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דבר העורכת: שקמה תבור

אצלנו בעדה מדברים לא מעט על קורבנות. טוב, לא באמת מדברים על קורבנות, 
חיים אותה. אכלו לי, שתו לי, הייתה לי ילדות איומה, אין לי כסף, אני לא בראש 

סדר העדיפויות, אני רק נותנת ואף אחד לא מעריך את זה, כולם אשמים במה 
שקורה לי - חוץ ממני, כמובן. 

מכירים? מזדהים? מי שאיננו מכיר את תחושת הקורבנות הזאת - שיקום. כן, כולנו 
נשארנו לשבת, נכון?

תחושת הקורבנות המאמללת הזאת היא אולי המכשול העיקרי שעומד בין אדם, 
ולא משנה מאיזה עדה הוא )שהרי ידוע לכולם שכל העולם כולו נמדד לפי הערך 

היחסי של המרחק מוורשה(, לבין חוויית החיים והמציאות שאותה אנחנו מבקשים 
לחיות.

בכל פסח אני נזכרת באותו הקורבן שבני ישראל צוו להקריב. הקורבן הזה שמסמל 
את הכפרה, סליחת החטאים האולטימטיבית, אותו שה תמים שנידון לשאת על 

עצמו את חטאת כל העם.

ואני נודדת לי במחשבותיי ממנו אליי. איפה אני מתנהגת כמו קורבן? מהו גבול 
האחריות שלי על מעשיהם של אחרים? איפה אני טורחת לשרטט את גבולות 

האחריות שלי - על חיי ומעשיי?  

התובנה המשמעותית ביותר שאתה יצאתי מסדנת הסטודנט שלי הייתה שאני, ורק 
אני, האחראית הבלעדית שלי חיי. רק אני קובעת איך הם ייראו, איך אני ארגיש, איך 

־אחווה אותם - ובאיזו עוצמה. כשהצלחתי להפנים את עומק ההצהרה הזאת - הבנ
תי, הלכה למעשה, כל מה שאני עשיתי כדי להנציח את הקורבנות שלי, כדי להמשיך 

ולהנציח את האמונה ש"דפקו אותי", שאני מסכנה, שאני משועבדת לכל החוויות 
הלא פשוטות שחוויתי - שהן אלה שקובעות מי ומה אני. 

כשהבנתי שהכוח נמצא בידיים שלי בחרתי לחוות את חיי אחרת. בחרתי בשמחה 
־אמתית, במודעות, בהתמודדות. השינויים בחיי שבאו בעקבות התובנות האלה, הב

חירות האחרות והמודעות שהכנסתי ליומיום שלי - מקיפים אותי, ממש מקיר לקיר, 
בכל תחומי החיים.

את הניתוח המוצלח לכריתת גן הקורבנות עברתי בכאב, באומץ ובשמחה גדולה, 
באותו החדר המופלא בבית ברל. לפעמים אני עדיין חווה כאבי פנטום מציקים, 

שהולכים ומתמעטים עם הזמן. אני פשוט בוחרת לפסוח עליהם, בוחרת להמשיך 
ולבחור לטובתי.
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יו"ר - סנדי הולנדר פאר

פסח

קהילה יקרה, אביב הגיע!
חלק גדול מאתנו מתכנס תכף לליל הסדר, לפי המסורת הלאומית, הדתית או 

החברתית. אולי עם בני משפחה או חברים, מארחים או מתארחים, אולי בשמחה 
חגיגית או בתחושת חובה ואין ברירה. כל אחד ואחת והסדר או אי הסדר שלהם. 
מה שלא יהיה, יש תמיד את סיפור שלפני - אצל מי, מתי ואיפה; יש את הסיפור 

שאחרי – איך היה? מתוק, מריר, מצחיק, שמח, עצוב, משעמם, גם וגם... וביניהם 
הסיפור המרכזי, סיפור ההגדה של ליל הסדר, של יציאת מצרים, סיפור של מעבר 

־מעבדות לחירות, סיפור של עם, סיפור עם שאלות וסמלים, שירים ותפילות. מת
כנסים בצוותא, ערב אחד בשנה, ומתבקשים לספר את הסיפור - אמנם עם טקסט 

מוכן שסביבו מתמקדים, אבל מעודדים אותנו לספר ולשאול, לדמיין ולשתף. ללמוד 
וללמד, לשתות הרבה יין ולכייף. נשמע כמו איזו סדנה, לא?

