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ד  עו ו עוד אחד  ו דולק אור אחד,  בראשית 
עוד אחרים - ו אחד, 

ותר מת י ומביא אושר  ד חשוב  ן לך תפקי ־אי
פקיד השמש, משרת האור".  

זאב הרצל ן  מי י בנ

י קהילת  ות "מהמלא" מברך את כל חבר צו
ר,  ץ או ך להפי מ.ל.א שנמשי

ו,  ובסביבתנ ו  נ י ים בחי י ות שמשים מרכז להי
וקדת שקי ך להעביר את השלהבת הי ־שנמשי

ו –  בלנ
ות האהבה. ד לפזר את אדו ושנקפי

חנוכה שמח!
גבי ושקמה. אבי, 

-            טור העורכת – שקמה תבור
דבר יושבת הראש – סנדי הולנדר-פאר  -

טור מנחה – איציק איזמן  -
ברכת חג מוועדת האתיקה   -
טור חבר וועד – גבי ברזילי  -

טור אסיסטנטית – ענת שיקלוש-טרגר  -
טור אסיסטנטית – לילך שם-טוב  -

מהמלא מתכונים  -
תמונות ממסיבת החורף  -

לוח אירועים   -
כללי האתיקה  -

                      תוכן העניינים



דבר העורכת: שקמה תבור

ואם היה לי קצת עצוב, 
אולי למדתי מזה משהו חשוב. 

כי בסוף, כשזה נגמר, 
יש סיבה לכל דבר. 

לבד, בתוך כל הטירוף, 
אני חושב איך שהזמן יכול לעוף, 

אבל בסוף, כשזה נגמר, 
יש סיבה לכל דבר. 

אור גדול מאיר הכל 
ויותר כבר לא צריך לשאול, 

אני בא ללמוד ממה שטוב, ולחיות. 
להתחיל הכל מהתחלה, 

כמו לנשום בפעם הראשונה, 
אני כאן, אני לא מתבזבז יותר! 

ואם יכולתי רק לזכור, 
לכל אחד יש את הדרך לעבור. 

אבל בסוף, כשזה נגמר, 
יש תשובה לכל דבר.

)אמיר דדון(

הצלחנו להדליק בתוכנו את האור הזה, שמחמם, מנחם, מוביל ומעניק 
אנרגיה – איזה יופי לנו!! ואם נכסה ונשמור אותו לעצמנו – איזו תועלת יש 

בו?
אתם זוכרים את הניסוי שהיה נפוץ בשיעורי הטבע בבית הספר היסודי, 

כשמדליקים נר ומכסים אותו בקערה? כשהנר כבה סיפרו לנו שני דברים 
עיקריים: 

אש ללא חמצן כבית – נר בלי אוויר אינו מסוגל לבעור.  •
נר שנמצא במקום סגור אינו מאיר.  •

נכון, אין פה שומדבר חדש או פורץ דרך, רק תזכורת למדעים המדויקים. 
ואנחנו? כל אחד מאיתנו עובד את הדרך שלו. לפעמים היא עצובה, לפעמים 

שמחה, ותמיד מלמדת. 
־האם אנחנו מקפידים לתת לאור המופלא שלנו לזרוח? האם אנחנו מקפי

דים לאפשר לחמצן להגביר את הלהבה שלנו? האם אנחנו מאפשרים לאור 
להוביל אותנו בדרך? האם אנחנו מאפשרים לאור שלנו להעניק השראה, 

חום ותאורה לאנשים אחרים?
אז מה מדליק ומלבה את האור הפנימי שלכם? מה יאפשר לכם להגביר את 

הלהבה, להיות מועצמים ממנה – ולהעצים אחרים? מהו החמצן שלכם?
שיהיה לנו חורף חם ומלא אור, 

וחנוכה שמח!



