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הנה הוא בא, המרענן הרשמי של הקיץ!
גיליון "מהמלא" שמוקדש להתחדשות

לנקודות מבט שונות
לזווית ראייה אחרת – וותיק אל מול 

חדש
ובעיקר להמון אהבה

כמו שהקהילה שלנו יודעת להעניק.
קריאה מהנה וקיץ לוהט ובטוח!

דבר העורכת  -

דבר יושבת הראש  -
טור מנחה ותיקה – ויקי לואיס או'גריידי  -

טור מנחה חדשה – ויקי משל לביא  -
טור אסיסטנטית ותיקה – מיכל גולדשטיין  -

טור סטודנט חדש – יצחק בלוך  -
         טור אסיסטנט חדש – אסף לוי

טור רכזת ותיקה – ענת טרגר-שיקלוש  -
טור רכזת חדשה - שקמה תבור  -

כותבים מהלב – יצחק בלוך, אריק וידר  -
         מתכונים לקיץ קר ומרענן

         לוח אירועים
לוח בעלי תפקידים בעמותה וכללי האתיקה  -

 -

                      תוכן העניינים



דבר העורכת: שקמה תבור

מכירים את הביטוי "לסגור מעגל"? 
אנחנו מתחילים תהליך בנקודה מסוימת בחיים שלנו, כשאנחנו המרכז 
ולב ליבו של התהליך – ופוגשים את עצמנו מחדש, אחרי כברת דרך – 

בתחושה של "סגירת מעגל", נכון?
ומה אם אציע לכם נקודת מבט מעט שונה? אולי זה כלל איננו מעגל 

שנסגר – אלא ספירלה?
בשנים האחרונות יוצא לי לשים לב לעוד ועוד מקרים, לנוכח תהליך 

־ההתפתחות האישי שלי, בהם אני פוגשת את מעצמי מחדש בסי
טואציות דומות. אלה תמיד אותן הנקודות, אותו הפחד, אותו הכאב, 

אותם השדים שאורבים ואותם האתגרים. אני יודעת שרובכם מזדהים.
רק מה, מעבר לעובדה שככל שהמודעות עולה, הכלים לבחירה 

שמעצימה אותי בחיים מתחזקים, השימוש בהם הופך טבעי
 וההתפתחות ממשיכה – אני שמה לב שבכל פעם מאתגרת שכזאת – 

זווית הראייה שלי את האתגר משתנה. אני משתנה.
רובנו חוזרים תמיד אל אותו הפחד מדחייה, אל אותה חרדת הנטישה, 

אל היעדר הביטחון העצמי ואל אותה הוועדה שצורחת לנו במוח – 
שאת הקול האחרון מתוכה אנחנו שומעים תמיד, משום שהקול הזה הוא 

זה שצורח הכי חזק ולאורך הזמן הכי ממושך.
יחד עם זאת, אנחנו ממשיכים לנוע קדימה, לגדול ולצמוח – ונקודת 

המבט שלנו משתנה. כמו אותה הספירלה שעולה, אנחנו תמיד במרכז 

והדרך שלנו לוקחת אותנו למקומות אחרים – מהם המבט שונה על אותם 
האתגרים. המרחק מנקודת ההתחלה משמעותי, העוצמה והתדירות של 
המשברים פוחתת ומשתנה – והכיוון – הו, הכיוון תמיד מעלה וקדימה. 

והרי כולנו יודעים ש "דברים שרואים מכאן לא רואים משם", נכון? 
אז הרבה סבלנות, חמלה ואהבה עצמית, עם המון כבוד לתהליך. משום 

שזאת 
משמעות החיים, בעצם, תהליך. דרך. 
ושם, בדיוק שם, נמצא האושר שלנו.
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יו"ר - סנדי הולנדר פאר

קהילה יקרה,
בלב ליבה של עמותת מ.ל.א. מתקיימת פעילות הנוער; רובנו יודעים זאת, אך לא 

בהכרח משתתפים באופן פעיל בסדנת הנוער. רק לאחרונה, לאחר יותר מעשור של 
־השתתפות בסדנאות הבוגרים, זכיתי להיות אסיסטנטית בסדנת נוער. גיליתי עולם ומ

לואו של בני נוער מודעים, נבונים, רגישים ואכפתיים. צוות הנוער, שמונה את המנחים 
־המופלאים בועז ואורית אור ויהלי גינצבורג-רמח, הרכזים, רוית גוטמן הוותיקה והמ

קצוענית ועמי רוזן המוכשר, שהצטרף לפני כחודשיים, והמלווה המסורה מטעם הוועד 
אורלי סיאק – עוטף את קהילת הנוער באהבה, הכלה ותמיכה אינסופיים. 