המסרים סביב החג הזה מורכבים; מצד אחד יש שחרור משעבוד ומתנת החירות. 
־מצד שני, למי ששומר מסורת, ההתחייבות שלא לאכול חמץ. מצות תאכלו, אומ

רים לנו. רק השתחררנו מעול העבדות - והנה יש התחייבות חדשה. ויש שיגידו שזה 
סמלי, כדי שבאמצעות האוכל נפלס לעצמנו דרך מהחמצת הזדמנויות לעבר מיצוי 

עצמי. אני לא בטוחה שזה יעבוד בשבילי, עם המצות האלו. 
השנה, יש בראשי מחשבות על שעבוד ומחויבות. הראשון לא נשמע טוב ואילו 

השני מלא באחריות ורצינות. אם שעבוד זה מצב שאני כבולה לפעולות מסוימות 
ללא בחירה אישית, האם ההבדל בינו לבין מחויבות זה רק עניין של הבחירה, הרצון 

והכוונה? מחויבות לעצמי, למטרות שלי, לחלומות - נשמע ממש נכון. לפעמים 
נדמה לי שהגבולות בין שעבוד למחויבות מיטשטשים.

למשל, אני מחויבת לבנק עבור המשכנתה שלקחתי - הבית שלי משועבד, כי לא ממש 
שאלתי אותו. אני מחויבת למשפחה, לחברים, לעבודה, לעמותה - הרי הכל עניין של 
בחירה. בכל רגע נתון אני יכולה לשנות או להשתחרר מהמחויבות, ובכל יום בוחרת 

מחדש להתחייב. למען האמת, יש לי כמה וכמה מחויבויות בחיים. אמנם בחרתי בהן, 
אבל לעיתים אני מרגישה בהן כמו בשעבוד. למעשה, מאחר ואני יכולה להשתחרר מהן, 
אם רק ארצה, אם רק אבחר, אני מספרת לעצמי שזאת מחויבות. האמנם? האם אני לא 

־משועבדת לפעמים למחויבויות שלקחתי על עצמי? משועבדת לרצון שלא לפגוע באנ
שים שתלויים בי, משועבדת לנוחות, לדימוי עצמי, למה יגידו?

אביב הגיע. זמן לחשוב על שעבוד מול מחויבות. זמן לבחור - לא תמיד בצבעי שחור לבן 
ובכן או לא, לפעמים עניין של מינונים וגבולות, כמות מול איכות. להישאר, ללכת, להיות 

מעורבת או להשקיף, להתרחק או להתחבר - או מה שביניהם. לעשות יותר או פחות, 
להתאמץ או לנוח, לוותר, להחמיץ או להשיג – למצות של פסח 2017.      

אביב הגיע, ועוד מילה על העמותה שלנו: הוועד תמיד סוגר שנה בקרבת חג הפסח, ולכן 
אביב הוא תמיד זמן לחשבון נפש וסיכומים לחברים בעמותה - בין אם הם חברי וועד 

שפורשים ומפנים דרך לוועד חדש, ובין אם מסכמים שנת פעילות בפני חברי העמותה, 
באסיפה הכללית השנתית. האם השגנו את המטרות שלשמן התכנסנו לפני שנה? האם 

־להמשיך בדרך בה בחרנו או להתחייב אחרת? לוותר על דבר כזה או אחר לטובת חלו
פה, או להשתחרר למנוחה ורגיעה? אז בואו, אחרי החג, ב- 25 באפריל, לאסיפת חברי 

העמותה ונחשוב על זה ביחד.   



ראיון עם מנחה: יהלי גינצבורג רמח 

איך הגעת לסדנה, איפה שמעת עליה?  -
לאימא שלי היו חברות שהשתתפו בסדנה. אחת מהן, אישה שאני מאוד אוהבת, 
בדיוק ריכזה סדנה שהייתה בתפוסה מלאה, מבחינת סטודנטים. בשבילי, הרעיון 

של סדנה, שיתוף וחשיפה בפני אנשים זרים לא היה הגיוני בכלל, הייתי בהתנגדות 
רצינית.

באיזו נקודה בחיים זה פגש אותך?   -
באותם ימים התמודדתי עם עבודה חדשה במקום מאד מורכב, והופעל עליי "לחץ" 

להירשם לסדנה. העובדה שנכנסתי לרשימת ההמתנה, משמע שסיכויי להתקבל 
אפסיים, הרגיעו אותי, והובטח לי שאם לא אתקבל )מה שהיה ברור, מבחינתי!!( 

שם הסדנה "זו בחירתי" לא יוזכר עוד. 
לקצר את הסיפור, ערב לפני הסדנה ביטל סטודנט אחד את השתתפותו, ובשעה 

22:00 התקשרה אליי החברה של אמי ואמרה לי שהתקבלתי. מיותר לומר שהייתי 
בשוק.