יו"ר: סנדי הולנדר פאר

קהילה יקרה,
השנה גיליון חנוכה מתפרסם לאחר שכבר הדלקנו נר או שניים בחנוכייה, 

ואף אחרי שחגגנו יחד במסיבת החורף השנתית. 
התקופה האחרונה מלאה עבורי בפעילות בעמותה; הוספנו סדנאות בוגרים 
בתקופת החורף, סדנאות העשרה של מנחים מחו"ל, ועוד אירוע משמעותי 

נוסף - אירוע שהוא אבן דרך בקהילת מ.ל.א - טקס סיום קורס המנחים 
של העמותה. האירוע הזה יתקיים החודש, ונחגוג את הסמכת ששת 

המנחים החדשים של סדנת "זו בחירתי" של מ.ל.א: אייל נאור, איציק 
איזמן, ויקי משל לביא, לאנה זילברמן, ליאת שחל, ועופר פואה. בעלי 

התפקידים בעמותה יתכנסו, אלה שמתנדבים ופעילים באופן קבוע במהלך 
השנה - ובזכותם מתקיים מנגנון תפעול הסדנאות, האירועים, ואפילו

־ העיתון הזה - כדי לחגוג יחד עם מנחי העמותה את הסמכת המנחים הח
דשים. יחד עם בני המשפחות, הם יברכו את המנחים החדשים על 
ההשקעה העצומה בתהליך הלמידה, על המחויבות העמוקה לערכי
העמותה ועל ההצלחה הגדולה בסיום המשימות שנטלו על עצמם. 

כמה סמלי שטקס ההסמכה נקבע בסמיכות לחג החנוכה, חג האורים. החג 
בו מסמיכים שמש אחד כדי להדליק נר, ועוד נר ועוד אחד - עד שכולם 

דולקים יחד בהרמוניה.
קורס המנחים הראשון של העמותה התקיים לפני כחמש עשרה שנים, 

ואחריו זכינו, לראשונה, במנחים ישראלים. מאז מלמדים אותנו, בסדנאות 
"זו בחירתי", שבעה מנחים מופלאים: בניטה, בועז, אורית, יהלי, מיכל, 
נועה והיליק, שלקחו חלק משמעותי בהדרכת דור נוסף של מנחים, יחד 

עם מנחי העמותה מחו"ל - טרי וילסון, מייקל גורג'ס ועוד. היוזמה לקורס 
הנוכחי קרמה עור וגידים לפני למעלה משש שנים, והביצוע, בפועל, לקח 

כמעט ארבע שנים. העשייה התפעולית מאחורי הקלעים של הקורס נעשתה 
על-ידי חברי הוועד של העמותה ומתנדבים מהקהילה, ונפרסה על פני שלוש 
קדנציות של וועדים. כל כך הרבה אנשים יקרים היו מעורבים בהגשמת החזון 

להכשרת המנחים הישראלים החדשים, שלא אוכל למנות את כולם כאן. 
יחד עם זאת, אי אפשר שלא לומר תודה גדולה לשני יושבי ראש הוועד 

שלפני, דוד וליאנו ולימור שטרן, מפני שהדבר הזה קרה ביוזמתם ובניצוחם, 
בתקופות כהונתם. משלב הרעיון והיוזמה, דרך גיבוש צוות ההדרכה ותכנית 

הקורס, ועד לשלבי הניהול והתפעול של סופי שבוע מרובים מלאי לימוד 
ופרקטיקה, כולל שילוב פרחי הקורס בהתמחות מעשית בסדנאות העמותה, 

הערכות ומשוב, וכלה בהסמכתם כמנחים. בתקופה של הוועד הנוכחי המנחים 
סיימו את חובות ההתמחות שלהם, ואף החלו בהנחיית סדנאות כמנחים מן 

השורה. סגל המנחים הישראלים של העמותה מונה היום שלושה עשר אנשים, 
וכעת, משהתברכנו בצוות מורחב, ניתן להוסיף עוד סדנאות, ולהרבות אהבה, 

קבלה וחמלה, בארץ ובעולם.
הקורס לווה גם ברגעים לא פשוטים, החל בבחירת מכסת המשתתפים מתוך 