החוויה שלי בסדנת הנוער הייתה עוצמתית. הרי בני הנוער בדיוק כמונו, הבוגרים, רק 
מהירים, מסוגלים ומשוכללים יותר בלמידה שלהם. מצאתי בית חם ומכיל לבני הנוער, 
שמדי סדנה מצרפים עוד ועוד מחבריהם, והופכים את העתיד של החברה שלנו למקום 

מודע וטוב יותר. למדתי שתפקיד האסיסטנט הבוגר בסדנת הנוער קצת שונה מאשר 
בבוגרים, אבל התכנים לא פחות רלבנטיים עבורי. כמוני, הנוער מתמודד עם כל קשת 

הרגשות, עם מערכות היחסים עם בני המשפחה, חברים ובני זוג, והם גם נדרשים 
־למחויבות והתפתחות מקצועית - במסגרות של בית הספר, בפעילויות חברתיות ובתנו
עות הנוער. הם לומדים בסדנה לזהות אילו התנהגויות מעכבות אותם, מוזמנים להציב 

לעצמם מטרות ולהתחייב להשיגן.
־אחת הדילמות שעולות בין המשתתפים הצעירים, שעסוקים מאד עם משימות הלימו

דים ומבחני הבגרות בתקופה האחרונה, הייתה כיצד מזהים מתי הם מוותרים לעצמם 
ועל עצמם, מתי הם מאתגרים את עצמם יותר מדי ומעמיסים יותר מכפי שהם יכולים 
להתמודד. התנהגויות כמו איחורים ללימודים ודחיית משימות, בעקבותיהן הם חשים 

שמאכזבים את הסביבה הקרובה, יכולות בהחלט להתפרש כוויתור יתר לעצמם וחוסר 
מחויבות למטרות שלהם. מאידך גיסא, התחייבויות לעוד בגרויות, בעוד מקצועות ועוד 
יחידות לימוד, יכולות להוות רף ציפיות גבוה מדי והצבת מטרות לא מציאותית. במקום 

לחוות הצלחות וניצחונות אישיים, הם עלולים להרגיש פספוס, עצב, אכזבה, ועייפות יתר. 
מצאתי את עצמי תוהה בעניין הזה גם בנוגע לעצמי, בחיי הבוגרים. 

־איפה אני מוותרת לעצמי ואיפה העמסתי יותר מכפי שיכולתי להכיל באופן ריאלי, במגב
לות הזמן והמטלות הקיומיות? תהיתי לגבי הפעילות של וועד העמותה, שיצא לדרך לפני 

שנה ורבע עם מספר מטרות ברורות, חלקן הושגו וחלקן בתהליך העבודה. 
חזרתי אחורה בזמן, לטור הראשון שכתבתי לעיתון "מהמלא", במאי 2016:

"הועד החדש בחר כמטרה ראשית לחבר בין בוגרי הסדנאות ובין העמותה והעשייה, ליצור 
הוויה של לכידות והזדהות, לפתח שיח ותרבות של אהבה וקבלה, נתינה והכלה, הירתמות 

וצמיחה. נשקוד על תכנית של מגוון אירועים שיחברו וימשכו את הבוגרים לקהילה".
־מלבד הפעלת סבבים של סדנאות בוגרים ונוער, בהיקף הקיים כבר למעלה מעשור בעמו

תה, הוועד הנוכחי התנסה בפתיחת מגוון סדנאות העשרה לבוגרי "זו בחירתי", ובאירועים 
חברתיים - פיקניקים, טיולים, הופעה ועוד. לאחר כמה סבבים מוצלחים של סדנאות 

־העשרה, מצאנו, לפני כחודש, שלא הייתה היענות גדולה - וסדנאות ההעשרה לא התמ
לאו. תהינו, ועודנו תוהים, מדוע זה המצב? הצבנו לעצמנו מטרה ברורה, קיבלנו אישור 

מהאסיפה הכללית של העמותה לסבסוד הסדנאות, למען העמקת הלמידה והמודעות 
העצמית ויצירת הזדמנויות לחיבור בין חברי הקהילה. גייסנו את המנחים האהובים של 

העמותה, העמדנו תכנים ומועדים - ובכל זאת, החברים לא עמדו בתור להרשמה ולא היו 
רשימות ממתינים, כפי שדמיינו. הנוכחות באירועים הייתה כיפית ומהנה, ועדיין עם כמות 
משתתפים נמוכה ממה שציפינו. היה חלום, ובמציאות לא הרגשתי שהדברים מתגשמים 

כהלכה. חוויתי הצלחה לצד פספוס ואכזבה. 
צוות האירועים, יחד עם המנחים וחברים בוועד, עדיין חושבים על הנושא. האם פעלנו 

מספיק במרץ כדי להפיץ את המידע בקרב בוגרי הסדנאות? האם נדרש "שיווק" מדויק 
יותר? האם התוכן הולם לביקוש? האם המחירים, גם אם סובסדו על-ידי העמותה, התאימו 

ליכולות הכלכליות של קהל היעד? האם התזמון היה נכון? 
שאלנו את עצמנו האם המטרות שהצבנו היו גבוהות מדי, או שמא ויתרנו לעצמנו ולא 

התאמצנו מספיק? בקרוב נצא עם סקר לחברי הקהילה, שיפורסם בעמוד הפייסבוק של 
־העמותה וגם ישלח במייל, ונבקש מכם לענות על חלק מהשאלות האלה - כדי שנוכל לה

סיק מסקנות וללמוד טוב יותר את הצרכים של חברי הקהילה, ולהיטיב להגדיר את הביקוש 
לסדנאות ואירועים. 