כשהתחלת להנחות את הסדנה, האם הרגשת שאת מייצרת שינוי פנומנא ־- 
לי?

תוך כדי קורס המנחים וההכשרה חליתי, והתמודדתי עם מחלת הסרטן. 
הייתי כבר מנחת קבוצות ומרצה באקדמיה, בתחום התקשורת ותקשורת בין אישית. 

הסרטן והטיפולים השביתו אותי לימים שלמים של "מנוחה", חולשה של הגוף 
ושכיבה במיטה. 

בתוך המורכבות "שנפלה עליי" וחוסר התפקוד, היה לי חיזיון, פשוטו כמשמעו. זה 
היה סוג של חלום בהקיץ, בו נגלה לי היעוד שלי. כלומר, מה התפקיד שלי בעולם 

הזה, המהות, המשמעות שלי. משפט אחד, ראיתי את האותיות רוקדות, ויוצרות את 
המילים: "להוביל אנשים באהבה אל עצמם". 

זה היה רגע מכונן של הארה מרגשת ומעצימה. 
מאז עברו כבר שנים, ואני באמת מאמינה ומחוברת ליעוד שלי - להוביל אנשים 

באהבה, "לתת להם יד" בדרכם להתחבר אל עצמם, להתחבר לאהבה, לקבל את 
עצמם, לבחור לנהל את עצמם מתוך מקום נכון ומדויק להם ולסובבים אותם. 

לאור זה אני חיה, וזאת המהות שלי. 
מה היית רוצה לראות מתפתח בקהילה?  -

אני מאחלת לנו להיות מקום מאיר, פתוח ומזמין לכולם. מקום שנוגע בכל הגילים, 
מקום להתפתחות, ללמידה, ללקיחת אחריות על החיים שלנו, לייצר מקום טוב יותר 

ברמה האישית והעולמית. שנלמד ונהיה השראה לשלום בתוכנו, עם עצמנו, בתוך 
המשפחה, בקהילה, שלום שיהדהד כאדוות לאנשים השונים מאיתנו, והבנה שהם 

בדיוק כמונו.
את מנחה גם בסדנאות הנוער, האם החיבור לבני הנעורים ולאתגרים הייחו ־- 

דיים להם תמיד בער בך?
גם אני הייתי נערה, יש לי ילדים היום, אני חיה בתוך קהילה שיש בה כל מגוון הגילים. 

אני שמחה להיות חלק מצוות שעסוק בלתרום, לקדם, ללמד, לתמוך ולכוון בני נוער.
גיל ההתבגרות הוא גיל מורכב ומאתגר, המפגש שלי אתם אינו מגיע מהמקום ההורי. 

איני אמא שלהם, ועדיין אני מבוגר משמעותי - מנחה. המפגש הזה מאפשר דברים 
אחרים, זאת זכות אדירה.

בסדנת הנוער, האסיסטנטים בני הנוער משמעותיים מאוד, ומה שקורה בחדר מרגש 
ועוצמתי. זה מקום מופלא של לימוד, חוויה, עשייה ושינוי.  
מה החוויה הכי משמעותית שלך מסדנאות הנוער?  -

לראות אותם! 



הם מופלאים וחכמים, יש לנו נוער איכותי. אני מאמינה בהם שיובילו את עצמם ואותנו 
למקום טוב יותר ברמה החברתית, הארצית והגלובלית. 

אני מתרגשת מהפתיחות שלהם, מהעובדה שהם מוכנים להקשיב ולסמוך עלינו. יש 
בהם התשוקה לקחת אחריות על חייהם, ואני מתרגשת שההתרחשות מהירה כל כך.

אצל בני הנוער ענייני הנפש "טריים" והתהליך יותר מהיר, הם קולטים ועושים. אני מודה 
על כך שהם מאפשרים לי להיות חלק מזה. זה לא מובן מאליו להכניס לחייהם מבוגר, 

להיפתח בפניו, לאפשר לו להיות חלק.
גיל ההתבגרות מיוחד, מרגש, מבלבל ולא פשוט. הסדנה נותנת להם מרחב ותחושה של 

בית, להיות עם קבוצת השווים להם, להיות הם עצמם. 