העשרות שביקשו לקחת חלק, והתמודדות עם אכזבתם של חברי קהילה 
יקרים שרצונם לא התממש, המשך בפרישת משתתפים מהקורס והכלת כאב 
הלב והצער שבאו בעקבותיה. ייחלנו לכך שגם מי שלא יוכל להשתתף בקורס, 

או שלא יגיע לקו הסיום, יקבל זאת בהבנה וימשיך להיות פעיל
 ומשמעותי בקהילה, כפי שהיה ערב הקורס. ברוב המקרים כך קרה, אך 

לצערנו היו חברים אהובים שבחרו בפסק זמן מפעילות העמותה, ואני תקווה 
שיום יבוא ונזכה לראות את כולם יחד בסדנאות ואירועים, כמו פעם. 

על כן, יחד עם הוקרת המנחים שהוסמכו, אני רוצה בהזדמנות זאת גם 
להודות לכל מי שביקשו לקחת חלק בקורס, ולהוקיר את כלל משתתפי הקורס 
על הדרך שעשו, על העבודה המשמעותית, האהבה והמחויבות שהוכיחו - בין 

אם סיימו בסופו של דבר ובין אם לאו.
להבת נר החנוכה, שמתחילה עם שמש אחד שמפיץ את אורו לנר בודד, 

ולאחר יום מצטרף נר נוסף וכך מדי יום מצטרפים נרות נוספים במשך שמונה 
ימים, היא משל לכוחה של אהבה וקבלה - להדליק לבבות, בלי סוף. 

מנחי הסדנאות, כמו השמשים של החנוכייה, מדליקים בנו את האור שיש 
בכל אחד ואחת, ומאפשרים לנו, כקהילה, להיות הגרסה הטובה ביותר של 

עצמנו. 
זה הזמן לומר לכם תודה גדולה, לכל סגל המנחים המורחב של עמותת מ.ל.א!  

באהבה,
סנדי הולנדר-פאר     



טור מנחה: איציק איזמן 

חג החנוכה הוא החג המסורתי היחיד שאינו נזכר בתנ"ך. מקורו בספרי מקבים, 
החיצוניים לתנ"ך, ובהם קיים תיאור מפורט של מרד החשמונאים, ניצחונם על 

אנטיוכוס היווני, מועד החג )כ"ה בכסלו( ואת הסיבה לקביעתו – חנוכת המזבח 
כחלק מטיהור בית המקדש, לאחר הניצחון. אך במקורות יהודיים מאוחרים יותר 

לתקופה, אנחנו רואים שהאירוע המרכזי של החג נקשר להדלקת המנורה ולנס פך 
־השמן – ללמדנו שהדגש הועבר ממשמעות לאומית וצבאית של החג, אל המשמ

עות הרוחנית.
וזה העיקר בחג החנוכה, הרוחניות. בעוד שבחגים אחרים המצוות הן גשמיות 

־)עריכת סעודות, משלוח מנות וכדומה(, הרי שבחנוכה המצווה העיקרית היא הד
לקת נרות חנוכה - בהם אסור להשתמש לשום צורך גשמי, אלא "לראותם בלבד". 
ולמה דווקא "לראותם בלבד"? נראה לי שיש כאן הזמנה להתבוננות ברובד עמוק 
יותר. הנר, שמסמל את נשמת האדם )"ֵנר ה' ִנְשַמת ָאָדם", ספר משלי(, הוא בעל 
תכונה נפלאה: אם מדליקים נר באמצעות נר דולק אחר, שלהבת הנר המדליק לא 

תצטמצם, ומכאן ניתן ללמוד כיצד יש לנהוג בכל הקשור לנתינה ולשיתוף.
גם המילים שמיוחסות לרב אברהם יצחק הכהן קוק מתאימות פה מאוד:

צריך שכל איש ידע ויבין,
שבתוך תוכו דולק נר,

ואין נרו שלו כנר חברו,
ואין איש שאין לו נר.