ובינתיים, הקיץ הגיע. לחלק מאתנו זה הזמן לצאת לחופשה, לנסוע לטייל ולכייף. חלק 
ממשיכים לעבוד כרגיל, ומברכים על המיזוג והקייטנות. איפה שתהיו בחודשים הקרובים 
- נשמח לשמוע את קולכם. קחו פסק זמן ובואו לאחת מסדנאות הקיץ, יש מבחר מהכל: 

סדנת נוער וסדנאות בוגרים, סדנאות העשרה וגם חגיגת סיום הקיץ במסיבת הבריכה 
השנתית של העמותה. 

נתנסה, נלמד, נשתכלל, נתחבר, נאהב.  
סנדי הולנדר פאר.     
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דברי הפרידה כפי שפורסמו בקבוצת הפייסבוק טור מנחה ותיקה: ויקי לואיס או'גריידי 
של העמותה, 30/04/2017.

Shalom to everyone here,
 I am on the plane home (thank you for wifi)
 and have so many emotions about taking a
 break from teaching. I felt so much sadness
 as I made that trip down the walkway from

 Beit Berl. I have always felt at home there, to
 the point that the people who work there and

 I exchanged a few "I love you's" when
I left today.

 There has never been a minute I have been
 there that the hands and hearts of love did
 not reach out to me. I won't start naming
 everyone for fear of leaving anyone out,

 but all of you gave me a depth of love that I
 have NEVER felt anywhere else in my life. It
 was a hard decision to let that go and I hope

 that one day my whole heart will want to.
teach again

 I will love every single one of you until I
 take my last breath and I will keep reading

 and writing messages to you here to
 remind you that YOU (will always) MATTER

 to me. I am a person filled up with the
 goodness of your love forever

With every bit of my soul to you,

Vicki.
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יום חמישי, השעה 15:00, מדד ההתרגשות מגיע לשיא חדש. למען 
האמת, הבטן מתהפכת לי כבר מיום שלישי וגם לא ממש הצלחתי 

לישון טוב.
להיות מנחה בעמותת מ.ל.א. אני! בעצמי! לעזור לאנשים להסתכל על 

החיים קצת אחרת, לחשב מסלול מחדש. 
איזה מעמד מרגש זה, כמה אחריות. 

אני זוכרת איך ישבתי בסדנת הסטודנט שלי, בקושי מבינה מה קורה 
פה, אבל יודעת, עמוק בלב, שכאן מתחיל השינוי האמיתי. ואיך חשבתי 

לעצמי, כבר אז, שאני רוצה להיות מנחה בסדנה הזו.
כבר עשר שנים שאני מנחה ומרצה, נוכחת ומלווה אנשים בתהליכי 

מודעות ושינוי, אבל שום דבר לא משתווה לעכשיו, לרגע הזה, בחדר 
הזה, של הסדנה שלנו.

בחדר הזה יש קסם מיוחד. כ"כ מיוחד, שאיך שהרכב שלי מגיע לכניסה 
של בית ברל אני מתמלאת בתחושה של בטחון ויודעת שהכל בסדר. לא 

סתם קוראים לנו "מלאכים", זה כמו ללכת על ענן - כמו דובוני אכפת 
לי שנמצאים בכל מקום.

בין מחשבה למחשבה נהיה כבר 18:30, פגישה קצרה עם משתתפי 
הסדנה ואנחנו מתחילים. הסטודנט הראשון מוכנס לחדר והלב שלי 

מחסיר פעימה.
אני מסתכלת מהצד על החדר המופלא הזה, שמאגד לתוכו מקבץ של 

אנשים טובי לב עם נתינה ואהבה ללא תנאי, וגאה להיות חלק מכל 
הטוב הזה.

החלום שלי הופך למציאות ע כ ש י ו ! 
רכזי הסדנה הזאת מציגים אותנו, המנחים, ואני צועדת לצד המנחה 

הותיק אל מרכז החדר, מצויידת בחיוך גדול ומלא פרפרים בבטן.
והנה, לפני שהרגשתי, אני כבר מציגה את עצמי והסדנה מתחילה.