 קצת על החוויה שלך מההנחיה המשותפת בסדנאות.
בעז ואורית חברים טובים שלי, אני אוהבת אותם מאוד. אני מנחה עם אורית או עם 

בעז.
ההנחיה עבורי היא כמו ריקוד משותף, ובריקוד, כמו בריקוד, לומדים את הצעדים, 

מפתחים רגישות לשותפים, לומדים להכיר את עצמי ואת האחר, לומדים לתת ולבקש - 
זאת הוויה משותפת.

מה היית ממליצה להורים שמתלבטים לגבי הסדנה?  -
ראשית, לבוא לערב המבוא, לראות, להתרשם ולהקשיב לבני הנוער.

־בערב המבוא בני הנוער מדברים ומשתפים בחוויה האישית שלהם, מה הם קיבלו מהס
דנה, איך זה קידם אותם וכו'. יש גם מקום לשאלות, להפיג חששות ולהכיר את הצוות. 

מהר מאוד מבינים שסדנת נוער היא מתנה יקרת ערך, לנערים ולמשפחתם. 

מה היית ממליצה לבני הנוער ששומעים על הסדנה?  -
לבוא! 

זאת מתנה נפלאה לבני נוער לדעת להתנהל עם עצמם, עם הרגשות שלהם, לדעת 
לבטא את עצמם בדרך שנכונה להם, להוביל את עצמם להצלחה ולדעת איך לקחת 

אחריות על מערכות היחסים שלהם.
הסדנה מעניקה להם כלים להתמודד עם השגרה שלהם, מסדרת, מארגנת, מאפשרת 
להם להתחבר לעצמם ולכוחות, למשאבים שלהם ולמי שהם, לשמוח במרחב האישי, 

לראות מי הם, לבחור. 
הייתי רוצה שכל בן נוער יוכל לעבור את הסדנה הזאת. הרבה מאוד בני נוער מוצאים 

את עצמם בבדידות גדולה, בסדנה יש להם לגיטימציה להיות מי שהם. זה נותן להם 
מסגרת ומרחב. לא סתם הם מכנים את הסדנה "בית".

מה את מאחלת לצוות סדנאות הנוער ולבוגריה?  -
שנמשיך לעבוד בהרמוניה, שנגדל, שניצור סדנאות נפרדות לאסיסטנטים עצמם, 

לחבר'ה שמתגייסים ולחיילים, שנצמח ושנהיה משמעותיים, שנקשיב לצרכים ושנוכל 
לתת מענה נכון ומדויק.

איפה היית מבקשת לראות את מפעל סדנאות הנוער בעוד 10 שנים?  -
במקום משמעותי, גדול, אבן שואבת ברמה ארצית, פתוח לכל מי שרוצה ומרגיש 

צורך.
האם, בעינייך, המעבר בין סדנת הנוער לסדנת הבוגרים הוא מעבר טבעי ומת ־- 

בקש?
כן. אני חושבת שצריך גם סדנאות לחיילים. זהו גיל ביניים, בין הנוער לבוגרים, ואני 

מקווה שנצליח להתפתח גם בכיוון הזה.



חג החירות
פסח לפנינו, זה שמכונה גם "חג החירות". אני רוצה להתחיל מההבדל, בעיניי, שבין 

"חירות" ל- "עצמאות".

מהי חירות? חירות היא החופש התודעתי לבחור לעצמי, עבורי, במחשבה. חירות היא 

להחליט עבורי ובשבילי מה נכון ומתאים לי.

ומהי עצמאות? עצמאות היא מימוש של תודעת החירות במעשים, האומץ והתעוזה 

לממש את מחשבת החירות שלי. עצמאות היא מימוש ההבנה שאני, במעשיי, גורמת 

לדברים שיקרו.

־מחשבת החירות מעצימה את האדם, אבל רק המעשה הוא הביטוי האמיתי של החי

רות - עצמאות. החג הזה בעצם מגדיר אותי, האמתית. אני בחרתי עבורי בחירות וגם 

בעצמאות.

אז קצת עליי,

אני מלי, בת 32, נשואה לאלי ואימא ליוני וקורל. נולדתי בירושלים, למשפחה חרדית 

המונה 10 ילדים, אני ממוקמת בסדרה במקום ה-3, סה"כ משפחה בת 12 נפשות. 

ההורים שלי אנשים פשוטים וטובים.