וצריך שכל איש ידע ויבין,
שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים,

ולהדליקו לאבוקה גדולה
ולהאיר את העולם כולו.

ראיתי רעיון לניתוח נפלא של קטע זה, של ד"ר מיכל חמו-לוטם, לפיו מדובר 
בתיאור שלבי ההתפתחות האישית:

־החלק הראשון – ההכרה או הגילוי העצמי, במסגרתו, הצעד הראשון הוא ההסתכ
לות פנימה )"שבתוך תוכו דולק נר"(.

־השלב השני - מי שהכיר בעצמו, וודאי שיבוא לידי הכרה בייחודיותו ושונותו המבו
רכת של האחר )"ואין נרו שלו כנר חברו"(.

ורק אז, לאחר שהכיר בעצמו ובאחר, יגיע להכרה לחפש את הנר שבאחר, גם אם 
האחר עדיין אינו מודע לו )"ואין איש שאין לו נר"(. לאחר שהאדם הגיע להכרה 

ולגילוי העצמי, מגיע החלק השני - נקיטת הפעולה, כאשר השלב הראשון שבו 
)"שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים"( יכול להתפרש בשני אופנים:

ברגע שהאדם גילה את האור שבתוכו, את ייחודיותו – מחובתו לתת לזה   .1
פומביות. לשתף ולהאיר בזה את הרבים, את העולם.

לחשוף ולגלות את אור הנר שברבים – כלומר, לגלות את הנר שבכל אחד   .2
ואחד מהרבים שם, בחוץ.

לאחר שהאדם גילה את האור שבו וגילה את האור שבאחרים – יחד יהפכו לאבוקה 
גדולה )"ולהדליקו לאבוקה גדולה"(, שתוביל לשלב השלישי ולמטרה הסופית – 

"ולהאיר את העולם כולו".
אני מאחל לכולנו שנצעד בדרך שהנרות מאירים לנו, ושנזכור שה – "נס" יכול 

להתחולל בכל רגע, כל מה שדרוש זה להתחיל לבחור.
באהבה גדולה וחג חנוכה שמח,

איציק.



ברכת חג מוועדת האתיקה
חברים יקרים,

וועדת האתיקה, במתכונתה הנוכחית, פועלת קצת 
למעלה משנה. 

חברי הוועדה, גלית, שאולי ויעל, מאמינים שלכל אחד 
יש הנר שלו, שמפיץ אור לאנשים שסביבו, במעגלים 

הקרובים וגם הרחוקים.
יש בנו אמונה כנה בכוונות הטובות של כולכם, ואנחנו 

־מקפידים להקשיב לכל פנייה אלינו ברגישות ואמ
פתיה, מתוך הבנה שכל אדם, לעתים, נרו כבה או 

נחלש - והוא איננו ב - 100% שלו. 
אנחנו עושים, ונמשיך לעשות, את מיטב יכולתנו, כדי 
להבטיח סביבה בטוחה, מוגנת ואכפתית, בכל סדנה 

וסדנה.
־חברי הוועדה מאחלים לכולנו שהרצון, הכוונה והע

שייה רק ילכו ויתעצמו, כדי לסייע למה שיותר אנשים 
לעבור מהחושך אל האור - ולאפשר להם לחוות את 

עצמם ואת פלאי החיים בצורה הטובה ביותר.
זכרו, כשהנר שלכם דולק הוא מאיר את הדרך לכולם, 

ומפיץ המון אהבה!
חג שמח, 

                                           
                                                גלית, יעל, ושאולי



טור חבר וועד: גבי ברזילי

שמונה ימים מדליקים נרות, אוכלים סופגניות, משחקים בסביבונים. טוב, זה מה 
שעשו פעם, היום זה בעיקר פסטיבלים, מופעים, וחופשה באמצע החורף.

