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

                                                                                                         מקסוול מאלטס 

 עורכת - שקמה תבור

רק השינוי מפחיד אותי, 
תמיד.

בצדו האחר של כל פחד, 
אני פוגשת אותי, 

אחרת.
ראש השנה, מבחינתי, הוא זמן התבוננות. אני נכנסת לישורת האחרונה של 

השנה האישית שלי, תקופה שתמיד מלווה בסוג של חשבון נפש.
שאלתי את עצמי, לאחרונה, שאלה שתמיד פחדתי להתעמת איתה – מה 

מפחיד אותי? הרי אני יודעת שאני פוחדת, אני מכירה את הרגש הזה היטב 
ומקרוב, במלוא מאת האחוזים שלו, ומעולם לא העזתי לשאול את עצמי מה 

מעיר את הרגש הזה אצלי. אז הנה, שאלתי. וגם העזתי להקשיב לתשובה 
שנבעה מתוכי, בתוך הדממה.

מה אני אגיד לכם? הופתעתי. גיליתי שהדבר שמפחיד אותי יותר מכל הוא 
אחד הדברים שעליהם גאוותי – שינויים. 

תמיד התגאיתי בעצמי שאני מסוגלת להתאים את עצמי לשינויים, למצוא 
בהם נקודות חוזק ועוצמה, ללמוד ולהתפתח מהם, ופתאום הבנתי שזה, 

בדיוק זה, המוקד הזה בחיי – הוא מה שמפחיד אותי יותר מכל! 
אוקיי, הבנתי משהו משמעותי – ונפערה אצלי איזו סתירה שלא הייתי בטוחה 

איך ליישב אותה. האוטומט שלי הלך מיד לכיוון הביקורת והספק העצמיים, 
המוכרים והידועים – אולי אני לא באמת יודעת איך להתמודד עם שינויים? 

אולי סיפרתי לעצמי עד היום סיפור? אולי אני לא באמת מוצלחת בתחום 
הזה, כמו שחשבתי?
ואז קרה איזה פלא. 

פתאום הבנתי מה אני שומעת בראש שלי, את הקשקושים והקולות החזקים 
שצועקים ומקטינים אותי. השתקתי אותם, והתחלתי לנהל בעצמי את הדיון 

שהתרחש אצלי בראש. הבחירה הראשונה שבחרתי הייתה להבין שעצם 
העובדה שיש דיסוננס, איזה ניגוד שנפער – זה בסדר, ואולי אני לא מוכרחה, 
מיד, בטירוף היסטרי, לרוץ ליישב אותו. זה בסדר פשוט לתת לו להיות לרגע, 

בלי להתאמץ להיות מושלמת.
כששחררתי את ההכרח להיות מושלמת בעיני עצמי )אלוהים אדירים, איזה 

־אבסורד זה! אני כותבת את השורות האלה עכשיו ומבינה את עומק הדב
רים!(, ואפשרתי לתובנות שלי פשוט להיות ולחלחל, הבנתי שאין פה באמת 

ניגוד, וכל מה שסיפרתי לעצמי לגבי שינויים בחיים – אמת, נכון ויציב. אפילו 
יותר מזה, ההבנה שאם אני כל כך פוחדת משינוי ובכל זאת משתנה ללא 
הרף – מלמדת אותי על העוצמה שלי ביתר שאת, מצביעה ומראה לי עד 

כמה הפחד הפסיק להיות גורם שמשתק אותי בחיים – והפך להיות בן לווייה 
לדרך!

האמת, אחד השיאים המספקים ביותר בחיים, בשבילי, הוא להצליח להיפרד 
מהפחד, כל פחד בתורו, ולהמשיך בדרך שלי בלי אותו בן לוויה. עד שבא 

אחד אחר, מצטרף לכברת דרך, וגם ממנו אני מצליחה להיפרד. 
נכון, יש שינויים בחיים שדורשים ממני תקופת הסתגלות ממושכת יותר, 

חלקם אפילו מגיעים עם תקופת אבל על דבר שהיה והשתנה – ועדיין, השינוי, 
או הפחד ממנו, כבר לא מרתיע אותי יותר. רגעי האושר והגאווה שמחכים 

בעברו השני של כל פחד – שווים את הדרך ועולים בשווים אלפי מונים.
שתהיה לכולנו שנה של עשייה, של דרך, של למידה, התפתחות ואהבה. 