גדלנו בדירת 4 חדרים קטנה ופשוטה. בבית תמיד היה חסר, מאד לא פשוט, כמובן, 

לפרנס 12 נפשות.

טור אסיסטנטית: מלי אליאך
גדלתי בחינוך חרדי לכל דבר; למדתי במוסדות חרדים, ללא בגרויות ו-"חלילה" ללא 

תואר. תמיד דיברו נגד חופש, ונגד העולם שבחוץ. אנחנו, הילדים הגדולים, גידלנו את 

האחים הקטנים, ובסך הכל הילדות הייתה לא רעה בכלל.

כשהייתי בת 19 הפגישו אותי עם בחור בשידוך, 4 פגישות, ולאחר 3 חודשים

 התחתנו. הבחור שפגשתי הוא עד היום בן הזוג המדהים שלי לחיים, שגם הוא גדל, 

כמובן, בבית ובחינוך חרדי.

לאחר כשנתיים הבנו ביחד שהמקום שלנו אינו היכן שגדלנו, והתחלנו בתהליך ארוך 

ומייגע אל עבר החירות שלנו. זה היה תהליך של שנים. מסע ארוך, מפרך ובעיקר 

מרתק, לעבר החירות שלנו. בתהליך שלנו שילמנו מחיר כבד מאד, אבל זה התהליך 

שאני מודה עליו בכל יום, מה שהוביל אותי לגלות את האני האמתי שלי.

לאחר שבחרתי בבחירות שלי, ממקום מודע ומושכל )!( עם כל ההשלכות הטובות 

והפחות טובות, החלטתי גם לבחור בעצמאות שלי. כיום יש לי עסק עצמאי משלי, בו 

אני מממשת בכל יום את האמונה האישית שלי שמניעה אותי בחיים - עצמאות.

אני מאמינה שכולנו יכולים לבחור בעצמאות שלנו, ולקיים אותה - בכל יום מחדש!

מאחלת לכם חג חירות שמח!

פסח



הגעתי לסדנה בתקופה טובה בחיים. כמו לכל אחד, יש לי המון אתגרים ובעיות, 
ועבדתי עליהן די הרבה בתקופה שלפני הסדנה. 

בשנים האחרונות התחתנתי, נולד לי ילד, טוב לנו יחד וטוב לי בקריירה שלי. לא 
הגעתי לטפל בצורך מיידי, אלא לעשות את מה שאומרת לנו הפסיכולוגיה החיובית 
- להיות עוד יותר מאושר. למה לעצור ב-'בסדר'? ואכן, אני מרגיש שגבהתי בעוד 

סנטימטר ושהשינוי הזה מבוסס.
הגעתי למקום שהוא בעיני שמורת טבע אנושית. אני לא מכיר עוד סביבה עם תנאים 
כה אידיאליים לעבוד על עצמי. לחדר אחד נדחסו עשרות אנשים שלא מכירים אותי, 
השאירו מחוץ לדלת את השיפוטיות ולקחו על עצמם מחויבות מלאה לרתום את כל 

כוחותיהם לקדם אותי. ברור לי שהם קיבלו המון – וזה מה שיפה, אהבה זה הדבר 
־היחיד שכשאתה מעניק אותו לאחרים - יש לך יותר ממנו. כמו שמאסלו כתב - אנ

שים מוגשמים יודעים שאין סתירה בין לעשות למען אחרים לבין לעשות למען עצמך. 
ויש עוד סיבה שהבנתי, למה אנשים כל כך אוהבים את שמורת הטבע הזו, הרבה 

מהרע שבחוץ לא נכנס לפה. הסדנה הזאת נהנית מכל היתרונות של סדנאות העצמה 
אחרות ואף יותר, הרבה הרבה יותר. בלי חידושים טכנולוגיים ובלי אריזה נוצצת – עם 

לוגו שמתגאה בפשטות שלו, שעמידה בפני אופנות העיצוב. כמו ממרח שוקולד 
"השחר" – בשמורת הטבע אין צורך לשנות. מה שעובד, אל תיגע.