אז מה זה חנוכה, בעצם? שאלה זהה שאלו חכמי התלמוד הבבלי לפני כאלף ושש 
מאות שנים. בתשובה הם מצטטים מחיבור יהודי קדום עוד יותר בשם "מגילת 
־תענית", שחובר עוד בימי הבית השני, ובו נמנים ימי שמחה לעם ישראל - והסי

בות שבגללן ימים אלה הם ימים טובים:
מהי חנוכה? שאמרו חכמים: בכ"ה בכסלו, ימי החנוכה – שמונה הם, אסור 

לספוד בהם ואסור להתאבל בהם. שכשנכנסו יוונים להיכל, טמאו כל השמנים 
שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד 

של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, 
נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעו אותם, ועשו אותם 

ימים טובים בהלל והודאה. 
)תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כא' עמוד ב'(

אז הנה הסיפור המפורסם על נס פך השמן שכולנו גדלנו עליו, אבל הסיפור הזה 
מאוד מוזר. ראשית, מעולם לא נקבע חג ביהדות על פי נס - אפילו קריעת ים סוף 

היא רק סעיף משני בחג שעוסק בגאולת ישראל ממצרים. שנית, הנס הזה איננו 
הגיוני: תקופת כסלו היא סוף תקופת מסיק הזיתים ויצור השמן בארץ יהודה, 
כך שגם אם לא נמצא שמן טהור במקדש - ניתן היה לייצר שמן טהור חדש, 

תוך מספר שעות. שלישית, הסיפור כולו מנותק מהקשר היסטורי: זה נראה כמו 
תיאור של מלחמה בין ממלכה יהודית, שבראשה עומדים החשמונאים, לבין 

מלכות יוונית. במציאות, החשמונאים הפכו למלכים רק שני דורות אחרי ניצחונם 

במלחמה, והיוונים היו בכלל סורים בעלי אוריינטציה תרבותית הלניסטית. עובדות אלה 
אולי אינן ידועות היום לכל תלמיד בבית הספר, אבל בתקופה שבה נכתבו הדברים הן 

היו ידועות לכל.
אז מהי באמת חנוכה? מדובר בחג חקלאי קדום, בן שמונה ימים, שקשור להיפוך 

העונות ולהתארכות היום. מכאן גם הקשר לנרות ולריבוי אור. חג קדום ופגאני שהפך 
לחג יהודי, שבו חגגו את ניצחון המרד החשמונאי נגד השלטון הסלבקי-סורי-הלניסטי, 

ניצחון שהביא בסופו של תהליך ארוך לעצמאות יהודית של כמאה שנים.
אז למה חכמי התלמוד לא מספרים לנו את הסיפור האמיתי, ומורחים אותנו בבדיה 

שמתאימה לילדי גן? שתי תשובות הוצעו לשאלה זו. הראשונה גורסת שחכמים 
־מאוחרים הסתייגו מהממלכה החשמונאית, שהסתאבה במשך הדורות והפכה למוש

חתת וקטלנית, גימדו את ניצחונה והעבירו את הקרדיט לנס האלוהי. התשובה השנייה 
מהותית יותר - מי שיעיין בתולדות מלחמת החשמונאים יגלה שבעצם מדובר במלחמת 

תרבות פנים-יהודית, בין תומכי "תרבות המערב" ההלניסטית לנאמני הדת והתרבות 
היהודית המסורתית. ואם כך, אומרים לנו החכמים, מלחמת אחים איננה סיבה לחג.



טור אסיסטנטית: ענת טרגר-שיקלוש

כדי לכתוב את השורות הללו חפרתי ובדקתי את עברי במסגרת העמותה. 
הרבה מאוד שנים והמון שייכות.

התחלתי את דרכי בסדנה 112 – 26-28.10.2006.אז מה עבר עליי, ומה 
משאיר אותי במסגרת הסדנאות אחרי כל כך הרבה שנים?

הגעתי לסדנה בעקבות קרובי משפחה שהגיעו לביתנו וסיפרו על חוויה מדהימה. 
הקשבתי בשקיקה, וכמי שמעולם לא הייתה בטיפול כלשהו ובחוויה מסוג זה - 
התעניינתי מאוד. זאת עדיין לא הייתה תחילת דרכי האישית במסגרת העמותה. 