בעודי מדברת, אני מסתכלת על הסטודנטים הנפלאים שמשתתפים 
בסדנה בפעם הראשונה, יישובים עם עיניים סקרניות ולא מעט חששות 
- ויודעת כמה אומץ יש להם ואיזה סופשבוע משמעותי זה הולך להיות 

עבורם. סופשבוע כזה שאחריו שום דבר כבר לא יהיה אותו הדבר. 
התרגיל הפותח של הערב עובר נפלא, מפלס הלחץ יורד, ואני מבינה איך 

במקום הזה, כמנחה, אני מרגישה טבעי ונכון. 
־גילוי נאות, המנחה הוותיק שאיתו העברתי את הסדנה היה המנחה בסד

נת הסטודנט שלי, והוא זה שגם העביר את קורס המנחים. המנחה שהוא 
אגדה, האיש שאני כל כך מעריכה ומוקירה, המורה שלי לחיים בה"א 

הידיעה.
ועכשיו, זאת אני שמנחה לצידו! איזו התרגשות!

ההנחייה המשותפת זורמת בטבעיות, המון פתיחות והקשבה שיוצרים 
הרמוניה של ממש.

וזה מורגש, יש פוקוס מצוין, כולם נפתחים ומשתפים. אנחנו נעים בין 
קשת הרגשות, מקשיבים, מפנימים, לפעמים בוכים, לפעמים צוחקים, וכל 

המשתתפים מסורים ואיכפתיים כל כך.
הזמן טס, והנה כבר כמעט מוצאי שבת. שיר מתנגן ברקע, הסדנה קרובה 

לסיום - וכל החדר בעננים! 
"עשינו זאת!" הוא אומר לי, "בדיוק כך!" עניתי, "עזרנו לעוד אנשים 

להכיר את עצמם ולהתחבר אל חכמת הלב".
בדרך הביתה הדלקתי את הרדיו במכונית, וממש לא במקרה אני שומעת 
את השדרן אומר: "והרי ידוע שכל המציל נפש אחת - כאילו הציל עולם 

ומלואו". חייכתי לעצמי וחשבתי שיש שקוראים לזה ככה, אנחנו אומרים: 
"זה משנה לכוכב ים זה".

טור מנחה חדשה: ויקי משל לביא
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הרבה מים עברו בירדן מאז הסדנה בה הייתי סטודנטית. כבר הרבה 
מאוד זמן שאיני פעילה בסדנאות, ומעבר לחברויות בפייסבוק עם 

מעט אנשים כבר אין לי כמעט קשר לעמותה.
ובכל זאת אני בוחרת לכתוב עכשיו משום שהרבה מאוד מהמקום 

שאני נמצאת בו היום - נבנה בסדנה.
הגעתי לסדנה לפני 12 שנים, ילדה קטנה, נשואה, אמא לילדה בת 

שנה. נכנסתי לחדר אחת - ויצאתי אחרת.
אני יודעת שזה קיצוני, לא אצל כולם זה ככה, אבל בשבילי הסדנה 

הייתה אז מצילת חיים.
ידעתי עוד שנים של עליות וירידות, מסע מפרך של למידה, אבל אין 

ספק שברקע, בבסיס של הכל, נמצאים כל הזמן הכלים שרכשתי 
בסדנה.למדתי לבחור, למדתי לקחת אחריות על הרגשות שלי, על מה 
שקורה לי בחיים, ואולי הדבר המרכזי שלמדתי הוא שהחיים הם מסע 

ושהדרך היא האור.
אז איפה אני היום, אחרי כל זה?

היום אני חיה עם גדעון ושלוש בנותינו בדנמרק, עובדת בחנות בגדי-
יד שניה ואופה להנאתי. וויתרתי על הקצוות, היום אני חיה בשקט. 
ולא, אני לא מתגעגעת לסדנה, זה מציף, עמוס ואינטנסיבי לי מידי. 

אני מתגעגעת לאנשים, לקבלה, לאהבה ולחיבוקים, לתחושה שרואים 
אותי. בלי תוויות וכותרות, ככה, פשוט. 

ואני גם מלאת הודיה. ובכלל, אולי רק בגלל זה אני כותבת.

אלטע זאכען
אלטע זאכען! אלטע זאכען!
ציפור מצייצת ורמקול נובח.
כבר מגיע, כבר, חכה לי רגע.

הנה אני מוציא את כל מה שישן.
נובר בארונות, חופר במגירות.

אל תתן לי כלום, רק תיקח.
יש לי חבילת כעסים במצב נהדר.
אוסף נקיפות מצפון ממוחזרות.
ארגזי אשמה במצב משומש.

והנה האוסף המיוחד של התסכולים,
טיפחתי אותו בהתמדה במשך שנים.

אם אתה כבר לוקח אז יש עוד.
שקיק של עצב שמלווה אותי מאז.