בשבוע שאחרי הסדנה שלי, שמתי לב לדבר נפלא שקרה לי: פגשתי הרבה אנשים 
־שנדמה לי שאני אוהב, אבל תמיד, בסתר לבי, שמרתי על ביקורתיות מסוימת כל

פיהם - בגלל חילוקי דעות ערכיים, או השקפות שלי על אופיים או מעשיהם. עכשיו, 
כשאני חושב על זה, נראה לי שאותם אנשים הרגישו נימה של התנשאות מצדי. 
פתאום הרגשתי שאני כבר לא זקוק לזה יותר, שאני יכול להרגיש טוב עם אנשים 

שונים ממני ולאהוב אותם באותו רגע מכל הלב, ולא בחצי לב. הבנתי שאני לא נותן 
בכך אישור לאותן הדעות, הערכים או ההתנהגויות שאינן מקובלות עליי, ואפילו 

־להיפך – אהבתי ללא התנאים אליהם מאפשרת להם לראות את ההשקפות וההתנה
גויות שלי ללא אנטגוניזם, ולבחור את הבחירות שלהם.

־וכעת אסיים, ואניח למאמר הזה כפי שהוא, כדי לממש את המטרה שהצבתי לע
צמי בסדנה - להקדיש מאמץ הולם לכל משימה, ולברך על המוגמר לפני ההתשה 

העצמית :( 
מוקדש באהבה לכל הסטודנטים ואנשי הצוות שהיו בסדנה "שלי" בקיץ שעבר, 

הרגשתי אתכם דברים שלא הרגשתי מעולם עם שום קבוצה. חיבוקים חמים 
ואיחולים, שנשמור על קשר ונהנה לראות האחד את השני ממשיכים לצמוח, 

לאהוב ולחייך.

טור סטודנט: יובל שפיר

פסח
"הדבר היחיד שמנפץ

 חלומות הוא פשרה" 



יציאה מעבדות לחירות

־ביום חמישי אחד, לפני לא הרבה שנים, הגעתי לבית ברל - לסדנה שחברה טובה המ
ליצה לי עליה.

נשאלתי באותו הערב על ידי המנחים מה המטרה אותה אני מבקש להשיג באותו סוף 
השבוע, וללא היסוס עניתי : "אצלי הכל מושלם, אין לי מטרה, באתי לראות מה זה. 

אבל אני ממש בסדר, מכל הבחינות".
היום, כשאני קורא שוב את המשפט הזה ממרחק הזמן, אני מבין לעומק את המצב 

התודעתי בו נמצאתי, ואת חוסר היכולת שלי אז לצאת מאזור הנוחות שלי.
הייתי עבד של אזור הנוחות שלי.

האזור הזה עטף אותי, עיוור אותי מלראות, לחוש ולהרגיש קשת של רגשות ששכנה 
בתוכי, וכלל לא הייתי מודע לה - פוטנציאל שלם של תחושות שלא בא לידי ביטוי.

הייתי עבד של אזור הנוחות שלי. הוא שלט בי שלטון ללא מצרים.
נזכרתי בסיפור ששמעתי:

לפני שנים, בקהילה יהודית באירופה הקרה, היו נוהגים רב הקהילה ועוזרו להסתובב 
בכפרים השונים בהם התגוררו חברי הקהילה.

באחת הפעמים, לקראת ערב, הגיעו לקצה כפר נידח, לביתו של אחד היהודים. בכניסה 
לבית הבחינו בהזנחה הכללית של הבית וסביבתו, חצר מוזנחת ובה מסתובבת, ללא 

מעש, תרנגולת חסרת כנף, ופרה שדופה שבקושי עומדת על רגליה. הבית עצמו נראה 
מט ליפול, ובחזיתו שיחקו שלשה ילדים עטויים בלויי סחבות ומלוכלכים.

בעל הבית פתח להם את הדלת והזמין אותם לסור אל שולחנו במטבח חשוך ומלוכלך, 

בו הצבע התקלף מזמן מהקירות וחשף את האבנים במערומיהן.
האישה, לבושה בבגדים שלא כובסו כבר שבועות, הגישה להם את מעט האוכל שהיה 

ברשותם  על מנת להשביע את רעבונם.
במהלך הארוחה הדלה שאל הרב את בעל הבית - כיצד הם מצליחים לשרוד בעוני 

מחפיר שכזה? ענה לו בעל הבית: "אני מניח שראית את הפרה הכחושה בחוץ, היא 
מקור פרנסתנו כבר שנים רבות. היא אמנם רזה מאד, ובקושי עומדת על רגליה, אך היא 

מניבה מעט חלב אשר מחלקו  אנו מייצרים מעט גבינה, מוכרים אותה בשוק במספר 
פרוטות המאפשרות לנו לרכוש מעט לחם, ולהמשיך לשרוד במשך השנים".