בני הבכור, יניב, שהיה בן 16.5, פנה אל קרובת המשפחה ושאל: "אין משהו 
כזה בשבילי?" "בטח שיש, סדנאות נוער, ואפילו עכשיו בקרוב תהיה אחת", 
הייתה התשובה. הגענו לערב הסברה מעניין, והמנחה אמרה לי שאני חייבת 

להיות הבאה בתור, אחרי יניב. הסכמתי, ולו רק מתוך סקרנות )הרי אני אישה 
רגילה, עם עבודה רגילה, משפחה וילדים - ומה כבר יש לי לחוות או ללמוד, 

החיים מצוינים. אבל חשבתי לעצמי שיכול להיות מעניין(.
במהלך הסדנה צלצל יניב ואמר: "אמא, לא את הולכת לסדנה הבאה - אלא 

אבא". הבנתי שהוא חווה משהו שהוא רוצה לחוות עם זאב, אביו, וויתרתי. זאב 
הלך לסדנה.

־ואז הגיע תורי. הגעתי בציפייה, אחרי שכבר ראיתי שינויים שעברו שני בני המ
שפחה. חשבתי לעצמי שאני כמו שאמרתי, אדם רגיל שמגיע לחוויה, ומה כבר 

יכול להתרחש - מלבד שינוי התקשורת ויצירת שפה חדשה בבית. 
היה לי מאתגר מאוד. הייתי אישה נחבאת שלא מראה את עצמה, חסרת בטחון, 

חסרת ערך עצמי, ללא דרישות וללא קול. במהלך הסדנה קיבלתי משימות 
מאתגרות שחייבו אותי להישמע ולהשמיע. במהלך הסדנה קיבלתי החלטה

 גורלית - להפסיק לנהל מרפאה גדולה שניהלתי. הבנתי את הצורך שלי להשפיע 
על הרבה אנשים - אבל ללא ניהול ישיר שלהם, והתקדמתי בעבודה. 

בבית נשארתי עדיין השתקנית, זאת שלא ראתה את עצמה כבעלת ערך. 
בסדנת הסטודנט שלי זכיתי בחברת נפש; בשבילי זה לא סתם, איבדתי אמון 

באנשים ואני זוכרת שאמרתי לה שבעזרתה התחלתי להאמין שוב בחברות.
מאז הייתי בכ- 10 סדנאות בוגרים )שתיים מתוכן ריכזתי( ו- 6 סדנאות נוער

 )3 מהן כרכזת(.
יחסית, לא השתתפתי בהרבה סדנאות ב- 11 שנים; רק שבמהלך השנים האלה 

עשיתי שינויים מרחיקי לכת - במישור הרוחני ולימודי תורת הנפש בתחומים רבים, 
שינויים פיזיים משמעותיים )ירידה של 53 ק"ג(, ההכרה במי שאני, קידום 

תעסוקתי, היכולת לעמוד בקדמת הבמה ועוד.
אני ממשיכה וחוזרת לסדנאות, לרוב פעם בשנה, ומבחינתי זה הדובדבן שבקצפת. 
כאדם של נתינה אינסופית חשוב לי להיות, לראות ולעזור לאחרים להכיר ביכולות 

שלהם לשינוי, ויחד עם זאת – בכל סדנה אני מציבה לעצמי מטרה קונקרטית 
לשינוי. המטרות מושגות! גם העוצמה הרגשית אני חווה בכל סדנה, בחדר, 

בנתינה, ביכולת להתמודד עם מגוון רחב מאוד של רגשות - אני לא מכירה אף 
מקום אחר שיכול להכיל כאלה עוצמות. יש בי עדיין פחדים שאני מתמודדת 

איתם, יש לי הרבה אתגרים לפתור, אבל ללא האתגרים - אני מאמינה שאני לא 
אתקדם.