וגם את התדמית העצמית שלי
מהמודל הישן של שנת 88,

אני עדיין משתמש בה לפעמים,
--אבל עכשיו די.

גמרתי עם זה.
קח, קח הכל, אל תשאיר כאן כלום.
גם את המרירות מהמדף התחתון,

את הבדידות שמפוזרת בבית.
את הפחדים, המבוכות, הכאבים,
הכשלונות, הלבטים, האכזבות,
הבגידות, הדכדוכים, החפירות.
אל תדאג לי, אני אסתדר גם בלי

הבית לא יישאר ריק,
אני כאן.
אני חדש.
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טור אסיסטנט חדש: אסף לוי

לך תשכנע את הדחליל שהוא חכם!
אחד הספרים שהכי השפיעו עליי הוא ספרו של ליימן פרנק באום - הקוסם 

מארץ עוץ. הסיפור נותן לנו הזדמנות להכיר שלוש דמויות עם דעה מוצקה על 
העולם, הבעיה היא שהדעה שלהם לא ממש מדוייקת, ועכשיו לך תשכנע את 

הדחליל שהוא חכם:
 I do not want people to call me a fool, and if my head..."
 stays stuffed with straw instead of with brains, as yours is,
"?how am I ever to know anything

מתוך הקוסם מארץ עוץ, פרק 2, איך דורותי הצילה את הדחליל.
עשו לעצמכם טובה וקראו את הספר. אתם תגלו שם דבר מה מעניין - הדחליל 

לא רק רוצה מוח, אלא גם חוזר על העובדה שהוא טיפש – שוב, ושוב ושוב, 
כאילו משנן לעצמו את המנטרה. 

כמה דעות לנו יש על העולם? אני לא אהוב מספיק, אני לא תלמיד מספיק טוב, 
אני לא נראה טוב - ועוד המון. האם באמת כל הדעות האלה נכונות?

בהמשך הסיפור, אותו דחליל מצליח לפתור בעיות מורכבות ומוצא פתרונות 
מבריקים, אבל כשמעמתים אותו עם העובדות - הוא מתייחס אליהן בזלזול; 
הוא טוען שזה היה במקרה, או שזה לא באמת רעיון גאוני, הכל כדי להוכיח 

לעצמו ולעולם את מה שהוא בטוח בקשר לחיים - הוא ממולא בקש ולכן גורלו 
הוא להיות טיפש.

־האם גם אנחנו מחזיקים בדעות כאלה? האם גם אנחנו מתעלמים לגמרי מה
עובדות? חשבו על משהו אחד, קטן, שאתם חושבים על עצמכם או על העולם. 

האם המציאות באמת כזו?

איך בסוף הדחליל מצא את החכמה? הוא דאג שסביבו יהיו תמיד חברים טובים 
שיעודדו אותו ויעזרו לו, אלה שיאהבו אותו ללא תנאי, אפילו אם הוא טיפש או 

חכם.
הבעיה הגדולה שכולנו מחפשים בחיים איזה קוסם שיעשה את העבודה בשבילנו, 

שימצא למעננו כמה אנחנו יפים, כמה אנחנו חכמים, כמה אנחנו אהובים. אז זהו, 
שאין באמת קוסמים כאלה. מי שמכיר את הסיפור של הקוסם מארץ עוץ יודע 
שהקוסם בסוף מתגלה כמתחזה. הדמויות מצאו לבד את המוח, הרגש ואומץ 

הלב, ואפילו הילדה הקטנה, דורותי, חזרה הביתה בכוחות עצמה. 
אם מישהו מגיע לסדנה שלנו כדי לפגוש קוסם רב עצמה הוא עלול להתאכזב, 
הסדנה היא לא בתפקיד הקוסם - הסדנה בתפקיד דרך האבנים הצהובות, זאת 

שמראה לנו לאן לצעוד. שם, לאורך המסע, תמצאו חברים טובים, כאלה שיראו 
בכם את מה שאתם בטוחים שאין שם: את היופי הפנימי, הסליחה לאחר, החברות 

העמוקה ועוד דברים נפלאים שתחליטו שאתם רוצים להשיג.
הדרך תהיה קשה, תצטרכו להרוג כמה מכשפות. 

לצאת למסע ולהתמיד בו - זו הבחירה שלכם.
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להיות רכזת בסדנאות של עמותת מ.ל.א - קודם כל אגיד שזאת 
זכות. עכשיו אתחיל לנסות להסביר מהו החיידק הזה.

את הריכוז הראשון שלי עשיתי בחודש אפריל, 2008, כשנה 
וחצי לאחר סדנת הסטודנט שלי. התגלגלתי לכך במקרה כאשר 

רכז אחד חלה, וביקשו ממני אם אני מוכנה לרכז. כמי שלא 
ידעה להגיד "לא", הסכמתי מידית. אז הרכזת השנייה פרשה 

וגררתי איתי את חברתי, יעל חזן, שעשתה איתי את סדנת 
הסטודנט. 