המון המון אהבה.



היופי הגדול של החיים אינו טמון בכך שלא ניפול,
 אלא בכך שנקום כל פעם מחדש

קהילה יקרה,
־אני גדלתי בבית מסורתי, ועבורי ראש השנה ויום כיפור נצרבו כימים של קדו

שה, התבוננות והתכנסות. ימים של תפילות וארוחות חג, של בית ולבוש חגיגי. 
בכל שנות ילדותי ומרבית שנות בגרותי נהגתי לבקר בבית הכנסת בימי החג. 

לבקר - לעומת לבוא, ללכת, להגיע – משום שעם השנים החוויה האישית שלי 
הפכה לחוויה של ביקור חגיגי, של אורחת ששייכת מתוקף הזמנה דמיונית, על 

ידי קהילת באי התפילה, אבל לא ממש בת בית - ומצטרפת פעם בשנה. אהבתי 
־לקחת חלק בטקס עתיק היומין, לעקוב אחר התפילות והשירה מתוך ספר המח

זור לחג, מבלי להתחייב למלא את כל הכללים והחוקים של "בני הבית". כזה הוא 
בית הכנסת, עבורי. מעטות השנים בהן באמת אמרתי את המילים הכתובות או 
־התכוונתי בלב לכל התפילות שהתקינו. נהניתי להיות שותפה בבית ההודיה והת

פילה, והיה בישיבה הארוכה ובעמידות התכופות משהו מדיטטיבי ומרגיע לנפש. 
במחשבותיי התערבבו מילים כמו יום הדין, תרועת שופר, אהבה, יראה וסליחה, 

והתגבשו אצלי לחוויה מזוקקת של חשבון נפש. 
־בשגרת השנה אני רגילה, ובוחרת, לשקוע בעשייה אינטנסיבית, מטלות ומ

חויבויות רבות מיום ליום, עם עצירות הכרחיות לאכילה, שינה ומילוי מצברים 
משפחתיים וחברתיים. במהלך השנה צצות מדי פעם נקודות הזמן בהן אני 
נדרשת לעשות חשבון כזה או אחר, לחשוב, לנתח, להסיק מסקנות ולקחת 

אחראיות. אפשר לומר שאני עושה חשבון נפש גם במהלך השנה, אבל אין הוא 
דומה עבורי לחשבון הנפש של ראש השנה. יש משהו בביקור בבית הכנסת 

שמאפשר לי "להיות" בחשבון נפש, ולא רק לעשות אותו. להתכנס, להרגיש, 
להתבונן, ואלה שונים מ- "עשיית" חשבון, שהוא תהליך שכלי ולוגי. המחשבות 

רצות מעצמן, הכוונות טובות, והחיבור לאנרגיות של קהילה בתפילה משרה עליי 
תחושת רוגע, שלווה ופניות להיות במצב רגשי ומנטלי של חשבון בנפש. לא תמיד 

זה קל, השעות עוברות לאט, ויחד עם זאת הן יוצרות עבורי סיכום לא מילולי של 
שנה שחלפה, ואופטימיות של התחלה חדשה. בבית הכנסת ישנם גם רגעי שעמום 

וחוסר סבלנות, יחד עם רגעי חסד של קבלה והכלה, מבלי לערוך בראש ניתוח 
אנליטי של אירועים ומעשים. אולי סוג של סדנת מדיטציה מקוצרת, מבלי להכריז 

עליה שהיא כזאת.
־בשנה שעברה, לראשונה, אחרי רצף של שנים בהן ביקרתי בבית כנסת, החלט

תי לשנות את מנהגי ולהישאר בבית. עשיתי "משהו אחר". נחתי בבית, קראתי, 
השלמתי זמן של בילוי משפחתי ושינה, ולא הייתי בחשבון נפש. לא התחברתי 

־לקבוצת תפילה לפרק זמן, ולא חוויתי, דרך הטקסטים והשירה, את הקבלה וההש
למה בלב עם כל מה שכבר נעשה ונבחר. וויתרתי על החוויה האישית שלי בבית 

הכנסת וזה חסר לי מעט, חשתי צביטות קטנות של פספוס וגעגוע. מאז עברה עליי 
שנה כל כך אינטנסיבית ומלאת עשייה, בתחום המקצועי ובמעורבות עמוקה בכל 
הנעשה בעמותה מ.ל.א האהובה שלנו. השנה אני שוב תוהה עם עצמי אם לחזור 
־למנהג העבר ולבקר בהיכל התפילה, להתחבר לטקס העתיק והמשונה של השופ

רות, ולהתמסר למצב הנפש של חשבון. מרגע כתיבת שורות אלה ועד המועד יש 
עוד כמה ימים כדי לבחור. 