הסדנה ממשיכה לתת מקפצה לעוד יעד, האנשים המקסימים מוסיפים אנרגיה 
חיובית, הסדנה היא "המעבדה" בה ניתן לחוות הכל, כל אלו אינם מובנים 

מאליהם. 

זה בית, מקום שכיף לחזור אליו ולחוות יחד את עוצמתו.  
ענת טרגר-שיקלוש.



ניצחון הרוח
את ספר הביכורים שלי, הוצאתי לאור בדיוק חמש שנים 

לאחר שאיבדתי את שלושת ילדיי: עומר )9(, רוני )8( ואור 
)5(. מי שגדע את חייהם היה "אבא" שלהם.

זה קרה ביום הולדתי ה – 38, שהוא יום ההולדת הכי עצוב 
שאפשר לדמיין. מאז אני לא אותה לילך. 

בתקופה זאת עמדו בפניי שלוש בחירות: למות, להשתגע או 
לחיות. לא פחדתי למות אך פחדתי להשתגע, אז שמרתי על 

עצמי ולא הסכמתי לאבד שליטה. בסוף השנה השלישית 
לטרגדיה השליטה איבדה אותי, וצללתי לתוך שנת אבל 

מייסרת ומייגעת. באותה תקופה כתבתי את ספר הביכורים 
שלי, כשבסופו היה לי ברור שבחרתי באפשרות השלישית - 

לחיות. 
זאת האפשרות הקשה מכולן, הייתי צריכה להמציא את עצמי 

כל בוקר מחדש. 
והמצאתי.

אם מישהו היה אומר לי לפני עשור שיום יבוא וארצה בפני 
אנשים, אכתוב ספרים ואשנה לאחרים את סיפור חייהם - 

ברור שלא הייתי מאמינה שאני יכולה ומסוגלת. 

אך דווקא במוות הרוחני שעברתי וההחלטה לדבוק בחיים, 
הבנתי שלאף אדם אין זכות לקבוע עבורי מה נכון או לא נכון, 
מה מדויק עבורי ומה פחות, מה אני מסוגלת לעשות ומה לא. 

רק אני מכירה בגבולות היכולת שלי, ומה שנמצא בערכים שלי 
הן הפעולות המדויקות עבורי שבהן אני צריכה להתמקד.

לכבוד חג האורות אני מדליקה את נר הבינה שיזכיר תמיד: 
"היכולת מצמיחה לאדם כנפיים, והשאיפה מלמדת אותו לעוף" 

)סשה פז, סופר(. 
כשיש מטרות-על שהן גדולות יותר מהחיים עצמם, וכל 

שאיפתכם ללכת לכיוון מסוים - העצה הטובה ביותר שיש 
לי לתת לכם היא המקום להסכים לעיתים להיות "חירשים". 

לא להקשיב לרעשי רקע, אף אחד לא יודע באמת היכן אתם 
נמצאים ומה מדויק עבורכם. רק אתם יודעים, רק אתם יכולים 

לדעת מה נכון עבורכם ומה אתם עוברים.
אל תתנו, אף פעם לאף אחד, לומר לכם שאתם לא יכולים או 

לא מסוגלים, רק אתם יודעים מה אתם יכולים ומסוגלים
 לעשות. 

אל תחששו להציב מטרות ולכבוש פסגות.

                                    טור אסיסטנטית: לילך שם-טוב



מ                                                                      מהמלא מתכונים )משמינים!( לחג

ספינג' )סופגניות ממוצא מרוקאי(

מצרכים ל - 7-8 יחידות:
1.5 כוסות קמח לבן )210 גרם(  •

1/3 )שליש( כף שמרים יבשים )4 גרם(  •
2 כפות גדושות של סוכר  •

קורט מלח  •
2/3 )שני שלישים( כוס מים פושרים )160 מ"ל(  •

סוכר לציפוי  •

אופן ההכנה
מערבבים היטב בקערה את הקמח עם השמרים.  -

מערבבים )מומלץ במיקסר ידני( את הקמח עם המים והסוכר, במשך   -
2-3 דקות. בסוף מוסיפים את המלח ומערבבים עוד כדקה, עד שמתקבל בצק 