עד הסדנה הזאת תמיד היו רכז ורכזת, זאת הייתה הסדנה 
הראשונה בה ריכזנו שתי נשים, ולא סתם שתי נשים - שתי 

רכזות חדשות שריכזו בפעם הראשונה. פרצנו עם משהו חדש, 
הגענו עם המון רעיונות, פינוקים חדשניים, דרך קצת שונה. 

התהליך היה מאתגר, יעל ואני קיבלנו החלטה שאנחנו זורמות 
עם החלומות אחת של השנייה, וכך היה: כל אחת פעלה בתחום 

בו היא יותר חזקה, שיתפנו וחיזקנו מקומות שרצינו להתעצם 
בהם. שעות ההכנה המשותפות היו קסומות, שעות רבות של 

איכות, החברות בינינו הלכה והתחזקה. 
הגענו לסדנה עצמה שתיים שהיו אחת. הרגשנו שארגון הסדנה 
היה בדיוק כמו שרצינו, וזכינו לארגן סדנה מיוחדת במינה. כל 
החששות מפני ריבים או אי הסכמות כלל לא היו קיימים, כל 
אחת נתנה את ה 100% שלה, והשלם היה הרבה יותר מסך 

חלקיו. התרגשנו, חווינו, היינו חלק מהמשתתפים בסדנה,

 שותפות בכל. חווית הריכוז היא עוצמתית ויצירתית ביותר,
 התחושה של להיות האימהות של כל מה שקורה בחדר.

ההרגשה ממכרת. 
לאחר החוויה הראשונה זכיתי לרכז סדנת נוער ראשונה עם שני 

בני נוער מקסימים, וסדנת נוער נוספת עם בני, ניצן. העבודה 
המשותפת חיברה בינינו מאוד. שוב, בהקשבה לרצונות ולבחירות 
של כל אחד מאתנו. כאן אפילו היה מאתגר יותר – בן נוער ואמא 

שלו. סדנאות הנוער מאפשרות עבודה אחרת ושותפות שונה. 
זכיתי למספר ילדים בסדנה, והרגשתי שנולדו לי עוד ילדים. זכיתי 
בילדֹות שמעולם לא היו לי )יש לי שלושה בנים מקסימים(, וכמו 
שאפשר להבין ההרגשה הממכרת הובילה אותי לרכז עוד סדנת 

נוער.
בשנה שעברה, כמעט ללא מילים, רק במבט, הסכמנו, יעל חזן 

ואני, שאנחנו מרכזות עוד סדנת בוגרים. התמסרנו שוב לתהליך, 
ותחושת השליחות אף הייתה חזקה יותר. קשה לתאר את 

־התחושה בסיום הסדנה, בכל ריכוז נולד דבר חדש ואנשים חד
שים.

תודה על הזכות ותודה לכל מי שסמך עלינו. השיר על כוכב הים 
כל כך מדויק לגבי ההרגשה שאני חווה בריכוז. זאת עבודה רבה 

מאוד, יחד עם זאת ההרגשה כל כך עוצמתית - שלא הייתי 
מוותרת על אף אחד מהריכוזים שעשיתי. 

בכל פעם נולד ילד חדש.

 

טור רכזת ותיקה: ענת טרגר- שיקלוש

תישיא תועדומל זכרמה - א.ל.מ תתומע ןותיע תישיא תועדומל זכרמה - א.ל.מ תתומע ןותיע



"הזמן עושה את שלו 
והוא מזור לכל שכואב 

אם לאלוהים לקח שישה ימים 
לברוא את כל מי שיש כאן 

מי אני שאמהר ואנסה לשנות את הכל 
כי הכל קורה ממילא בתחושה כזו 

שכל דבר בא במקומו 
כה שמח להמשיך 

להתחיל מחדש את הכל 
כה שמח להרגיש 

כמה אהבה יש עוד לגלות 
והמתנות בדרך הן כה רבות 

מלאכים שמתגלים מתוך האנשים 
לפעמים אני נזכר איך היינו כל השנים 

לפעמים המחשבות באות ולא עוזבות אותי 
מרגיש כבר איך הזמן את הריפוי מביא 

ושמח על הבחירה שבידי 
ועל כל מה שהאל מביא"

מתוך: הזמן עושה את שלו / אברהם טל

אז מה אומר ומה אגיד על החווייה הכל כך משמעותית הזאת, על הזכות 
לרכז את הסדנה המופלאה שלנו? 