איפה שנהיה השנה בימי החג, חברי קהילת מ.ל.א מחוברים אצלי עמוק בלב, ואני 
מאחלת לכולנו שנה נהדרת ושמחה, שנה של חיבור, קשר וחוויות משותפות. שנה 

של אהבה וחברות, תמיכה וצמיחה. שנה שניצור בה בחירות שלמות וזכרונות 
טובים, שנרגיש אהובים ושייכים, ושיהיה לנו אנרגיות לתת לקבל.      

באהבה,

סנדי הולנדר- פאר 

יו"רית העמותה 
סנדי הולנדר פאר



מהי נקודת ההתחלה של מעגל? 
על פניו, השאלה הזאת נראית מופרכת, הרי מעגל אינו מתחיל ואיננו מסתיים, 

אבל כאשר מדובר במעגל הזמן, אנחנו מגדירים בו יום מסוים וקוראים לו 
"ראש השנה". אז מי קבע שהשנה מתחילה בסתיו, בתחילת עונת הגשמים, 

ולמה?
על פי התורה, החודש הראשון בשנה הוא בכלל חודש ניסן, והחג הראשון 

בלוח השנה הוא פסח, שחל במחצית החודש ולא בראשיתו. ראש השנה איננו 
חג מקראי, הוא מופיע לראשונה במקורות יהודיים מימי הבית השני, ועיקר 

־התפתחותו בתלמוד ובמדרש. ככל הנראה, חג ראש השנה יובא מתרבויות שכ
נות, כנראה התרבות הבבלית העתיקה, שבה הוא נקשר לבריאת העולם והיה 
חג חקלאי. באיזור הגאוגרפי שלנו שבו לא יורד גשם בקיץ, השנה החקלאית 

מתחילה בראשית החורף, הזמן לסכם שנת יבולים ולהתכונן לבואה של השנה 
החדשה. ביהדות הפך ראש השנה ליום שבו ממליכים את אלוהים על העולם 
כולו, ובו בוחן האל את כל מעשי בני האדם - וגוזר את דינם לשנה הנכנסת.

עם זאת, צריך לזכור שקביעת נקודת התחלה היא עניין תרבותי, שכל מהותו 
היא לגרום לנו לעצור ולהפנות את תשומת ליבנו. כל אחד יכול לקבוע לעצמו 

את ראשית השנה שלו - יום הולדתו, יום נישואיו, יום הולדת ילדו הראשון, 
יום שניצל בו ממוות או נרפא ממחלה וכדומה. העיקר הוא לעצור רגע ממירוץ 

החיים, להסתכל לאחור וללמוד מהעבר, להביט קדימה וחלום את העתיד, 
להודות על היש ולהתכונן לאתגרים חדשים. 

־המסורת יוצרת לנו נקודות עצירה וביקורת ציבוריות בדמותם של חגים ומו
עדים, ומכתיבה לנו משמעות לכל נקודה. באופן פרטי, כל אחד מאתנו קובע 
לעצמו נקודות ומשמעויות נוספות. העיקר שיהיה זמן לחשבון נפש. את הדין 

והחשבון אנחנו יכולים להגיש לאלוהים, למשפחתנו או לעצמנו, ובלבד שנעשה 
אותו, שלא נמשיך להתגלגל על אוטומט, ולא נאבד שליטה על חיינו.

העולם שופע בחכמה ובהזדמנויות לצמיחה אישית. 
רק צריך להושיט את היד ולהגיד "כן". שנה טובה 

מחבר הוועד: גבי ברזילי 



שנה טובה 
מחברת הוועד: נתי אברהם                                                                                                                                

מאז שאני זוכרת את עצמי, ראש השנה במשפחה שלנו היה זמן לעצירה 
והתבוננות. זכיתי לגדול על ברכיה וערכיה של אמא נדירה, אמא אהבה ז"ל. 
־שבוע לפני ערב חג ראש השנה תשע"ח,  אני מוצאת את עצמי בעצירה הש
נתית הזאת, בפסק הזמן הזה, מתבוננת על השנה שלי, על מערכות היחסים 
שלי, על העיסוק שלי, על הזוגיות המופלאה שלי, על הייעוד שלי, המשפחות 