עם בוקר הודו הרב ועוזרו לזוג על הכנסת האורחים ויצאו לדרכם.
כשראו בדרכם את הפרה הורה הרב לעוזרו להובילה לקצה הצוק ולדרדרה מטה.

־העוזר נזעק לשמע ההנחיה, אך מילתו של הרב הייתה נר לרגליו והוא מילא אחר ההנ
חיה כשלבו כבד עליו. לאחר שוידא כי הפרה מתה חזר אל רבו והם המשיכו במסעם.

שנים נשא העוזר על ליבו את אותו מעשה.
לימים נפטר הרב בשיבה טובה, ועוזרו תפס את מקומו כרב הקהילה.

משימתו הראשונה הייתה לחזור לאותו הכפר, ולהתנצל בפני הזוג על המעשה הנורא 
אותו עשה.

עם הגיעו אל הכפר שם את פעמיו מיד אל אותו הבית. עם הגיעו לשם נגלה לעיניו 
מחזה לו לא ציפה - במקום הבית המוזנח עמד במקום בית לתפארת, מוקף בחצר 

מטופחת. בצמוד לבית פרדס מניב, גן ירק גדול, רפת גדולה עם עשרות פרות ולול ענק 
עם מאות תרנגולות. בפתח הבית שיחקו חמישה ילדים, לבושים במיטב מחלצותיהם. 

ביד רועדת דפק על הדלת, וכשזאת נפתחה ראה את בעל הבית ואשתו לבושים בבגדים 
נאים, שניכר עליהם כי נרכשו זה עתה.

הוא הובל על ידם אל המטבח המטופח, תוך שהם מזמינים אותו להסב לשולחן עמוס 
בכל טוב.

העוזר הנדהם לא יכול עוד להתאפק ושאל אותם לפשר השינוי: "אני זוכר שכאשר 
הייתי כאן לאחרונה חייתם בעוני נורא, מה גרם למהפך?"

"אספר לך", אמר בעל הבית והמשיך, "לאחר שאירחנו אתכם אתה והרב עזבתם את 
ביתנו. באותו היום נגלה לעיננו מחזה מזעזע - הפרה, שהייתה כל חיינו והיוותה את 

מקור פרנסתנו, נפחה את נשמתה. מצאנו אותה בתחתית הצוק ללא רוח חיים ועולמנו 
חרב עלינו.

טור אישי: אייל נאור



למזלנו, מצאנו מספר פקעות תפוחי אדמה. מעולם לא ניסנו לזרוע תפוחי אדמה, וזאת 
הייתה הפעם הראשונה שהטמנו אותם באדמה, פשוט לא הייתה לנו ברירה. לאחר 

הזריעה התברר לנו שהאדמה שלנו מאד פורייה, והניבה כמות גדולה מאד של תפוחי 
אדמה אותם מכרנו במחיר נאה מאד.

את הכסף שקיבלנו השקענו בהגדלת השדה ותנובתו. כשצברנו מספיק כסף שיפצנו את 
הבית, רכשנו פרדס אשר את פריו מכרנו ברווח גדול, וכך התאפשר לנו לפתוח גם רפת 

גדולה ולול מניב.
כשהפרה, שכל כך היינו תלויים בה מתה, חיינו השתנו מן הקצה אל הקצה - ולא נותר 

לנו אלא לברך על אותו אירוע".
הרב הצעיר נצר את הסיפור בליבו ויצא לדרכו כשבראשו מחשבות רבות על האופן 

בו ראה רבו את פוטנציאל החיים של אותו הזוג, וכן על אותם הדברים שנסתרו מעיניו 
בימים ההם.

באותה סדנה מופלאה בה השתתפתי כסטודנט זיהיתי את הפרה שלי. אותה פרה אשר 
לה הייתי עבד במשך שנים, בה ראיתי את כל עולמי, אותה פרה ששמרה אותי באזור 

הנוחות שלי אשר שיעבד אותי לחלוטין. בעזרת צוות מנחים ואסיסטנטים מופלאים 
מצאתי אותה והשארתי אותה שם, בחדר הגדול והמיוחד הזה בבית ברל.