לפני כחודשיים וחצי יצאנו לדרך, יעל איילון )המדהימה( שותפתי לריכוז 
ואני, אל מסע של העצמה אישית והעצמה של אחרים. פגשתי את עצמי 
בסיטואציות שתמיד ייחלתי להן, התאהבתי בעצמי ובעוצמה שלי לחלום 

ולגרום לדברים שיקרו, פגשתי את המקומות בהם אני תוקעת לעצמי 
מקלות בגלגלים ומקטינה את עצמי – ובעיקר למדתי לקחת אחריות על 

המעשים והמלים שלי – כשאלה לא מקדמים אותי.
גיליתי איך האור שלי יודע לשטוף את הסביבה שלי, לקדם ולהעצים את 
מי שמקשיב לי, ונוכחתי לדעת כמה שאני יכולה, אם אני רק מאפשרת 

לעצמי, להיות גורם משמעותי ומחזק לאנשים אחרים. התשוקה שבוערת 
בי להעניק, להעצים ולסייע לאנשים להגיע מנקודה א' לנקודה ב', טובה 

יותר, בחיים שלהם – קרמה עור וגידים, בתקופה הזאת.
למדתי המון על תקשורת בונה ומאפשרת, על כבוד לאחרים ולבחירות 

שלהם, על חיבוק רך, אוהב ומאפשר – שחוגג את האדם בלי לחנוק 
אותו מאהבה.

־ובעיקר, השיעור החשוב והמשמעותי ביותר שלי מריכוז הסדנה היה שא
פשר להשפיע מאוד, להרים פרויקטים מאוד גדולים ומשמעותיים ולהגיע 

לתוצאות מרחיקות לכת – בלי דרמה. זה אפשרי, בחיי! איזה שיעור 
לחיים, לכל התחומים. 

מדהים להיווכח, שוב ושוב, עד כמה אינסופי הוא כוחה של האהבה, 
כמה היא ממלאת, מעשירה ומעצימה, עד כמה זה מדויק כשכאדם 

נמצא ב- 100% שלו – הוא פשוט לא בעניין של להפסיק.
והכיוון – מעלה! אל עבר המשימה הבאה, אל החלום הגדול.

טור רכזת חדשה: שקמה תבור
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מראה / אריק וידרטור רכזת חדשה: שקמה תבור

השנה חגגתי עצמאות.
הייתי שם בהווה.
בכאן ובעכשיו.

ראיתי את כל צבעי הירוק והצהוב
ותכלת השמים

ומשק כנפי ציפור )הנפש(
על גדות הנחל ראיתי אותה ואותו 

ואותם
ובעיקר אותי.

שמעתי את פכפוך הילדים בנחל
ורחש האש הלוחשת בפחמים
וריח הבשר שלא אכלתי מעודי

וטעם החומוס שלא טעמתי מימי
וקול שיחה נאה

וצליל שירת פלאפל
שהרקיד שרירים שלא הנעתי אי מאז.

ואנשים. המונים היו שם מסביב
עם ישראל וגם אשתו.

ואני.
אני הייתי שם לבד וביחד.

לבד ולא בודד.
חוויתי את רגע ההווה

חשתי אותו. נשמתי אותו.
שאפתי את ריחו. טעמתי את טעמו.

האזנתי לצליליו. התענגתי על תחושתו.
חגגתי עצמאות!

חגגתי עצמאות/ יצחק בלוך

מביט במראה כפי שמעולם לא 
היבטתי

והדמות מביטה אליי חזרה
מחוייכת, רגועה

על המצח מופיע קמט מחשבה 
מה השתנה?

אף פעם לא התעמקתי
בעצמי

לא נברתי 
ממעמקי נפשי

פחדתי

נמנעתי מעימותים
עם עצמי, ועם אחרים
לא הקשיתי וברחתי

נסגרתי

והנה נפתחתי וקצת שחררתי
וגם אם לעיתים הידרדרתי

למדתי לזהות
ולבחור לשנות

כותבים מהלב ..........כותבים מהלב .............כותבים מהלב .....................כותבים 
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חומרים )3 מנות – הכפילו בהתאם(
לבלנדר:

<3 תפוחי גרנד מקולפים*
<2 מלפפונים גדולים מקולפים )או שלושה קטנים(

קוביית ג'ינג'ר בגודל 2/2/1 ס"מ
חצי כוס חלב קוקוס/קרם קוקוס

3 עלי כוסברה
4 קוביות קרח

הכנה
קוצצים לחתיכות בינוניות את התפוחים והמלפפונים )זה עוזר לבלנדר(

שמים בבלנדר – קודם את החלב, אח"כ מלפפונים ובסוף תפוחים וג'ינג'ר 
)ככה הכל יטחן יותר בקלות(