שלנו, החיים שלי. 
והשנה, באופן מיוחד, ההתבוננות שלי בכם, משפחת מ.ל.א, 

או בפי - "משפחתי מבחירה".  אולי זה משום שאני חוגגת בעוד חודש עשור, 
אולי בגלל שבשנה וחצי האחרונות אני חברה בוועד העמותה, ואולי כי אתם 

משמעותיים לי. ונראה שזה הכל ביחד.
לפני עשור יצאתי למסע המופלא שלי, מסע אל עצמי ולעולם. והשנה אני 

מתבוננת בי בתוך הקהילה, בתוך המשפחה מבחירה המופלאה הזאת. אני 
מתבוננת  בכם, עוצרת ומודה בכל יום מחדש על אחיות ואחים מבחירה, הורים 

מבחירה, דודים ובני דודים מבחירה וילדים מבחירה. 
אני עוצרת שוב להודיה, מתבוננת בכם, מדייקת ורוצה לברך ולאחל לכולנו 

שהשנה הזאת, שבאה עלינו לטובה, תהיה שנה מיוחדת ומופלאה, שבה ניתן 
תשומת לב לעצמנו, לראות את "המופלאות הקוסמית" שלנו - בנו, ולראות את 

"המופלאות הקוסמית" בכל אדם שאנחנו פוגשים - בין אם זה לרגע ובין אם 
זה לחיים, בין אם זאת היכרות רבת שנים או לכמה רגעים, בין אם זאת מערכת 
יחסים ובין אם זה מפגש חטוף. שנשים לב למה שאנחנו מרגישים, למי שאנחנו 

מרגישים,  ואיך אנחנו גורמים לאחרים להרגיש.

שנהיה היכן שהמחשבות שלנו נמצאות.
שנעשה טוב לעצמנו, גם אם זה משהו קטנטן יומיומי, ונקפיד שהטוב הזה יצא החוצה.

שנשמור על הבריאות שלנו, הפיזית והנפשית.
שנבחר נכון, ונהיה שלמים עם הבחירות שלנו.

שנציל עוד ועוד כוכבי ים קטנים וגדולים, נביא אותם לחוף מבטחים, וניתן להם חיבוק 
לדרך וקופון עם תוקף בלתי מוגבל למתי שיזדקקו לו.

שנישיר מבט טוב! 
וזה הרגע להודות לאחת הסטודנטיות מהסדנה האחרונה בה השתתפתי, שכל כך 

נגע בה וריגש אותה המבט הטוב, "העיניים הטובות", כמו שהיא קוראת להן. אז אני 
לוקחת את המילים שלה ושמה אותן בברכה: שנסתכל בעיניים טובות על עצמינו ועל 

האחר.
שנת תשע"ח, ואני משנה אות אחת - ומאחלת שתהיה זאת שנה של אחים ואחיות. 
שנהיה אחים אחד לשני. אחים שלפעמים רבים, אבל תמיד משלימים. לפעמים באים 

בטענות ומתעצבנים, אבל נמצאים שם אחד בשביל השני. אחים שכועסים, אבל מתחת 
לכל יש להם בלב אהבה מאוד גדולה.

אז אני מאחלת לכולנו שנהיה אחים, ולא רק בכינוי "אחי" - אלא בהרגשה ובמחויבות.  
שנצמח, נתפתח ונזכור את השורשים שלנו. נכבד, נמשיך להיות משפחה וקהילה 

מחבקת, מאפשרת ומקבלת, ונפזר את "אהבת החינם" הזאת  בכל מקום בו אנחנו 
נמצאים.

־שתהיה לכולנו שנה של שפע טוב     בריאות שלמה     שמחה    צחוק      קשת הרג
שות - עם דגש על הצד הכיפי שלה     צמיחה    ואת הכל תעטוף אהבה טובה, טהורה 

ונכונה עבורנו.
אני משאירה בברכה הזאת שלל חיבוקים, ומרגישה בת מזל גדולה שזכיתי לפגוש 

במשפחה מבחירה הזאת את אהבת חיי, זכיתי בחברי אמת, חברי נצח שממלאים את 
הלב שלי באושר גדול.

שנת תשע"ח משובחת לכולנו,
אוהבת מאד. 