מצאתי את עצמי יוצא מהעבדות לאזור הנוחות שלי, עובר דרך הפחד שבשינוי ומגיע 
לאזורים אחרים, מופלאים ומדהימים שפתחו בפני עולם של רגשות, חוויות ותחושות 

שגרמו לי למצות עוד ועוד מהפוטנציאל האישי שבי.
שולח לכם חיבוק גדול שילווה אתכם בדרך האמיצה לפריצת הגבולות שלכם ולבחירות 
שלכם אשר יעצימו אתכם, ודוחק בכם לאתר את הפרה שלכם ולהניח אותה בצידי דרך 

החיים שאתם סוללים לעצמכם.
חג של חירות שלמה ומעצימה לכולנו, ונתראה בסדנאות!

מעבדות לחירות



לקציצות:

1/4 1 ק"ג כרישה חתוכה לקטעים )רק החלק הלבן(
150 גרם גבינת פטה מגוררת דק
150 גרם גבינת קצ'קבל מגוררת

2 תפוחי אדמה מבושלים, מקולפים ומגוררים דק
1/2 כוס עירית קצוצה

3 כפות שמיר קצוץ
מלח, פלפל שחור טחון טרי

2 – 1 ביצים
4 כפות קמח מצה או קמח שקדים

לטיגון:
1 כוס קמח מצה

שמן לטיגון חצי עמוק

אופן הכנה:
שמים את הכרישה בסיר, מכסים במים ומביאים לרתיחה. מבשלים על להבה 

נמוכה בסיר מכוסה - 20 דקות. מסננים, מצננים היטב, סוחטים את הכרישה בין 
כפות הידיים ומעבירים למעבד מזון. מעבדים למחית גסה ומעבירים לקערה.

מוסיפים את שאר המרכיבים ומערבבים לתערובת אחידה. צרים בכפות ידיים 
רטובות קציצות עגולות ומעט שטוחות, טובלים בקמח מצה ומטגנים עד להזהבה.

מגישים חם או קר, עם פלח לימון או מעט יוגורט.

מתכון קציצות כרישה וגבינות לפסח
שקמה תבור



חומרים:   

6 כפות טחינה גולמית
2 כפות דבש

4 ביצים
1 כפית אבקת אפייה )אפשר להחליף בסודה לשתייה(

מעט מלח

אופן ההכנה:
מערבבים את כל המצרכים, ומעבירים לתבנית אינגליש קייק. אופים 

במשך כ-35 דקות, עד שה"לחם" מזהיב.
־זה המתכון הבסיסי, אליו אפשר להוסיף כמעט כל דבר - כמו שבבי שו
־קולד או פירות יבשים )אם מבקשים מאפה מתוק שדומה לעוגה אוורי

רית(, או להפחית מעט מכמות הדבש במתכון המקורי ולהוסיף גבינות 
)פרמז'ן, קצ'קבל, פטה(, זיתים, עגבניות מיובשות - ועוד, ועוד.

מתכון לחם טחינה - כשר לפסח
 שקמה תבור



מסיבת פורים 2017 
צילם: אבנר אוזן

תמונות







מסיבת חורף 2016 בסימן 20 שנה לעמותת מ.ל.א

פסח
 גח

 חמשו רשכ

קהילת מ.ל.א
מברכת את

ילידי מרץ אפריל   
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

0546-640792ravitgu@gmail.comרוית 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 



סדנאות ואירועים

סדנת יום ששי – "סדונה" עם מיכל אייל  

19/5/2017 

לפרטים נוספים: צוות אירועים חברתיים של הוועד

רחלי יעל 052-2460000 / נתי אברהם 054-6195575 / 
משה ברקן  050-2507581

מימונה מ.ל.א
 

פיקניק חברים ומשפחות בפארק ראש העין , יום ג' 18/4/17 
מהשעה 14:00

לפרטים נוספים: צוות אירועים חברתיים של הוועד:
רחלי יעל 052-2460000 / נתי אברהם 054-6195575 / 

משה ברקן  050-2507581

אסיפה כללית שנתית של עמותת מ.ל.א: יום ג' 25/4/17 
בשעה 19:30 בבית ברל

פסח



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

20-22/4/2017
 imc סדנת

242
ויקי לואיס אוגריידי

בועז אור 
גליה דיין 0523211229

אורן עשור 0547999749
בית ברל-
כפר סבא

27-29/04/2017
 imc סדנת

243
ויקי לואיס אוגריידי

אייל נאור 
פז הרפז  0547620142-

איתי אנגלברג 0502507581
בית ברל-
כפר סבא

בועז ואורית אור סדנת נוער5-6/5/2017
רוית גוטמן 054640792

מלווה מטעם הועד- 
 אורלי סיאק 052-3783273

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.



mamale.imc@gmail.com

פסח