דביק.
מכסים במגבת ומתפיחים )עדיף במקום חמים( במשך 30 דקות עד   -

שעה.
מחממים סיר עם שמן עמוק.   -

בעזרת ידיים רטובות )אחרת הבצק נדבק!( לוקחים חתיכת בצק ויוצרים טבעת   -
)מגלגלים לכדור, עושים באמצע חור, מותחים ופותחים את המרכז(. מניחים בזהירות 

בשמן החם ומטגנים על אש בינונית, 1-2 דקות מכל צד, עד להזהבה.
טובלים בסוכר משני הצדדים ומגישים.  -

)מבוסס על מתכון מהאתר: "מתכונים בעשר דקות"(



מצרכים ל - )6 מנות(:
5 תפוחי אדמה, מגוררים דק וסחוטים מנוזלים  •

מעט מלח  •
3 כפות ממרח חמאה  •

אופן ההכנה:
מערבבים את תפוחי האדמה עם המלח.  -

ממיסים במחבת, עם תחתית מונעת הידבקות בקוטר 26 ס"מ,   -
מחצית מכמות ממרח החמאה, מסדרים את תפוחי האדמה המגוררים 

ומהדקים מעט.
מטגנים את הלביבה כ - 8 דקות בחום נמוך, והופכים בזהירות   -

על צלחת הגשה.
מוסיפים את יתרת ממרח החמאה למחבת, מחזירים את הלבי ־- 

בה על הצד שאיננו מטוגן, ומטגנים כ - 8 דקות נוספות.
־מגישים עם סלט ירוק, שמנת חמוצה ותוספות כיד הדמיון הטובה עלי

כם. אוכלים בטמפרטורת החדר.

                                                                      מהמלא מתכונים )משמינים!( לחג

רושטי – מגה לביבה ממוצא שוויצרי
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קהילת מ.ל.א
מברכת את

ילידי נובמבר, דצמבר   
בברכת מזל טוב



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

054-3339868shauly59@gmail.com 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

ravitgu@gmail.com   0546-640792רוית גוטמן רכזת

צוות נוער

CRM)  Crm.imc@gmail.com( צוות מנל

טל' להתקשרותשםתפקיד

0547567755שקמה תבורעורכת 

0543445511אבי כנפועורך גרפי

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

דוא"לטל' להתקשרותשם 

050-7775620ami.rozen@gmail.comעמי רוזן- ראש צוות

0544-820191ilana.heller@gmail.comאילנה נצר

052-8905596noa.ben.zvi@gmail.com        נעה בן צבי 

050-7775620ami.rozen@gmail.comעמי רוזן רכז



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

21-23/12/2017
 imc סדנת

251
טרי וילסון
מיכל אייל

בשמת פרידנרייך ורצברגר  
0543097000

לי-רון שטיינברג   
0523027779

בית ברל-
כפר סבא

28-30/12/2017
 imc סדנת

252
טרי וילסון

יהלי רמח-גיצבורג
גלית דיין   0523211229

ליחן גולדברג 0523698389
בית ברל-
כפר סבא

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.

מלווה מטעם הועד - נתי אברהם  0546195575

25-27/1/2018
 imc סדנת

253
היליק ניסני

לאנה זילברמן

יפעת דננברג -0522585219
מיכל פישביין -544599661

בית ברל-
כפר סבא

מלווה מטעם הועד - משה ברקן  0502507581

סדנת נוער

סדנת נוער2-3/2/2018
בועז אור

יהלי רמח-גיצבורג

רוית גוטמן 054640792

עמי רוזן 0507775620
בית ברל-
כפר סבא

מלווה מטעם הועד -  אורלי סיאק 052-3783273



mamale.imc@gmail.com
  תישיא תועדומל זכרמ - א.ל.מ תתומע ןותיע