נתי 

"שינוי לא יבוא אם אנחנו נחכה לאדם אחר או זמן אחר. 
אנחנו האדם שחיכינו לו. 

אנחנו השינוי שאנחנו 
מחפשים."

                                                                                                                        – ברק אובמה



ברכה אישית לכל אחת ואחד מכם, חברות וחברים יקרים ללבי.
ראש השנה – זמן של התחלה.

זמן של אנרגיה חדשה.
זמן לאיחולים לסובב אתכם, הישר מעומק לבכם.

זמן לקבלה ולהכלה של כל הרגשות המורעפים עליכם.
זמן מיוחד.

שימשיך לכם הטוב, שתמשיך הצמיחה האישית, הפנימית
 והמקצועית.

שתמשיך לכם האהבה אל מי שניבט אליכם במראה מדי בוקר.
שתמשיך הנתינה שלכם לעצמכם ולסובבים אתכם.

שלבכם יהיה פתוח לקבלה של מתנות קטנות או גדולות שתקבלו.
שימשיך החיוך המיוחד שלכם, והאור המאיר מכם ואתכם.

חיבוק גדול ממני.

 "כשאדם באמת רוצה משהו,
 היקום כולו נחלץ לעזרתו כדי להגשים את חלומו". 

)פאולו קאולו(

 

שנה טובה 
מנציג המנחים: אייל נאור                                                                                 



שנה טובה מאסף לוי

חבריי לסדנה,
השנה, בניגוד לשנים קודמות, אני מתחיל את השנה עם הידע שספגתי בסדנה. אני 

־נרגש לקראת השנה החדשה, שנה שמתחילה לה עם ידע כזה - חייבת להיות מופ
לאה.

אני רוצה לאחל לכם שזאת תהיה השנה הכי הכי טובה שהייתה לכם מראשית 
הימים, ושתרגישו שאתם מתקדמים ומטפסים בסולם הדרגות של החיים.

צאו להרפתקאות וכבשו יעדים חדשים, ולא לשכוח לאהוב ולהיות נאהבים.
־אני מאחל לכם השנה לתת מקום לכעס כשאפשר, מבלי שזה יהרוס, שתוכלו להתג

בר כל הפחד ועל הכאוס.
שהשנה תגשימו לפחות חלק מהחזון שלכם )וגם כאלה שכבר שכחתם שהצבתם 

לעצמכם(, שתיהנו ותכייפו עם אחרים, ושתזכרו לעשות את הבחירות הנכונות 
בחיים.

שתדעו לקבל ותדעו גם לתת, ושתמיד יקיפו אתכם האוהבים אתכם באמת.
ועוד משפט אחד אחרון לחברים בסדנה, כי לפני יום כיפור נהוג לבקש סליחה -

אז, סליחה אם פגעתי בטעות )או בכוונה ( ואני מקווה שנתראה בעוד סדנאות 
השנה.
אסף. שנה שופעת צמיחה ופריחה )רוחנית(,

 שפע, אור ובעיקר בריאות איתנה.

שנה טובה מאקלה )לאה( אקשטיין 



עוגת דבש וקוקוס – רכה, עסיסית ולא חונקת!

המצרכים
2 כוסות קמח רגיל

1 כוס קמח תופח מלא
2 כפיות אבקת אפייה )אם משתמשים רק בקמח תופח רגיל - מוסיפים עוד כפית אבקת אפייה(

2/3 כוס קוקוס טחון לבן
2 כוסות קרם קוקוס )אפשר להשתמש בקרם קוקוס אורגני, מיכל של 400 מ"ל(

1/2 כוס שמן קנולה
1 כוס דבש

1 ביצה בטמפרטורת החדר

אופן ההכנה
מחממים תנור ל- 180 מעלות - ומכינים תבנית עגולה 26 )אפשר גם חד פעמית(,  2 תבניות 

אינגליש קייק או קאפקייקס אישיים.
מנפים את הקמחים ואת אבקת האפייה לתוך קערה. מוסיפים את הקוקוס ומערבבים.

מוסיפים את קרם הקוקוס, את השמן והדבש, מערבבים לכדי בלילה אחידה. לא מערבבים יתר על 
המידה.