3+ עלי כוסברה וקרח
טוחנים לשייק חלק חלק

מוזגים לקעריות ומוסיפים למעלה: בוטנים, בצל ירוק, כוסברה ומעט פלפל 
שחור גרוס

להגשה על כל קערה:
חופן נדיב של בוטנים קלויים מומלחים, קצוץ גס

כף בצל ירוק קצוץ דק
כפית כוסברה קצוצה

מעט פלפל שחור
*מומלץ לקרר את התפוחים והמלפפונים כדי שהשייק יהיה קר במיוחד

**אפשר להחליף בקשיו מומלחים במקרה חירום

  אוכלים עם חיוך על הפנים וחושבים על כל הדברים שלא רוצים להתנצל עליהם :(

מרק קר של מלפפונים ותפוחים
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שוטפים חמש עגבניות תמר בשלות ושני אפרסקים. חוצים את 
האפרסקים ושולפים את הגרעין. דוחפים לפודפרוססור או לבלנדר את 
האפרסקים והעגבניות השלמות, יחד עם 3 כפות שמן זית טעים, חצי 
כוס מים קרים מאוד, פרוסונת קטנה של פלפל ירוק חריף, שתי כפות 

חומץ בלסמי, ו 2- עד 4 שיני שום )הסקאלה שלי: 2 אם אתם רגילים, 
3 אם אתם חובבי שום מושבעים, 4 אם אתם הונגרים(. טוחנים בפוד 

פרוססור וטועמים. אם רוצים, מוסיפים קצת מלח ופלפל שחור. אני 
אוהבת להמעיט במלח ולהוסיף אותו דוקא גס, ממש בסוף, בצלחת 

ההגשה. ככה מרגישים אותו היטב וגם אוכלים ממנו פחות.

בכל צלחת הגשה מפזרים טימין, קצת מלח גס ופלפל שחור, ושלוק 
של שמן זית )זה חשוב, אל תתקמצנו גם אם אתם סופרים קלוריות, 

שמן זית זה בכלל בריא(. אפשר גם בצל ירוק קצוץ ובזיליקום. מגישים 
גם עם פרוסה קטנה של לחם או בגט שקולים לטוסט בתנור, ואז ניתן 

להתענג על הפריכות שלה כשהיא טובעת במרק הקריר. אוכלים מיד או 
שומרים בקירור ומגישים קר מאוד.

גספאצ'ו עגבניות ואפרסקים
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לוח  
אירועים

סדנת העשרה: פיתוח אינטלגנציה רגשית לעסקים, היליק ניסני
הצלחה בעולם העסקי ובעולם העבודה היא משהו שאפשר ללמוד! 

לא נולדים איתה, וגם למזל אפשר לעזור .

אינטליגנציה רגשית - מיומנות של אדם לזהות, להעריך ולנהל את רגשותיו ואת 
רגשות האחר, היא יכולת שאפשר וכדאי לפתח. בואו ללמוד מספר פעולות 

ברורות וצעדים מיידים שייצרו שינוי משמעותי - ויאיצו את הקידום שלכם - בכל 
סביבה עסקית. 

עם הנושאים והכלים שתרכשו בסדנת ההעשרה הזאת, תראו שיפור מיידי בכל 
פרמטר של הקריירה שלכם!

־להגדיר מהי הצלחה בשבילכם, להציב מטרות, לקבל כלים איך להפוך ממנהל למ
נהיג וללמוד איך לתגמל את עצמכם על השגת המטרות - הם רק חלק מכל הטוב 

שייצא לכם מהקורס הזה!
נשארו מקומות אחרונים לסדנה הקרובה - בהנחיית היליק ניסני:

מתי? 
שישי-שבת, 28-29/7/17, 09:00-18:00.

איפה? 
בבית ברל, כמובן.

ההשקעה שלכם בסדנה הזאת:
800 ש"ח, כולל ארוחות צהריים וכיבוד. ]אפשר להזמין לינה בבית ברל, בנפרד.[

איך נרשמים? 
פה, בקישור הזה:

https://docs.google.com/forms/d/1qy9A_7p7dylfsd3wjanA3
ERXMoG0LSgsurYg7qNgFXo/edit



מסיבת חורף 2016 בסימן 20 שנה לעמותת מ.ל.א
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קהילת מ.ל.א
מברכת את

ילידי יולי אוגוסט   
בברכת מזל טוב



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

10-12/8/2017
 imc סדנת

246
יהלי רמח-גינצבורג

איציק איזמן 
אורלי לנדנר  0523465987
יפית דניאל  0525320844

בית ברל-
כפר סבא

17-19/08/2017
 imc סדנת

247

נועה יובל
היליק ניסני

אלי שטיינברג

טל כהן   0542468997
רינת גרשפלד 0525512520

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 - סנדי הולנדר פאר  0545625134

מיקום/ הערותרכזיםמנחיםפעילות תאריך

סדנת נוער15-16/9/2017
ויהלי גינצבורג-רמח  

בועז אור

רוית גוטמן, 

אורלי סיאק, עמי רוזן

בית ברל-
כפר סבא

סדנאות נוער 



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
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mamale.imc@gmail.com


