@gmail.com    - ועד העמותה

בעלי תפקידים בעמותה ודרכי התקשרות

דוא"לטל' להתקשרותשם 

054-9984431yaelaya2@gmail.comיעל איילון

dayangalit1@gmail.com   052-3211229 גלית דיין

 שאול שיוביץ

etic.imc@gmail.com      ועדת אתיקה

דוא"לטל' להתקשרותשם 

0549-984430ayalon91@gmail.comאודי איילון

0547-624428bdeyal@gmail.comאייל בן דוד

0546-997750nadavia@gmail.comנדב קולמן -אלמוג

Elections.imc@gmail.com  ועדת בחירות



דוא"לטל' להתקשרותשם 

054-3199934noga.rozen@gmail.comנגה רוזן

054-6700763adi.agasi@gmail.comעדי אגסי שפיר

052-2219453menymatalon@gmail.com        מני מטלון 

Bikoret.imc@gmail.com  ועדת ביקורת

דוא"לטל' להתקשרותשם 

0528-587774moran1532@gmail.comמורן מרגלית

0542-310435ybayba@gmail.comירון בן-אריה

Site.imc@gmail.com   צוות ניהול אתר העמותה

דוא"לטל' להתקשרותשםתפקיד 

0523-783273orlysiak6@gmail.comאורלי סיאקמלווה מטעם הוועד

0546-640792ravitgu@gmail.comרוית גוטמן רכזת

צוות נוער

דוא"לטל' להתקשרותשםתפקיד 
CRM)  Crm.imc@gmail.com( צוות מנל

אתה לא יכול ללמד אדם שום דבר. 
אתה רק יכול לעזור לו

למצוא את זה בתוך עצמו.
                                                ) גלילאו(

טל' להתקשרותשםתפקיד

0547567755שקמה תבורעורכת 

0546791503אור כהןעורכת

0543445511אבי כנפועורך גרפי

Mamale.imc@gmail.com - צוות עיתון העמותה מהמלא



כללי אתיקה
1. סודיות

  כל מה שנאמר בזמן הסדנה נשאר בסדנה.
  אין להזכיר חוויה, תרגיל, ארוע או כל פרט  

  אחר הקשורים למהלך האירועים בסדנה עצמה, 
  לסטודנט או אסיסטנט או כל אדם אחר,

  למעט תאור חוויות אישיות )שאין בהן כדי לגלות פרטים בקשר לצד שלישי(.

2. 45 יום
  חל איסור ליצור קשר רומנטי או מיני למשך 45 ימים מרגע סיום הסדנה,

  עם אחד/ת ממשתתפי הסדנה, אלא אם קשר שכזה היה קיים בטרם תחילת הסדנה.
  הכלל מתייחס ליחסי אסיסטנטים-סטודנטים וסטודנטים-סטודנטים, 

  אך מומלץ לאמצו גם ליחסים בין אסיסטנטים אשר לא הכירו לפני הסדנה.

3. סמים ואלכוהול 
    סוף שבוע נקי מאלכוהול  וסמים -במהלך סוף השבוע, 

    מתחילת הסדנה ועד לסיומה, חל איסור מוחלט לצרוך אלכוהול 
    ולהשתמש בסמים )למעט תרופות במרשם רופא(.

4. החדר
  הכניסה לחדר הסדנה מרגע תחילתה ועד תחילת מסיבת 

  הסיום מותרת למשתתפי הסדנה בלבד.

5. ביקורים במהלך הסדנה 
   יש לכבד את פרטיות המשתתפים בסדנה ולפיכך אין להגיע לביקורים במהלך הסדנה.

   כולם כללי התנהלות/התנהגות בעמותת מ.ל.א מוזמנים למסיבת הסיום.

6. תכנים ומיידע
    חל איסור על כתיבה, צילום או העתקה של תכנים 

    ומידע הנחשפים במהלך הסדנה, הן של ובקשר למנחים והן 
    של ובקשר למשתתפי הסדנה האחרים - סטודנטים ואסיסטנטים. 

    כלל זה אוסר באופן  מוחלט צילום בחדר הסדנה עד לטקס הסיום בשבת בערב. 
    כתיבה במהלך הסדנה מותרת רק כחלק מתרגיל או במסגרת של כתיבה 

    על הלוח לפי בקשת המנחים או המלווה מטעם הוועד.

כללי התנהלות / התנהגות בעמותת מ.ל.א

כבוד הדדי, פתיחות, סודיות ואמון 

הם מאבני היסוד של עמותת מ.ל.א



מיקום/ הערותרכזיםמנחיםפעילות תאריך

16-18/03/17
 imc סדנת

241
היליק ניסני
ליאת שחל

דליה קמין 0508265633
בית ברל-כפר סבאאהרון בלמן 0502682347

20-22/04/17
 imc סדנת

242
גלית דיין 0523211229

בית ברל-כפר סבאאורן עשור 0547999749

27-29/04/2017
 imc סדנת

243
פז הרפז  0547620142-

בית ברל-כפר סבאאיתי אנגלברג 0502507581

סדנאות ואירועים 

  7. שימוש במאגרי המידע
    חל איסור מוחלט להשתמש ו/או - להעביר לגורם אחר את מאגרי המידע 

    של העמותה לצרכים מסחריים ו/או פרסומיים וכן לעשות בהם שימוש הנוגד
    את ערכי ונהלי העמותה. 

    מאגרי המידע כוללים את שמות חברי הקהילה, טלפונים, כתובות מגורים, 
    כתובות דואר אלקטרוני וכל מידע אישי אחר.

8. חיבוקים 
    חיבוקים יעשו רק בהסכמה הדדית ובאופן המכבד את המחבק ואת המחובק.

9. כלי נשק
    חל איסור מוחלט להכניס כלי נשק מסוג כלשהוא לחדר הסדנה.

10. חובת השתתפות 
     חובת השתתפות האסיסטנטים  בסדנה מתחילה בערב ההכנה לאסיסטנטים 
     ביום רביעי ונמשכת עד לסיום הסדנה ביום שבת בערב, לאחר טקס הסיום. 

     כמו-כן חלה חובת השתתפות בפגישת המשוב, כחלק בלתי- נפרד מהסדנה. 
     היעדרות מחלק כלשהו בפעילות תיעשה אך ורק בתיאום מראש, 

     לפני ערב ההכנה ביום רביעי, ותאושר על-ידי מלווה הסדנאות מטעם הוועד בלבד. 
     היעדרות ללא אישור מלווה, תיחשב כהיעדרות שלא תואמה ולא אושרה.

 "יתריחב וז " ירגובל הרשעה תואנדס
 24-25/3/17

ונלש םיימינפה תומצועהו תוחוכל רוביח - רשואמו םלש ינאל עסמ
חמר גרובצניג ילהי :החנמ

המרדוכיספה יארב החפשמב םיסחי תנבה - החפשמב םיסחי לש המרדה
רוא תירואו זעוב :םיחנמ

םיפסונ םיטרפל
050-2507581 ןקרב השמ / 052-2460000 לעי ילחר / 054-6195575 םהרבא יתנ

א.ל.מ תתומע דעו



mamale.imc@gmail.commamale.imc@gmail.commamale.imc@gmail.com