בקערית נפרדת טורפים את הביצה ומוסיפים אותה לעיסה. מערבבים.
מעבירים לתבניות ואופים כ- 35-40 דקות, תלוי בסוג התבנית בה בחרנו להשתמש, סוג התנור 

ועוצמתו, עד שקיסם שננעץ בעוגה יוצא מעט לח.
שימו את העוגה במקרר והיא תישמר למשך מספר ימים, טעמה יהיה נהדר כאילו הרגע יצאה 

מהתנור.
)NANA 10 מבוסס על מתכון מתוך האתר – "אוכל ורק אוכל", של(

 קדירת ירקות שורש סתיוויים, ברוטב סילאן וערמונים
המצרכים

4 גזרים קלופים וחתוכים לרבעים
2 שורש פטרוזיליה קלופים וחתוכים לרבעים

2 שורש סלרי קלופים וחתוכים לרבעים
2 לפתות קלופות וחתוכות לרבעים, אפשר להחליף בשתי בטטות

6 ארטישוק ירושלמי קלופים וחתוכים לרבעים
6 בצלי שאלוט קלופים

1 כרישה פרוסה
6 שיני שום קלופות

5 ענפי טימין
10 עלי מרווה

3 כפות בשמן זית או קוקוס )ניתן להמיר בחמאה אם לא רוצים תבשיל 
פרווה או טבעוני(

3 כפות נוספות של שמן זית
300 גרם ערמונים בוואקום

כפית מלח
כפית פלפל אנגלי שלם

בקבוק בירה כהה )330 מ"ל( – מומלץ: בירה LELA אדמונית בסגנון 
בלגי

5 כפות סילאן
אופציה לגיוון - 2 כוסות שעועית לבנה מבושלת.

 
אופן ההכנה

מחממים תנור ל- 200 מעלות ומתחילים בהכנת הקדרה.
מחממים על הכיריים סיר כבד ומוסיפים שמן זית או שמן קוקוס. מטגנים 

את כל הירקות, למעט השום ועשבי התיבול, עד להשחמה קלה - ומעבירים 
לקערה.

־מטגנים את השום ועשבי התיבול, ומוסיפים את הירקות המטוגנים, הער
מונים ויתר המרכיבים.

מוסיפים מים לכיסוי ומביאים לרתיחה.
מעבירים את הסיר לתנור ללא מכסה וצולים כשעה )מומלץ מאוד להוציא 

מהתנור ולערבב מדי פעם(.
הצעת הגשה: מגישים לצד פסטו ואורז לבן.

)NANA 10 מבוסס על מתכון מתוך האתר – "אוכל ורק אוכל", של(



בברכת מזל טובילידי ספטמבר אוקטובר  מברכת אתקהילת מ.ל.א

בברכת מזל טובילידי ספטמבר אוקטובר  מברכת אתקהילת מ.ל.א



פיקניק משפחות בחג סוכות 
פיקניק חברים ומשפחות בפארק רעננה ,

 יום ב' 9/10/17 מהשעה 16:00

מסיבת חנוכה  / חורף 2017 
מסיבת העמותה , יום ה' 14/12/17 מהשעה 

             לוח אירועים

טקס התחדשות והתקדשות לשנה החדשה  
 מפגש בשקיעה על חוף הים

 בהנחיית יהלי גינצבורג-רמח
 יום ד' 27/9/17 מהשעה 18:00



מסיבת בריכה 
סוף קיץ  2017





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

ס  

מיקום/ הערותרכזיםמנחיםפעילות תאריך

19-21/10/2017
 imc סדנת

248
מייקל גורג'ס
בניטה רפאלי

סימונה תמיר 0523575972
רוני סעאתי - 0543411189

בית ברל-
כפר סבא

26-28/10/2017
 imc סדנת

249
מייקל גוורג'ס

אורית אור

אורן עשור - 0547999749
מוי גלנטה - 0545640149

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.

מיקום/ הערותרכזיםמנחיםפעילות תאריך

24-
25/111/2017

סדנת נוער
ויהלי גינזבורג רמח

בועז אור
רוית גוטמן -0456640792
עמי רוזן - 0507775620

בית ברל 

כפר סבא

סדנאות נוער 

מיקום/ הערותרכזיםמנחיםפעילות תאריך

9-11/11/2017
imc סדנת

250

נועה יובל

בועז אור 

אביטל וליאנו 0526007919  

מיכל רוזן - 0526313141

בית ברל-
כפר סבא

סדנאות בוגרים 



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.imc@gmail.com  ( מנל ,CRM צוות

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



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


